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บทคัดย่อ  
           การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบของความสุขของบุคลากร น าไปสู่ความ
ผูกพันต่อองค์กร 2) หาแนวทางในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และด าเนินกิจกรรมตามแผนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรหอสมุด ฯ                
จ านวน 134 คน (กันยายน 2560) โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่ วไป แบบสอบถามความสุขในการท างาน 
แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา Pearson’s Correlation Coefficiency 
and Multiple Linear Regression และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรหอสมุดฯ มีความพอใจต่อความสุขของการปฏิบัติงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบัน และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร  
พบว่าบุคลากรหอสมุดฯ รู้สึกมีความผูกพันและรักองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสุขในการท างาน
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร พบว่าบุคลากรหอสมุดฯ ส่วนมากมีปัจจัยด้านความสุขในการท างาน ด้านลักษณะ
งานสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับกลาง  
 ผลการศึกษาน้ีหอสมุดฯ ควรมีการจัดท าแผนในการเสริมสร้างความผูกพันให้กับบุคลากร              
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นการติดตาม และประเมินผลปัจจัยด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและต่อเน่ือง เพื่อหา
แนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองค์กร และจงรักภักดีกับองค์กรตลอดไป 
รวมถึงในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ เช่นปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตสังคม เพื่อน ามาพัฒนา
กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาหอสมุดฯ ต่อไป 

 
ค าส าคัญ: ความสุขในการท างาน, 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 

 
บทน า 
 ความผูกพันต่ อองค์กร เป็น เรื่องที่ ส าคัญล าดับต้นของทุกองค์ กร โดยงานวิจัยของ                   
วรารักษ์  ลีเลิศพันธ์ (2557, น. 71) ได้ศึกษาพบว่าเม่ือบุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ก็สามารถสร้างความ
ม่ันคงยั่งยืนให้กับองค์กรได้ เพราะลดอัตราการลาออกจากองค์กร (Employee Turnover) พนักงานมีแรงจูงใจใน                
การท างานท าให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร ซ่ึงปัจจุบันองค์กรต้องพบกับความท้าทายในการรักษา “ทรัพยากรมนุษย์” ให้เกิด       
ความผูกพันในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้ จากการวิจัยของ                 
ภรรคพร เล็กขาว (2551, น. 65) พบว่า การสร้างให้บุคลากรในองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กร อีกทั้งการวิเคราะห์
ความผูกพันองค์กรยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์พฤติกรรมของบุคลากรได้ เช่น พฤติกรรมการขาดงาน 
(Absenteeism) และพฤติกรรมการลาออกของบุคลากร (Employee Turnover) เพราะบุคลากรที่มีความผูกพัน
ต่อองค์กรในระดับสูงจะมีแนวโน้มในการปฏิบัติงานกับองค์กรนานกว่า และเต็มใจที่จะท างานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ มากกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่ า 
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 ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าแนวโน้มการปรับลดอัตราก าลังจากนโยบายมหาวิทยาลัย จะส่งผลต่อหอสมุด
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างมากในอนาคต ดังน้ันจึงต้องสร้างให้บุคลากรของหอสมุดฯเกิดความผูกพันต่อ
องค์กร ลดอัตราการลาออกเน่ืองจากอาจไม่ได้รับอัตราคืนในอนาคต ดังน้ันจึงสนใจศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ระดับความผูกพันของบุคลากรหอสมุดฯ ว่ามีความผูกพันต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด และศึกษาถึงผลกระทบของ
ความสุขที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรหอสมุดฯ เพื่อน าผลการศึกษามาพัฒนา และสร้างกิจกรรมส่งเสริม
ความผูกพันต่อองค์กรได้ในอนาคต 
 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของความสุขของบุคลากร น าไปสู่ความผูกพันต่อองค์กร 
 2. เพื่ อห าแนวท างในการสร้ างค วามผู กพั น ต่ ออ งค์ ก รของบุ ค ล ากร ห อส มุด แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด าเนินกิจกรรมตามแผนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
  
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 การศึกษาน้ีมีขั้นตอนการด าเนินงานประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้ น ต อน ท่ี  1  ส ารวจปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ค วาม ผู กพั น องค์ ก รข องบุ ค ล ากรห อ ส มุ ด                    
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีขอบเขตการส ารวจดังน้ี 
                            1.1 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรในการศึกษา คือ บุคลากรหอสมุด   
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จ านวน 134 คน (ณ กันยายน 2560) 

