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53603703 : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คาํสาํคญั :  ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา/ความไวว้างใจในองคก์าร/ความพึงพอใจในการทาํงาน/ความผกูพนั 
                  ในองคก์าร 
             พิเชษฐ ์ ผงุเพิมตระกลู : ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา  ความไวว้างใจในองค์การ  ความพึงพอใจ
ในการทาํงานและความผูกพันในองค์การของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.เฉลิมชยั  กิตติศกัดินาวิน.  274 หนา้. 
  การวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองค์การ ความ
พึงพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองค์การของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ผูว้ิจัยใช้แบบประเมินเป็นเครืองมือในการศึกษาวิจยัในครังนี โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างจาํนวน 409 คน จากประชากรทงัหมดจาํนวน 903 คนใน 4 พืนที ไดแ้ก่ พืนทีศาลายา พืนทีบพิตรพิมุข 

จกัรวรรดิ พืนทีเพาะช่าง และพืนทีวงัไกลกงัวล สถิติทีใชใ้นการวิจัยครังนีประกอบด้วยค่าความถี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t test)  ความแปรปรวนทางเดียว  ค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบเป็นขนัตอน ผลการวิจยั พบว่า 
  1. ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองค์การ ความผกูพนัในองค์การของบุคลากร
ทางการศึกษาอยู่ในระดบัปานกลาง และมีเพียงความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวมของบุคลากรทางการศึกษา
เท่านันทีอยู่ในระดบัสูง แต่เมือพิจารณาความพึงพอใจในการทาํงานเป็นรายดา้นพบว่าบุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น 
  2. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ สายงาน สังกดัพืนที ทีแตกต่างกนัมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาและ
ความพึงพอใจในการทาํงานทีแตกต่างกนั อยา่งมีนัยทางสถิติสําคญัที.05 และปัจจยัดา้นสังกดัพืนทีทีแตกต่างกนั 

มีความไวว้างใจในองคก์ารและความผกูพนัในองคก์ารทีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   
 3. ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา  ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจในการทาํงาน และความ
ผกูพนัในองคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างกนัในระดบัปานกลาง 
 4. ความไวว้างใจในผูบ้งัคับบญัชาและความไวว้างใจในองค์การ เป็นปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความ      

พึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรทางการศึกษา (R2 = .547) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
 5. ความไวว้างใจในองค์การ และความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นสถานะทางอาชีพเป็นปัจจยัทีมี
อิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษา ( R2 = .343) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร           ปีการศึกษา 2554 
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53603703 : MAJOR : PUBLIC ADMINISTRATION 
KEY WORDS : SUPERVISORY TRUST / ORGANIZATIONAL TRUST / JOB SATISFACTION /   
                           ORGANIZATIONAL COMMITMENT 
  PHICHET PHUNGPARMTRAKOOL : SUPERVISORY TRUST ORGANIZATIONAL 
TRUST JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF  EDUCATIONAL 
OFFICE OF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RATTANAKOSIN. THESIS 
ADVISOR : CHALERMCHAI KITTISAKNAWIN, Ph.D.  274 pp. 
 
 The objective of this study was to investigate the Supervisory trust,  Organizations 
trust , Job satisfaction and organizational commitment in the education of Rajamangala 
University of Technology Rattanakosin. Assessment tools were used in this study. The data 
was collected from a sample of 409 university students from the total population of 903 
people in four areas, as Salaya areas, Bpitrpimuk Chakrawat areas, Pohchang areas, And the 
Klai Kangwon areas the statistics used in this study: Frequency, percentage, means, standard 
deviation, t test, One-way ANOVA, Pearson’s correlation, Multiple Regression Analysis. The 
Results of the study:    
  1. Supervisory  trust , Organizational  trust  and Organizational Commitment in the 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin are in the moderate level , There is  the  
job Satisfaction  only the  variable is range in the high level. But considering job Satisfaction 
All parts found that Educators have the job Satisfaction in the moderate level. 
  2. The personal factors educational for the areas and line work Different have the 
Supervisory trust, And job satisfaction with the difference statistically significant at the .05 
level.  And area different factors have  organizational trust and organizational commitment are 
different, statistically significant  .05 
  3. Supervisory trust Organizational trust Job Satisfaction and Organizational 
Commitment has a positive relationship in the moderate level. 
  4. Supervisory trust and Organizational trust have the great effect to the Job 
Satisfaction  (R2 =.547), significant .001. 
  5. Organizational trust and Job Satisfaction in the attribute of the social status of 
the career have the great effect to the level of the Organizational Commitment (R2 =.343), 
significant .001. 
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 วทิยานิพนธนี์สาํเร็จลงไดด้ว้ยดี ดว้ยความเมตตากรุณา ในการให้คาํแนะนาํปรึกษาและ
ความอนุเคราะห์ต่างๆอยา่งสูงจาก ดร.เฉลิมชยั  กิตติศกัดินาวิน อาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทีได้
กรุณาให้ความรู้ แนวคิด ตลอดจนขอ้พกพร่อง แก้ไขและการปรับปรุงงานวิจยั ซึงเป็นประโยชน์
อยา่งยงิในการดาํเนินการวจิยัใหส้าํเร็จ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยพ์รชยั เทพปัญญา ทีกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็น
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และขอขอบพระคุณ ดร.รัชนิภา สายอุบล ดร.เกริกฤทธิ อมัพะวตั     
ดร.อนันตร์  เตียวต๋อย และดร.เฉลิมชยั  กิตติศกัดินาวิน ทีให้ความกรุณาตรวจสอบเครืองมือในการวิจยั
ในครังนี 
   ขอกราบขอบพระคุณผูบ้ริหารหน่วยงานและผูใ้ห้ขอ้มูลทุกท่านทีได้สละเวลาในการ
ตอบแบบประเมิน รวมถึงพีๆ ในกองบริหารงานบุคคลทุกท่านทีกรุณาให้คาํปรึกษาและช่วย
ประสานงานการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมถึงความห่วงใยและใหก้าํลงัใจผูว้จิยัเสมอมา 
  ทา้ยทีสุดนีขอกราบขอบพระคุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารยท์ุกท่านคอยเมตตาสงัสอนแก่
ผูว้จิยัตลอดมา รวมถึงเพือนๆพีและผูเ้กียวขอ้งทุกท่านทีให้ความช่วยเหลือดว้ยดีเสมอมา จนทาํให้
ผูว้ิจยัทาํการศึกษาครังนีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และคุณงามความดีและประโยชน์ต่างๆอันเกิดจาก
งานวจิยันี ผูว้จิยัขอบูชาคุณบิดามารดา บูชาครูบาอาจารยท์ุกท่าน 
       

 

              

 

ฉ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


