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บทคัดยอ
ความสําเร็จ และความมีประสิทธิภาพขององค9การนั้นเกิดจากคุณภาพของบุคลากรเปEนสําคัญ การ
วิจัยนี้เปEนมีวัตถุประสงค9เพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะของปKจจัยสLวนบุคคล ปKจจัยนวัตกรรมการบริการ และปKจจัย
ความผูกพันของพนักงานในองค9กร 2) ความแตกตLางของปKจจัยสLวนบุคคลกับความผูกพันของพนักงานใน
องค9กร 3) อิทธิพลของนวัตกรรมการบริการที่มีตLอความผูกพันของพนักงานในองค9กร จําแนกตามปKจจัยสLวน
บุคคล จําแนกตามขOอมูลลักษณะสLวนบุคคล ในการวิจัยเชิงปริมาณ กลุLมตัวอยLางประกอบดOวย บุคลากรทุก
ระดับ จํานวน 400 คน โดยใชOแบบสอบถามเปEนเครื่องมือในการเก็บขOอมูล สถิติที่ใชOในการวิเคราะห9ขOอมูล
ไดOแกL คLารOอยละ (Percentage) คLาเฉลี่ย (Mean) สLวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และหาคLา
ความแตกตLางของคLาเฉลี่ยโดยใชO t -test One - Way ANOVA และ simple Regression Analysis จากผล
การศึกษาวิจัย พบวLา การวิเคราะห9ขOอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการบริการที่มีผลตLอความ
ผูกพันของพนักงานในองค9กร กรณีศึกษา กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถสรุป
ผลการวิจัยไดOดังนี้
เพศ พบวLา ผูOตอบแบบสอบถามสLวนใหญLเปEนเพศชายจํานวน 218 คน คิดเปEนรOอยละ 54.5 และ
เปEนเพศชายจํานวน 182 คน คิดเปEนรOอยละ 45.5
อายุ พบวLา ผูOตอบแบบสอบถามสLวนใหญLมีอายุระหวLาง 31-40 ปe จํานวน 222 คน คิดเปEนรOอยละ
55.5 รองลงมาคือ อายุ ระหวLา ง 41-50 ปe จํ า นวน 131 คน คิ ด เปE น รOอยละ 32.8 และอายุมากกวL า 50 ปe
จํานวน 27 คน คิดเปEนรOอยละ 6.8 ตามลําดับ
ระยะเวลาการทํ างาน พบวL า ผูO ตอบแบบสอบถามสL วนใหญL ระยะเวลาการทํ างาน ตั้ งแตL 5-10 ปe
จํ า นวน 203 คน คิ ด เปE น รO อยละ 50.8 รองลงมามากกวL า 10 ปe จํ า นวน 144 คน คิ ด เปE น รO อยละ 36 และ
ระยะเวลาทํางานตั้งแตL 1- 4 ปe จํานวน 43 คน คิดเปEนรOอยละ 10.8 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา พบวLา ผูOตอบแบบสอบถามสLวนใหญLมีระดับการศึกษาในระดับสูงกวLาปริญญาตรี
จํานวน 386 คน คิดเปEน รOอยละ 96.5 รองลงมาคือปริญญาตรี จํานวน 13 คน คิดเปE นรOอยละ 0.2 และ
อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 1 คน คิดเปEนรOอยละ 3.3 ตามลําดับ
1. นวัตกรรมการบริการที่มีผลตLอความผูกพันของพนักงานในองค9กรโดยรวมอยูLในระดับมาก
2. ผลการทดสอบสมมติฐ าน นวัตกรรมการบริการที่มีผ ลตLอความผูกพันของพนักงานในองค9กร
นวัตกรรมดOานสภาพแวดลOอมขOอคOนพบที่ไดOจากการวิจัย พบวLา ดOานขOอมูลสารสนเทศ(Information: I) ขOอที่
เกี่ยวกับ ความความผูกพัน ใน เรื่องลักษณะของงาน ของพนั กงานมหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุนัน นทา ดOา น
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สารสนเทศในระดับมากที่สุด ไดOแกL บุคลากรที่ใหOบริการในกองบริหารงานบุคคลใหOขOอมูลดOานลักษณะการ
บริการ
3. การเปรียบเทียบความความแตกตLางดOานความปราถนาอยLางแรงกลOาตLอการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามประเภทผูOตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห9ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA ) ในภาพรวมพบวLา ประเภทผูOตอบแบบสอบถามแตกตLางกันมีความปราถนาอยLาง
แรงกลOาตLอการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแตกตLางกัน อยLางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เมื่อพบความแตกตLางจึงนําผลการวิเคราะห9ที่ไดOไปทําการทดสอบ เปEนรายคูL เพื่อดูกลุLมใดมีความความ
ปราถนาอยLางแรงกลOาตLอการดําเนินการแตกตLางกัน
คําสําคัญ : นวัตกรรม
ABSTRACT