1.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา กันยายน 2560  
1.3 ขอบเขตด้านเน้ือหา  

          1.3.1 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยความสุขในการท างาน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ความม่ันคง
และความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
                                 1.3.2 ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ได้แก่ ความพยายามทุ่มเท
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร การด ารงสมาชิกภาพและ
เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
 ขั้นตอนท่ี 2 ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านความสุขในการท างาน และความผูกพัน
องค์กรของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
 การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลการส ารวจปัจจัยครั้งน้ี  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  (SPSS)  
ในการวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ  T-test ส าหรับความแตกต่างของค่าเฉลี่ย2 กลุ่ม                     
การวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance (F-test) ส าหรับความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความสุขในการท างานของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับปัจจัย
ด้านความผูกพันต่อองค์กร มีขั้นตอนดังน้ี 
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            1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ 
                        2. น าข้อมูลทั้งหมดไปประเมินผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน 
การวิจัยในครั้งน้ี มีดังต่อไปน้ีสถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                        3. ส่วนการพิจารณาว่าตัวแปร 2 ตัวน้ัน มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ใช้วิธีการวิเคราะห์   
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   
    การส ารวจปัจจัยความสุขของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 119 ฉบับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการส ารวจเรื่อง “ความผูกพันต่อองค์กร (Workforce 
Engagement Survey) ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” สามารถ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนก เป็น 4 ส่วน ดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านความสุขในการท างาน 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
 ส่วนที่ 4 ค าถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น 
 ขั้นตอนท่ี 3 จัดท าโครงการให้สอดคล้องกับผลความผูกพันองค์กรฯ ในปี 2561 โดยมี           
6 ขั้นตอนดังน้ี 
 1. วางแผนในการด าเนินโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการ 
 2. หารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อหาแนวทางในการด าเนินงาน 
 3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้และงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน 
 4. วางแผนกิจกรรม 
 5. จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน  
 6. ทบทวนการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ขั้นตอนท่ี 4 ทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อน าผลของการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนงานต่อไป 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปัจจัยความสุขในการท างาน 

1. ด้านลักษณะงาน 

2. ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า 

3. ด้านเพื่อนร่วมงาน 

4. ด้านผู้บังคับบัญชา 

5. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ  

6. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

ความผูกพันต่อองค์กร 

1. ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน 

2. ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร 

3. การเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 การศึกษาน้ีผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา เรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 1. เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ มี อิท ธิพลต่อความผูกพัน  ต่ อองค์ กรของบุคลากรหอสมุดแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 88.80 ของ

บุคลากรทั้งหมด 134 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x ̅=)           

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อบรรยายลักษณะข้อมูล ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยมี

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติ T-test ส าหรับความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม การวิเคราะห์       

หาความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance (F-test) ส าหรับการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ด้านลักษณะงานของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีการสรุปผลดังน้ี  

 1. ปัจจัยความสุขของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ปัจจัยความสุขของบุคลากรหอสมุดฯ ผลการส ารวจ พบว่า ความพึงพอใจต่อปัจจัยความสุขของ
บุคลากรหอสมุดฯ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.03  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 เม่ือพิจารณา ราย
ด้านพบว่า บุคลากรหอสมุดฯ มีความคิดเห็นด้านเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 3.21  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 รองลงมาได้แก่ ด้านผู้บังคับบัญชา 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 ผลการส ารวจพบว่า  บุคลากรหอสมุดฯ มีความ
คิด เห็ นต่ อค วามผูกพั นข องบุ คลากรที่ มี ต่ ออ งค์ กร  โด ยภ าพรวม อยู่ ใน ระดั บมาก  มีค่ าเฉลี่ ย  3 .25                       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47  เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า บุคลากรหอสมุดฯ มีความคิดเห็นด้านความภาคภูมิใจ
และจงรักภักดีต่อองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาได้แก่ ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อ
องค์กร อยู่ในระดับมาก และความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อยู่ในระดับมาก 
เป็นอันดับสุดท้าย  
  3. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสุขในการท างาน กับปัจจัยด้าน 
ความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
เดียว (Simple Linear Regression) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression) โดยใช้         
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ค่า p-value ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 เป็นตัวก าหนดนัยส าคัญทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน     
ตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นคือ ปัจจัยความสุขในการท างาน 
ประกอบไปด้วย 6 ด้าน คือ ด้านลักษณะงาน ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้าน
ผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ และ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ตัวแปรตามคือ ความผูกพัน
ต่อองค์กรด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.000 (F6,96 = 7.917)  
 เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดของตัวแปรต้นแต่ละตัวแปรจะพบว่า ตัวแปรด้านลักษณะงาน เป็น
ตัวก าหนด ความผูกพันต่อองค์กรด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.001 (ตามตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficients) ของความสุขในการท างานด้านลักษณะงาน  
             ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ  
             และด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ต่อ ความผูกพันต่อองค์กรด้านความพยายามทุ่มเท 
             ปฏิบัติงาน   
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 
(B) 

