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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ และศึกษาปัจจัยที่

มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่าง

ได้แก่ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีได้มาด้วยวิธีการสุ่ม 

อย่างง่าย จ�านวน 117 คน โดยการใช้ตารางส�าเร็จรูปของเครจซี และมอร์แกน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะ

งาน แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะขององค์การ แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการท�างาน ที่มีค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ .93, .95, .95 และ .93 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปโดยการแจกแจง

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไคร์สแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 72.6 มีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก (M=65.17, SD=6.99) 

ลักษณะงาน ลักษณะองค์การ และประสบการณ์ในการท�างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความ

ผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.715, .689 และ .759) ตามล�าดับ ส่วนอายุ เพศ 

ระยะเวลาการท�างาน รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และประเภทของสายงานไม่มีความ

สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ควรส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร โดยการให้ความ

ส�าคญั กบัการพฒันางานให้มขัีน้ตอนและเป็นระบบ และพฒันางานท่ีช่วยส่งเสรมิความก้าวหน้าของผูป้ฏิบัตงิาน  

การจดัองค์การให้มีลกัษณะของการกระจายอ�านาจ การเปิดโอกาสให้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ การมอบหมาย

งานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากรและการท�าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรที่มี
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Abstract
This descriptive correlational research aimed to study the level of organizational  

engagement and study factors related to Organizational Commitment of nursing faculty 

members at Burapha University. 117 faculty members were recruited using simple random 

technique, based on Krejcie and Morgan’s statistical table (Krejcie & Morgan, 1970). Instruments 

used in this study included the Demographic Data Form, as well as the Organization Engagement 

Questionnaire, the Characteristic of Job Questionnaire, the Characteristic of Organization 

Questionnaire, and the Working Experience Questionnaire with reliabilities of .93, .95, .95, 

and .93, respectively. Frequency, percentage, mean, and standard deviation were computed.  

Chi Square and Peason’s product moment correlation were calculated for relationship.  

Findings revealed that 72.6 percent of samples have a high level of organization engagement 

(M=65.17, SD=6.99). Characteristics of job, Characteristic of organization, and working experience 

positively related to organization engagement at level of significance of .01 (r=.715, .689, and 

759, respectively).

Age, sex, duration of working, monthly income, level of education, marital status, and 

category of job did not statistically relate to organization engagement.

Nursing faculty administrator or involving person should enhance organization  

engagement of faculties by focusing on characteristics of job, characteristic of organization, 

and working experience of their staffs.
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บทน�า
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตพยาบาล 

การด�าเนินการวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีบุคลากรหลัก 

ได้แก่ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 

ด้านการผลิตพยาบาล ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากนั้นแล้ว ภารกิจด้านการวิจัย 

ซึง่เป็นภารกิจทีส่�าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล และเป็นตวัช้ีวดัในการประกนัคุณภาพการศกึษา  

คณะพยาบาลศาสตร์ยังมีหน้าที่ที่จะต้องบริการวิชาการแก่สังคมทุกระดับ ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ทางการ

พยาบาล และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ และภารกิจสุดท้ายเป็นภารกิจในเรื่องการท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้นแล้วคณะพยาบาลศาสตร์ ยังมุ่งหวังที่จะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นน�า 1 ใน 10  

ของภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2560 กล่าวได้ว่าทั้งหมดนี้ เป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือในการท�าหน้าที่

และความผูกพันของบุคลากรทุกระดับ ที่มีต่อคณะพยาบาลศาสตร์ อันจะน�าพาให้คณะพยาบาลศาสตร์บรรลุ

ภารกจิต่าง ๆ ตามทีว่างเป้าหมายไว้ ความผกูพนัต่อองค์การ เป็นสิง่ทีม่คีณุค่าและควรสร้างให้เกดิขึน้ในองค์การ  