Success and efficiency of the organization is mainly due to the quality of the
personnel. This research is aimed to study 1) the characteristics of personal factors. Service
innovation factors And the employee engagement factors in the organization. 2) The
difference between personal factors and the employee engagement in the organization. 3)
The influence of service innovation on employee engagement in the organization. Classified
by personal factors Classified by personal characteristics data In quantitative research The
sample consists of 400 personnel at every level, using questionnaires as a tool for data
collection The statistics used for data analysis are Percentage, Mean, Standard Deviation and
find the difference of mean by using t-test One-Way ANOVA and simple Regression Analysis
from The results of the study found that the data analysis of the research questionnaire
about service innovation affecting employee engagement in the organization, a case study of
the Personnel Administration Division. Suan Sunandha Rajabhat University can conclude the
research results as follows
Gender found that the majority of the respondents were 218 males, representing
54.5% and 182 males, accounting for 45.5%.
Age found that most respondents are between 31-40 years old, 222 persons, 55.5%,
followed by 41-50 years old, 131 people, 32.8% and over 50 years, representing 27 6.8
percent respectively
The duration of work found that the majority of respondents, working period from 510 years, 203 people, representing 50.8%, followed by more than 10 years, 144 people,
representing 36% and working period from 1-4. Year, 43 people are equal to 10.8 percent
respectively
Education level, most respondents have 386 higher education level than bachelor's
degree, accounting for 96.5%, followed by 13 bachelor's degree which is 0.2% and diploma /
vocational certificate Number of people: 1 person representing 3.3 percent, respectively
1. Service innovation that affects employee engagement in the organization at a high
level
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2. Hypothesis testing results Service innovations that affect employee engagement in
the organization Environmental innovations The findings from the research show that
information about I about the commitment to About the nature of the job Of Suan
Sunandha Rajabhat University staff Information at the highest level were personnel who
provided services in the Personnel Management Division, providing information on service
characteristics.
3. Comparison of strong differences in wishes for the operation of Suan Sunandha
Rajabhat University Classified by respondents By analyzing the One Way ANOVA in general, it
was found that Different types of respondents have fervent desire for the operation of Suan
Sunandha Rajabhat University differently. When the difference was found, the results of the
analysis were tested in pairs to see which groups had strong desire for the operation.
Keywords: innovation
บทนํา
จากการศึกษา เรื่อง นวัตกรรมการบริการที่มีผลตLอความผูกพันของพนักงานในองค9กร กรณีศึกษา