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 
ปรับมาตรฐาน (Beta) 

t Sig. 

ค่าคงที่ .996  3.202 .002 

ด้านลักษณะงาน .383 .391 3.435 .001 

ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า .041 .048 .362 .718 

ด้านเพื่อนร่วมงาน .133 .147 1.356 .178 
ด้านผู้บังคับบัญชา .010 .013 .110 .913 

ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ .083 .120 1.283 .203 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก .021 .026 .241 .810 

 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นคือ ปัจจัยความสุขในการท างาน 
ประกอบไปด้วย 6 ด้ าน คือ ด้านลักษณ ะงาน ด้านความ ม่ันคงและความก้าวห น้า ด้านเพื่ อนร่วมงาน                
ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ และ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ตัวแปรตามคือ ความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.000 (F6,95 = 4.673)  
 เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดของตัวแปรต้นแต่ละตัวแปรจะพบว่า ตัวแปรด้านลักษณะงาน เป็น
ตัวก าหนด ความผูกพันต่อองค์กรด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร  ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.002                   
(ตามตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficients) ของความสุขในการท างาน ด้านลักษณะงาน  
   ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ   
   และด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ต่อ ความผูกพันต่อองค์กรด้านความภาคภูมิใจและ 
   จงรักภักดีต่อองค์กร 

 
ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(B) 
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับ

มาตรฐาน (Beta) 
t Sig. 

ค่าคงที่ 1.508  3.574 .001 
ด้านลักษณะงาน .471 .383 3.113 .002 

ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า -.128 -.119 -.834 .406 

ด้านเพื่อนร่วมงาน .060 .053 .446 .657 

ด้านผู้บังคับบัญชา .234 .249 1.868 .065 
ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ .109 .125 1.239 .218 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก -.132 -.131 -1.120 .266 

 
  ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นคือ ปัจจัยความสุขในการท างาน 
ประกอบไปด้วย 6 ด้ าน คือ ด้านลักษณ ะงาน ด้านความ ม่ันคงและความก้าวห น้า ด้านเพื่ อนร่วมงาน                              
ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรง จูงใจ และ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ตัวแปรตามคือ                      
ความผูกพันต่อองค์กร ด้านการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.000 (F6,95 = 6.764)  
  เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดของตัวแปรต้นแต่ละตัวแปรจะพบว่า ตัวแปรด้านลักษณะงาน            
ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ และ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นตัวก าหนด ความผูกพันต่อองค์กร 
ด้านการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.002, 0.055, 0.002 ตามล าดับ (ตามตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficients) ของความสุขในการท างาน ด้านลักษณะงาน  
ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ    
และ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ต่อ ความผูกพันต่อองค์กร ด้านการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (B) 

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับ
มาตรฐาน (Beta) 

t Sig. 

ค่าคงที่ 1.404  3.207 .002 

ด้านลักษณะงาน .744 .555 4.733 .000 
ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า -.061 -.052 .381 .704 

ด้านเพื่อนร่วมงาน -.121 -.098 -.875 .584 

ด้านผู้บังคับบัญชา .207 .202 1.592 .115 

ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ .177 .187 1.939 .055 
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก -.382 -.348 -3.131 -002 

