52601705 : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
คาสาคัญ : ความผูกพันต่อองค์กร/ประสบการณ์การในการทางาน/ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ธนยุทธ บุต รขวัญ : ปัจ จัยที่มีผลต่อความผูก พัน ในองค์กรของเจ้าหน้ าที่สานัก งาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ . อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ : อ.ดร.นพดล เหลืองภิรมย์.
157 หน้า.
การวิจัย นี้ ผู้วิจัย ได้ ทาการศึก ษาระดั บความผูก พั น ต่ อองค์ ก ร เพื่ อศึก ษาปั จ จัยด้ า น
ลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทางาน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 303 คน โดยใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ค่าเฉลี่ยของ
ความผูก พันต่ อองค์กรสูงที่สุดคือ ความผูกพันด้ านบรรทัดฐาน การเปรียบเทียบความผูกพันต่ อ
องค์กร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านอายุ
และระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ส่ ว น
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์
ในการทางานพบว่ามีค วามสัมพัน ธ์ใ นทิศทางเดี ยวกัน อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติ โดยที่มีค่า
ความสัมพันธ์ในระดับต่า
สุด ท้า ยจากงานวิจ ัย นี ้ พบว่า การศึก ษาความผูก พัน ต่อ องค์ก รสามารถใช้เ ป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ขององค์ก รให้ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม
โดย องค์ก รที่ส ามารถสร้า งแรงจูง ใจและความผูก พัน กับ พนัก งานได้จ ะมีแ นวโน้ม ในการ
บริหารงานขององค์กรประสบความสาเร็จ ด้ว ย ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษ ย์นั้น จะต้องเน้น
การบริหารทรัพยากรมนุษ ย์แบบทั่ว ไปที่ปฏิบัติกัน ควบคู่กับการบริหารทรัพยากรมนุษ ย์แบบ
ก้าวหน้า ที่ซึ่งดูแลพนัก งานที่มีค วามแตกต่างส่ว นบุค คลของทรัพยากรมนุษ ย์ใ นองค์ก ร ทั้งนี้
เพื่อ สร้า งความผูก พัน ให้กับ พนัก งาน ทาให้พนัก งานมีทัศ นคติเ ชิง บวกต่อ องค์ก ร ทั้ง นี ้ก าร
บริหารทรัพยากรมนุษ ย์ที่ก ล่าวมานี้ จะต้องเป็น เอกลัก ษณ์ข องแต่ละองค์ก ร เพราะทุน มนุษ ย์
ของแต่ละองค์กรจะมีความต้องการแตกต่างกันออกไป
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2554
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ........................................
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52601705 : MAJOR : PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT
KEY WORD : ORGANIZATION COMMITMENT/WORK EXPERIENCE/
JOB CHARACTERISTIC
TANAYUT BUDHKWAN : FACTORS AFFECTING THE ORGANIZATIONAL
COMMITMENT OF THE PERSONNEL IN THE CROWN PROPERTY BUREAU.
INDEPENDENT STUDY ADVISOR : NOPHADON LUANGPIROM, Ph.D. 157 pp.
The purposes of this research were aimed to study the level of organization
commitment and factors related to the organization commitment of Personnel in The Crown
Property Bureau. The questionnaires were performing as research instruments. The 303
samples of questionnaires from the population were analyzed by using the statistical analysis
program (SPSS). The statistic parameters which were used for this study were Frequency
Distribution, Percentage, Mean and Standard Deviation, Factor Analysis and Pearson
Product-Moment correlation coefficient with 95% significance.
The results of the organization commitment of Personnel in The Crown Property
Bureau are in the middle range. The most commitment is the norm.
The result of comparison of the organization commitment by individual factor is found that
these is contrast with no statistical significant. But for comparison of age and working hours is
contrast with significance.
The result of relation in the organization commitment and job characteristics, work
experience are in the same trend with significant, which is low correlation.
Finally from this work, we found that the organization commitment are suitably
using for improvement of the organization. The organizations which can be mak ing the
motivation to employees are tending to be achieved. The human resource management
is not only have to focus on generally human resource management, but also have to
focusing on growing human resource management for making the relationship and
positive vision to the various type of employee. Human resources are varying, then the
organizations have to made identity of their own organizations.
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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่สานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามารถสาเร็จลุล่วงลงได้ ด้วยความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง ของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม รัตนโชติ อาจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ ประธานและกรรมการสอบ
การค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ ดร.นพดล เหลืองภิรมย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาสละเวลา และให้
คาแนะนาอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ทาให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ทาให้สาเร็ จลง
ได้ด้วยดี และนอกจากนี้
ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุก ท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ แนวคิด อัน เป็น ประโยชน์ ต่อ การ
ค้นคว้าอิสระในครั้งนี้
ขอขอบคุ ณ เจ้ าหน้ า ที่ ประจ าคณะวิ ท ยาการจัด การ มหาวิ ทยาลั ย ศิล ปากร ที่ ช่ ว ย
ประสานงานต่างๆ ทาให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นไปอย่างราบรื่น
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่สานักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ทุกท่านที่ไ ด้ให้ความ
ช่วยเหลือ ความร่วมมือและอานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี
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