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การศึกษาในครั้งนี้ผูOวิจัยไดOนําแนวคิดเรื่อง ความผูกพัน
องค9กรของ Steer (1991 อOางถึงใน ทิพวรรณ ศิริคูณ, 2542) มากําหนดเปEน กรอบแนวคิดในการศึกษา
ประกอบดOวย ตัวแปรอิสระ ในสLวนของลักษณะสLวนบุคคล ไดOแกL เพศ อายุ ระยะเวลาทํางานระดับการศึกษา
ตัวแปรอิสระในสLวนของลักษณะงาน ไดOแกL ความหลากหลายของงาน ความทOาทายของงาน ความกOาวหนOาใน
งาน การมีสLวนรLวมในการบริหารงานงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันกับผูOอื่นตัวแปรอิสระในสLวนของประสบการณ9ใน
การทOางาน
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมบริการ ดังนี้
1. ประเภทของนวัตกรรม Schumpeter (1934) ไดVแบงประเภทของนวัตกรรม สามารถแยก
ออกไดVเปXน 4 ประเภท
1) ขOอมูลสารสนเทศ (Information) ขOอมูลในบริบทนี้หมายถึงวัตถุประสงค9หรือเป|าหมายของ
คุณคLา (Value) ที่คาดหวังจาก ผลงานของนวัตกรรมบริการ
2) กระบวนการ (Process) กระบวนการในที่นี ้ หมายถึง ขั ้น ตอนการใหOบ ริก ารในฝK ~ง ผูO
ใหOบริการ และกระบวนการใชOบริการในฝK~งของผูOใชOบริการเปEนสLวนสําคัญของนวัตกรรมบริการ
3) เทคโนโลยี (Technologies) เพื่อสนับ สนุนกระบวนการที่เ ปEนสLวนหนึ่งของขOอเสนอเพื่อ
สรOางคุณคLา รวมทั้งการเชื่อมโยง
4) สภาพแวดลOอม (Environment) สภาพแวดลOอมในบริบ ทนี้ หมายถึง การรับ รูOถึงขOอมูล
ประวัติและภาวการณ9 (Profile) ของ ผูOรับบริการที่จะชLวยใหOการสรOางคุณคLารLวมกันระหวLางผูOใหOบริการกับ
ผูOรับบริการเปEนไปอยLางมี
2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร
2.1 ความผู กพัน ตL อองค9 กร (Organization commitment) ไดO รั บ การศึกษาคOน ควOา จาก
นักวิชาการหลายทLาน ซึ่งไดOใหOความหมายของคําวLา “ความผูกพันตLอองค9กร” แตกตLางกันไป โดยผูOวิจัยไดO
รวบรวมความหมายไวOดังนี้
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Steers (1977 ทิพวรรณ ศิริคูณ, 2542, หนOา 47-48) ใหOทรรศนะไวOวLา ความผูกพันตLอ
องค9กร หมายถึง ความรูOสึกของผูOปฏิบัติงานที่แสดงตนเปEนหนึ่งเดียวกับองค9กร มีคLานิยมที่กลมกลืน กับสมาชิก
องค9กรคนอื่นๆ 3 ประการ คือ
1) ความเชื่ออยLางแรงกลOา และการยอมรับเป|าหมายและคLานิยมขององค9กร
2) ความเต็มใจที่จะทุLมเทความพยายามอยLางมากเพื่อองค9กร
3) ความปรารถนาอยLางยิ่งที่จะรักษาไวO ซึ่งความเปEนสมาชิกภาพในองค9กร
3. แนวคิดทฤษฎีปZจจัยสวนบุคคล
3.1 ปKจจัยสLวนบุคคล ทีเกี่ยวขOองกับบุคคลมีปลายปKจจัยดOวยกัน เพศ อายุ ระยะเวลาทํางาน
ระดับการศึกษา ก็เปEนปKจจัยดOานหนึ่งในหลายๆ ดOานทีเกี่ยวขOองกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ของคนทํางาน
ทุกๆ คนทรัพยากรบุคคลซึงมีชีวิตจิตใจพรOอมทักษะความชํานาญ และความสามารถที่จะเขOามาปฏิบัติตาม
หนOาที่ที่กําหนดไวOโดยมุLงหวังที่จะใหOไดOรับคLาตอบแทนทียุติธรรม (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม,2555 สิทธิโชค แกOวขาว)
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของปKจจัยสLวนบุคคล ปKจจัยนวัตกรรมการบริการ และปKจจัยความผูกพันของ
พนักงานในองค9กร
2. เพื่อศึกษาความแตกตLางของปKจจัยสLวนบุคคลกับความผูกพันของพนักงานในองค9กร
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของนวัตกรรมการบริการที่มีตLอความผูกพันของพนักงานในองค9กร
ขอบเขตการวิจัย
1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ระยะเวลาการทํางาน Belch and Belch (2005 อOางถึงใน
อัจฉรา นพวิญƒูวงศ9, 2550), (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม, 2555 สิทธิโชค แกOวขาว)
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรตVน
(Independent Variable)
ปZจจัยสวนบุคคล ประกอบดVวย
- เพศ
- อายุ
- ระยะเวลาทํางาน
- ระดับการศึกษา