 
 อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษา “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายได้ ดังต่อไปน้ี 
 1. ปัจจัยความสุขในการท างาน 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจปัจจัยความสุขในการท างานแสดงให้เห็นว่า บุคลากรหอสมุดฯ มี
ความพอใจ ต่อความสุขของการปฏิบัติงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  ส่งผลให้บุคลากรมี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ส าหรับด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า  บุคลากร
หอสมุดฯ มีความพึงพอใจต่อปัจจัยความสุขด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก แต่ยังอยู่ในระดับไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเป็นปัจจัยที่ถือว่าเป็นพื้นฐานล าดับต้น ๆ ที่ต้องให้ความส าคัญ
เป็นอย่างมาก ดังน้ันองค์กรจึงต้องด าเนินการด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ให้กับบุคลากร
โดยเร่งด่วนและทั่วถึง 
 2. ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร 
 จากผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรแสดงให้เห็นว่า บุคลากรหอสมุดฯ รู้สึกมี ความ
ผูกพันและรักองค์กร หล่อหลอมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองค์กร และมีส่วนเข้าไปเก่ียวข้องในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กร รวมทั้งไม่อยากที่จะจากองค์กรไป ซ่ึงนอกจากจะทราบถึงเรื่องความพึงพอใจในงานแล้ว ยังเป็นความรู้สึกที่
บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กรอีกด้วย สอดคล้องกับ Bruce Buchanan (1974) ซ่ึงหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรมีการจัดท าแผนในการเสริมสร้างความผูกพันให้กับบุคลากร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
เพื่อเป็นการติดตาม และประเมินผลปัจจัยด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและต่อเน่ือง ทั้ง 3 ด้าน เพื่อหาแนวทางในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองค์กร และจงรักภักดีกับองค์กรตลอดไป 
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 3. สมมติฐานปัจจัยความสุขในการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร  
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความพยายาม
ทุ่มเทปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานมีค่าความสัมพันธ์กับความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานค่อนข้างสูง แสดง
ให้เห็นว่าบุคลากรของหอสมุดฯ จะเกิดความผูกพันต่อองค์กรได้น้ัน หอสมุดฯ จะต้องพัฒนาด้านลักษณะงานที่ท าให้
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัด จะท าให้บุคลากรมีความพยายามทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความภาคภูมิใจ
และจงรักภักดีต่อองค์กรพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานมีค่าความสัมพันธ์กับด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อ
องค์กรค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของหอสมุดฯ จะเกิดความผูกพันต่อองค์กรได้น้ัน หอสมุดฯจะต้องพัฒนา
ด้านลักษณะงานโดย ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ ที่มีความท้าทาย 
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพด้านลักษณะงานมีผลต่อความ
ภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กรได้  
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร การเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์กรพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานมีค่าความสัมพันธ์กับด้านการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรค่อนข้างสูง แสดงให้เห็น
ว่าบุคลากรของหอสมุดฯ จะรู้สึกผูกพันต่อองค์กรจนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรได้น้ัน บุคลากรจะต้องมีลักษณะการ
ท างานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ รวมถึงปัจจัยด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกยังมีค่าความสัมพันธ์
กับด้านการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรค่อนข้างสูงแต่ปรากฎผลเป็นลบ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของหอสมุดฯมีความ
ต้องการสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี มีสาธารณูปโภคที่ครบครัน หอสมุดฯจึงต้องมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การท างานรวมถึงจัดสรรอุปกรณ์ต่างๆในการท างานให้บุคลากรเกิดความสะดวกจนรู้สึกรักองค์กรและผูกพันต่อ
องค์กรจนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
 นอกจากน้ีผลการศึกษายังแสดงถึงปัจจัยด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับด้าน
การเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรค่อนข้างสูงแสดงให้เห็นว่าบุคลากรของหอสมุดฯจะเกิดความผูกพันต่อองค์กรจนรู้สึก
เป็นส่วนหน่ึงขององค์กรได้น้ันหอสมุดฯจะต้องมีสวัสดิการส าหรับบุคลากรที่ดี สร้างแรงจูงใจในการท างาน แต่ใน
เรื่องของสวัสดิการเป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยซ่ึงปรับเปลี่ยนค่อนข้างยาก แต่สามารถเสริมสร้างได้จากการ
ก าหนดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้าง
นวัตกรรม หรือที่มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าหอสมุดฯ มีความใส่ใจในด้านอ่ืนๆ
ที่มากกว่าสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ ดังน้ันหอสมุดฯ จึงได้จัดท าโครงการสร้างความสุขในองค์กร ภายใต้ชื่อ
โครงการ  TULIB Happy Workplace เพื่อพัฒนาเรื่องความผูกพันองค์กรโดยเน้นที่ด้านลักษณะงาน โดยสร้าง
กิจกรรมส่งเสริมความสุข สร้างความผูกพันต่อองค์กร ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามแผนงานโครงการในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  แผนงานโครงการ 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 

