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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
           ความผูกพันต่อสถาบันการศึกษาเป็นสิ่งส าคญั คือความรูส้กึ 
ที่แสดงออกเป็นหนึ่งเดียวกับสถาบันความรัก เคารพ ศรัทธา เช่ือมั่น 
เมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษาไปแล้วก็ยังมีความเต็มใจพร้อมที่จะอุทิศ
ก าลังกายก าลังใจในฐานะศิษย์เก่า สร้างความเข้มแข็งของสมาคมศิษย์
เก่ารวมถึงคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เป็น
ความสัมพันธ์แบบไม่มีเงื่อนไข ไม่มีข้อแม้ความผูกพันต่อสถาบันจึงถือ
ว่าเป็นหัวใจส าคัญที่จะช่วยให้สถาบันการศึกษาได้รับการพัฒนาไปได้
อย่างยาวนานในรูปแบบของสมาคมศิษย์เก่าที่เป็นส่วนส าคัญในส่วน
ของการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ในการสร้างความผูกพันนั้น
ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรไม่ได้สร้างให้เกิดขึ้นภายในวันเดียวทุกสิ่ง
ทุกอย่างต้องค่อยๆ หล่อหลอมเป็นหนึ่งใจเดียวกันจากมหาวิทยาลัย 
           ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ท าให้
นิสิตมีความผูกพันเพื่อท่ีจะสามารถน าปัจจัยต่างๆ นั้นมาใช้ประโยชน์
ในการเสริมสร้างและเพิ่มพูนให้นิสิตเกิดความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวที่จะท าให้เกิดความรักความพึงพอใจ
รวมถึงสามารถที่จะน าข้อมูลต่างๆที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการบริการทางการศึกษาส าหรับ
การศึกษาเล่าเรียนของนิสิตจนส าเร็จการศึกษา และจะท าให้นิสิตรุ่น
น้องเกิดความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อ
มหาวิทยาลัยเนช่ันกรณีศึกษา นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ
ทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช  
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน ความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเนช่ัน และธนาคารกสิกรไทย 
           2. เพื่อศึกษาแนวทางและจัดล าดับความส าคัญ ในการสร้าง
ความผูกผันในมหาวิทยาลัย  
          3. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเนช่ัน 
กรณีศึกษา นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาปรญิญา
ตรีเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเนช่ัน และ
ธนาคารกสิกรไทยท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และที่ก าลัง
ศึกษาในปีการศึกษา 2562 
 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
          ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
           การวิจัยนี้เป็นแบบวิจัยผสมผสาน เครื่องมือในการศึกษาเป็น
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  ( In-depth interview) โดยใ ช้การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal interview ) ควบคู่กับการ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) และใช้แนวค าถามที่สร้าง
ขึ้น (Interview guideline)  วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงสัมประสิทธิ์ 
(Cronbach's alpha coefficient) ไ ด้ ค่ า ค ว า ม เ ที่ ย ง ต ร ง ข อ ง
แบบสอบถาม ที่ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติหาค่าแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
       ผลการศึกษา พบว่า ความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยเนช่ัน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นิสิตส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ส่วนใหญ่ศึกษาในปีการศึกษา 2559 ศึกษาในสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ผู้ปกครองนิสิตส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม นิสิต 
มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน สรุปความ
แตกต่างกันของ เพศ หลักสูตร นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาและที่ก าลัง
ศึกษาในปีการศึกษา 2562  ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
ในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความภาคภูมิใจต่อ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ความผูกพันต่ออาจารย์ ความ
ผูกพันต่อเจ้าหน้าที่ ความผูกพันต่อรุ่นพี่/รุ่นน้องและความผูกพันต่อ
เพื่อน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันต่อความผูกพันมหาวิทยาลัย
ในภาพรวม อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผล 
         ความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
เนช่ัน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และได้ให้ค านิยามความผูกพันต่อ
สถาบัน คือ ความรู้สึกเป็นเจ้าของสถาบัน ความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อ
สถาบันความภาคภูมิใจและยอมรับในสถาบัน มิตรภาพของเพื่อน 
และความจงรักภักดีในการเป็นสมาชิกของสถาบัน และนิสิตส่วนใหญ่
มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเนช่ันเป็นอย่างมาก โดยนิสิตพยายาม
ท าตามเป้าหมายและค่านิยม เพื่อให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน และ
นิสิตรู้สึกภาคภูมิใจมากเมื่อได้บอกคนทั่วๆ ไปว่าได้เป็นนิสิตของ
สถาบันแห่งนี้เพราะสถาบันแห่งนี้ เป็นที่ยอมรับของสังคม มีความ
สอดคล้องกับนิยามความผูกพันต่อองค์กรของ Steers (1977) ที่กล่าว
ว่าบุคคลที่มีความเช่ือด้านทัศนคติในเชิงบวกต่อองค์กรย่อมมีความ
ผูกพันอย่างแท้จริงต่อค่านิยมและเป้าหมายของตนด้วย มีความเช่ือว่า
องค์กรนี้ เป็นองค์กรที่ดีที่สุด ความผูกพันต่อรุ่นพี่/รุ่นน้องและความ
ผูกพันต่อเพื่อน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันต่อความผูกพันต่อ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะ 
       ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเนช่ัน 
      1. ควรปลูกฝังถึงเป้าหมาย และค่านิยมของสถาบันให้กับนิสิต
ระดับปริญญาตรี และ 
      2. ควรจัดกิจกรรมระหว่างนิสิตกับสถาบันเพื่อเป็นการเพิ่ม
ความสัมพันธ์และเสริมสร้างความผูกพันต่อสถาบันของนิสิตให้มากข้ึน 
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- ปัจจัยด้านส่วนบุคคล  
- ปัจจัยด้านหลักสูตรคณะ สาขา

ท่ีศึกษาและส าเร็จการศึกษา  
- ปัจจัยการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นิสิต 
- ปัจจัยด้านความต้องการ ความ

เช่ือมั่นในมหาวิทยาลัยต่อ
คุณภาพการศึกษา 

- คุณภาพชีวิต 

ความผูกพันของนิสิตท่ีมีต่อ
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
- ด้านความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 
- ความผูกพันต่ออาจารย์ 
- ความผูกพันต่อเจ้าหน้าท่ี 
(บุคลากรหน่วยกิจการนิสิต) 
- ความผูกพันต่อรุ่นพี่ 
- ความผูกพันต่อรุ่นน้อง 
- ความผูกพันต่อเพื่อน 

 

 