H1

นวัตกรรมการใหVบริการ
- ขOอมูลสารสนเทศ(Information)
- กระบวนการ(Process)
- เทคโนโลยี (Technology)
- สภาพแวดลOอม (Environment)

ตัวแปรตาม
(DependentVariable)
ความผูกพันตLอองค9กร ประกอบดOวย
-ดO า น ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ที่ จ ะ ย อ ม รั บ
เป|าหมายขององค9กรและคLานิยมองค9กร
-ดOานความเต็มใจและทุLมเทความพยายาม
อยLางเต็มที่เพื่อใหOเกิดประโยชน9แกLองค9กร
-ดO า น ค ว า ม ป ร า ร ถ น า อ ยL า ง แ ร ง
ก ลO า ที่ จ ะ ค ง ค ว า ม เ ปE น ส ม า ชิ ก
ขององคก9ร

H2

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด นวัตกรรมการบริการที่มีผลตLอความผูกพันของพนักงานในองค9กร กรณีศึกษา
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ “นวัตกรรมการบริการที่มีผลตLอความผูกพันของพนักงานในองค9กร กรณีศึกษา
กองบริ ห ารงานบุ ค คล มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา”ซึ่ ง เปE น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
research) โดยการสํารวจ (Survey research) ดําเนินการวิจัยโดยใชOแบบสอบถาม (Questionnaire) เปEน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขOอมูล ซึ่งผูOวิจัยจะมีขั้นตอนดังนี้
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใชOในการวิจัย คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 1,931
คน กลุLมตัวอยLางที่ใชOในการวิจัย คือ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใชOวิธีการคํานวณหากลุLม
ตัวอยLาง โดย ใชOสูตรของยามาเนL (Sample Size) ผูOวิจัยไดOทาการกาหนดขนาด. กลุLมตัวอยLางโดยใชOสูตรทาโร
ยามาเน ( Taro Yamane, 1973, p.125 อOางถึงใน ฤๅเดช เกิดวิชัย2550, หนOา 137
n=

เมื่อ

N
1 + Ne 2

n แทน ขนาดของกลุLมตัวอยLาง
N แทน ขนาดของประชากร
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e

แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุLมตัวอยLาง โดยกําหนดใหOมี ความคลาดเคลื่อน 0.05

e

แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุLมตัวอยLาง โดยกําหนดใหOมี ความคลาด

เคลื่อน 0.05

1,931
1 + 1,931 (0.05) 2
n

= 399.79 คน

ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อไมLใหOขOอมูลมีความคลาดเคลื่อน จึงกําหนดกลุLมตัวอยLางเทLากับ 400 คน จากการ
คํานวณตามสูตรกลุLมตัวอยLางที่ตOองใชOในการวิจัย คือ 399.79 คน ดังนั้น กําหนด ขนาดของกลุLมตัวอยLางใน
การวิจัยทั้งหมดคือ จํานวน 399.79 คน ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนกลุLมตัวอยLาง พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา
หนLวยงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ

จํานวนพนักงานทั้งหมด
919

919x 399.79
1,931

1,012
1,012x399.79
1,931

รวม

จํานวนกลุLมตัวอยLาง
= 190.27

1,931

= 209.52
= 399.79

ขั้นตอนการทําวิจัย
ในการสรOางแบบสอบถามเพื่อใชOในการวิจัยครั้งนี้ผูOวิจัยมีขั้นตอนในการสรOางดังนี้
1.ศึกษาแนวความคิ ด และทฤษฎี และงานวิจั ย ที่เ กี่ ยวขOองในเรื่องความผู กพั นองค9กรจากนั้ น นํา มา
กําหนดกรอบแนวคิดที่ใชOในการวิจัยเพื่อใชOเปEนแนวทางในการสรOางแบบสอบถาม
2. สรOางแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความผู กพันตLอองค9กร และตรวจสอบเนื้อหาของ แบบสอบถามวL า
ครอบคลุมวัตถุประสงค9หรือไมLจากนั้นนําไปใหOอาจารย9ที่ปรึกษาตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรOางของ
เนื้อหาและภาษาที่ใชOแลOวนํามาปรับปรุงแกOไข และนําเสนอ ผูOเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง
การเก็บรวบรวมขVอมูล
ขอหนังสือขอความอนุเคราะห9 และแนะนําตัวผูOวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถึงคณบดี
ตามคณะหนLวยงานในมหวิทยาลัยเพื่อขอความรLวมมือและขอความอนุเคราะห9ในการเก็บรวบรวมขOอมูล การ
เก็บรวบรวมขOอมูลที่ใชOในการวิจัยในครั้งนี้ ผูOวิจัยไดOแจกแบบสอบถามไป 400 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ไดOรับ
กลับคืนมา และมีความสมบูรณ9 จํานวน 400 ชุด คิดเปEน 100 เปอร9เซ็นต9
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การวิเคระหขVอมูล
การวิจัยนวัตกรรมการบริการที่มีผลตLอความผูกพันของพนักงานในองค9กร กรณีศึกษา กองบริหารงาน
บุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิธีการทางสถิติโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
1. การวิเคราะห9ดOวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive method)
1.1 เพื่อวิเคราะห9ขOอมูลตามวัตถุประสงค9 ที่ 1 เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาคุณลักษณะของปKจจัยสLวน
บุคคล ปKจจัยนวัตกรรมการบริการ และปKจจัยความผูกพันของพนักงานในองค9กร โดยคํานวณหาคLารOอยละ
(Percentage) และคLาเฉลี่ย(Mean)
1.2 การวิเคราะห9เชิงปริมาณ (Qualitative method)
ผลการวิจัย
การวิ เ คราะห9 ขOอมู ล แบบสอบถามการวิ จั ย เรื่ อง นวั ต กรรมการบริ การที่ มีผ ลตL อความผู กพั น ของ
พนักงานในองค9กร กรณีศึกษา กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถสรุปผลการวิจัย
ไดOดังนี้ เพศ พบวLา ผูOตอบแบบสอบถามสLวนใหญLเปEนเพศชายจํานวน 218 คน คิดเปEนรOอยละ 54.5 และเปEน
เพศชายจํานวน 182 คน คิดเปEนรOอยละ 45.5 อายุ พบวLา ผูOตอบแบบสอบถามสLวนใหญLมีอายุระหวLาง 31-40
ปe จํานวน 222 คน คิดเปEนรOอยละ55.5 รองลงมาคือ อายุระหวLาง 41-50 ปe จํานวน 131 คน คิดเปEนรOอยละ
32.8 และอายุมากกวL า 50 ปeจํา นวน 27 คน คิดเปEน รOอยละ 6.8 ตามลํา ดับ ระยะเวลาการทํา งาน พบวL า
ผูOตอบแบบสอบถามสLว นใหญLร ะยะเวลาการทํางาน ตั้งแตL 5-10 ปe จํานวน 203 คน คิดเปEน รOอยละ 50.8
รองลงมามากกวLา 10 ปe จํานวน 144 คน คิดเปEนรOอยละ 36 และระยะเวลาทํางานตั้งแตL 1- 4 ปe จํานวน 43
คน คิดเปEนรOอยละ 10.8 ตามลําดับ ระดับการศึกษา พบวLา ผูOตอบแบบสอบถามสLวนใหญLมีระดับการศึกษา
ในระดับสูงกวLาปริญญาตรี จํานวน 386คน คิดเปEนรOอยละ 96.5 รองลงมาคือปริญญาตรี จํานวน 13 คน คิด
เปEนรOอยละ 0.2 และอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 1 คน คิดเปEนรOอยละ 3.3 ตามลําดับ
1. นวัตกรรมการบริการที่มีผลตLอความผูกพันของพนักงานในองค9กรโดยรวมอยูLในระดับมาก
2. ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน นวั ต กรรมการบริ การที่ มีผ ลตL อความผู กพั น ของพนั กงานในองค9 ก ร
นวัตกรรมดOานสภาพแวดลOอม
ขOอคOนพบที่ไดOจากการวิจัย พบวLา
ดOานขOอมูลสารสนเทศ(Information:I) ขOอที่เกี่ยวกับความความผูกพันใน เรื่องลักษณะของงาน ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา ดOานสารสนเทศในระดับมากที่สุด ไดOแกL บุคลากรที่ใหOบริการใน
กองบริหารงานบุคคลใหOขOอมูลดOานลักษณะการบริการ
ดOานกระบวนการ(Process:P)ขOอที่เกี่ยวกับความความผูกพันใน เรื่องลักษณะของงาน ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏสวนสุนันนทา ดOา นกระบวนการในระดับมากที่สุ ด ไดO แกL บุคลากรที่ใหOบ ริการในกอง