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. วางแผนในการด าเนินโครงการและ
ก าหนดคณะท างาน 

     
       

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทบาท
ห้องสมุดในยุคการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา” 

     
       

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “"Hassle 
free healthy team สุขภาพดี งาน
ส าเร็จ"” 
ผู้บริหารพบประชาคมหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

     

       

4. เสวนา “สืบสานประเพณีไทย” 
ผู้บริหารพบประชาคมหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
และรังสิต 

     

 

 

     

5. สัมมนาบุคลากรประปี 2561       
(นอกสถานที่) 

     
   

 
   

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จัด
กิจกรรมกีฬาฮาเฮ” ผู้บริหารพบประชาคม
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

     

    

 

  

 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในการส่งเสริมความผูกพันองค์กร 
 การศึกษาในครั้งน้ีจะพบว่าความสุขในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุดคือ 
ด้านลักษณะงาน แต่ในด้านของการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่
สามารถจัดท าได้อย่างรวดเร็วตามระยะเวลา ดังน้ันจึงมีการพัฒนาด้านน้ีก่อน ส าหรับปัจจัยความสุขในการท างาน
ด้านลักษณะงานน้ัน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร หอสมุดฯจะมีการปรับปรุงสมรรถนะของหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการประเมินค่างาน โดยงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เพื่อให้บุคลากร มีความ    
พึงพอใจที่ได้ท างานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของบุคลากร 
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 2. ด้านข้อค าถาม  
2.1 ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของแต่ละคน แม้จะมีคะแนนเท่ากันแต่อาจจะมี 

มาตรฐานการให้คะแนนที่แตกต่างกัน ดังน้ันควรก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเขียนที่ด้านล่างของแบบสอบถาม
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุคะแนนได้ถูกต้องและเป็นกลาง  

2.2 ค าถามบางค าถามอาจได้รับค าตอบที่คลาดเคลื่อนเน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามอาจ 
กังวลในผลที่ได้รับจากการตอบ ดังน้ันบางค าถามอาจให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกล าดับความส าคัญแทน จึงจะได้
รับรู้ปัญหาที่แท้จริง เช่นท่านคิดว่า อะไรเป็นอุปสรรคในการท างานให้เลือกมาจากล าดับความส าคัญ  
 3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
     3.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อบุคลากรในด้านอ่ืนๆเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่แท้จริงและ
ครอบคลุมถึงความพึงพอใจของพนักงานภายในองค์กร  

3.2 ควร มี การป รับ ข้ อค าถาม ให้ ต ร งต ามลั กษ ณ ะของบุ ค ลากรหอส มุด แห่ ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากขึ้น 

3.3 ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลในส่วนของบุคลากรที่ไม่ประสงค์แจ้งชื่อ เช่น  
การสัมภาษณ์พนักงาน การสังเกตการณ์ จัดท ากล่อง ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ตรงใจกับความต้องการของบุคลากร           
มากที่สุด 

3.4 ควรศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความสุขในการท างานหลายมิติ เช่น เรื่องปัจจัยส่วนตัวเรื่อง  
สุขภาพ เรื่องครอบครัว เรื่องสังคม ฯลฯ 
     3.5 ควรมีการศึกษาความเครียดในการท างานควบคู่ ไปกับการศึกษาความสุขและความ
ผูกพันต่อองค์กร 
     3.6 ควรศึกษาปัจจัยความเครียดที่ ส่งผลต่อความผูกพันของบุ คลากรหอสมุดแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  การน าไปใช้ประโยชน์ 
  การศึกษาน้ีองค์กรต่างๆสามารถน าการศึกษาน้ีไปใช้เพื่อประยุกต์ใช้ ออกแบบกิจกรรมโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมตามแต่ละปัจจัยต่างๆ เช่น วัฒนธรรมแต่ละองค์กร ช่วงอายุในแต่ละองค์กร ต าแหน่ง รวมถึง
ช่วงเวลาที่ เหมาะสมในการท ากิจกรรม โดยสามารถจัดท าเป็นกิจกรรมกลุ่ม หรือ เป็นกิจกรรมรวม อาทิ                      
การสัมมนาต่างๆ  
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