บริหารงานบุคคลใหOการบริการอยLางเปEนกระบวนการ
ดOานเทคโนโลยี (Technologies: T) ขOอที่เกี่ยวกับความความผูกพันใน เรื่องลักษณะของงาน ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา ดOานเทคโนโลยีในระดับมากที่สุด ไดOแกL กองบริหารงานบุคคลมี
การเครื่องใชOสํานักงานดOานไอที(IT)เขOามาชLวยใหOการบริการ
ดOานสภาพแวดลOอม (Environment: E) ขOอที่เกี่ยวกับความความผูกพันใน เรื่องลักษณะของงาน ของ
พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น นทา ดO า นสภาพแวดลO อ มในระดั บ มากที่ สุ ด ไดO แกL เจO า หนO า ที่ กอง
บริหารงานบุคคลแตLงกายสะอาด บุคลิกภาพดี สุภาพ ใหOความรูOสึกเปEนมืออาชีพ และนLาเชื่อถือ มีคLาเฉลี่ย
เทLากับ 4.33
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3.1 ปK จ จั ย สL ว นบุ ค คล มี ค วามแตกตL า งกั บ ความผู ก พั น ตL อองค9 ก ร ดO า นความเชื่ อมั่ น ที่ จ ะยอมรั บ
เป|าหมายขององค9กร จําแนกตามเพศ ดOวยวิธีการ t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบวLา เพศชายกับเพศ
หญิงมีความเชื่อมั่นดOานธรรมาภิบาลไมLแตกตLางกัน
3.2 การเปรียบเทียบความความแตกตLา งดOานความปราถนาอยLา งแรงกลOาตLอการดําเนิน การของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามประเภทผูOตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห9ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) ในภาพรวมพบวLา ประเภทผูOตอบแบบสอบถามแตกตLางกันมีความปราถนา
อยLางแรงกลOาตLอการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแตกตLางกัน อยLางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพบความแตกตLางจึงนําผลการวิเคราะห9ที่ไดOไปทําการทดสอบ เปEนรายคูL เพื่อดูกลุLมใดมีความ
ความปราถนาอยLางแรงกลOาตLอการดําเนินการแตกตLางกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัย ทําใหOทราบวLาบุคลากร สLวนใหญLมีความผูกพันของพนักงานในองค9กร ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยูLในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องความเอาใจใสLในการทํางาน มี Sheldon
(1971 อOางถึงใน จิราวรรณ หาดทรายทอง, 2539, หนOา 21) ศึกษาความผูกพันตLอ องค9กรของนักวิทยาศาสตร9
และวิศวกร พบวLา อายุงาน หรือระยะเวลาที่อยูLในตําแหนLงในองค9กรมี ความสัมพันธ9ตLอองค9กร
ขVอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “เรื่องนวัตกรรมการบริการที่มีผลตLอความผูกพันของพนักงานในองค9กร
กรณีศึกษา กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ผูOศึกษาวิจัยไดOทําการศึกษาคOนควOา โดยมี
ขOอเสนอแนะ ดังนี้
ขOอเสนอแนะเชิงนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควรนําผลการวิจัยไปใชOกํากับนโยบายเพื่อบริหารงานโดยตระหนักถึง
ความตOองการของผูOรับบริการโดยเฉพาะบุคลากรที่มาติดตLองานบริการ
ขOอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ผูOบริหารควรนําผลการวิจัยไปปฏิบัติดําเนินงานโดยตระหนักถึงหนOาที่ และมีความรับผิดชอบเอาใจ
ใสLความตOองการและ
กระตือรือรOนในการ โดยผLานศูนย9รับเรื่องราวของมหาวิทยาลัย
2. ผูOบริหารควรกําหนดใหOบุคลากร ไดOรับรูOขLาวสาร และมีสLวนรLวมในการรLวมรับรูO รLวมคิด รLวมทํา
และรLวมตรวจสอบ
เอกสารอVางอิง
จิราวรรณ หาดทรายทอง 2539. ความผูกพันองคการ: ศึกษากรณี การประปานครหลวง.
วิทยานิพนธ9ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9.
ทิพวรรณ ศิริคูณ, 2542. ความผูกพันองคกร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.
สิทธิโชค แกOวขาว 2555 ของความสามารถที่จะเขOามาปฏิบัติตามหนOาที่ที่กําหนดไวOโดย
มุLงหวังที่จะใหOไดOรับคLาตอบแทนทียุติธรรมระยะเวลาการทํางาน.
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Belch and Belch (2005อOางถึงใน อัจฉรา นพวิญƒูวงศ9, 2550) (หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม,2555 สิทธิโชค แกOวขาว.
Taro Yamane, 1973, p.125 อOางถึงใน ฤๅเดช เกิดวิชัย2550, หนOา 137
Sheldon (1971 อOางถึงใน จิราวรรณ หาดทรายทอง, 2539, หนOา 21 ศึกษาความผูกพันตอ องคกรของ
นั ก วิ ท ยาศาสตรและวิ ศ วกร พบวา อายุ ง าน หรื อ ระยะเวลาที่ อ ยู ในตํ า แหนงในองคกรมี
ความสัมพันธตอองคกร
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