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 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง 

Factors Affecting Staff Engagement Towards Bunyawat Witthayalai School, 

Lampang Province 

ต่อตระกูล   อุดม* อรพิณ  สันติธีรากุล** และเขมกร  ไชยประสิทธิ์*** 

บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระ เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัด

ลําปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง  

และปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง 7 ประการของ Hewitt 

Associates  

 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัด

ลําปาง จํานวน 249 ราย ข้อมูลที่ได้นํามาวเิคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบด้วยการหา

ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)   

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 50 ปี เป็นบุคลากรสาย

วิชาการ สถานภาพการทํางานเป็นข้าราชการ สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุการทํางาน 1-5 ปี ระดับการศึกษาปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า โดยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการปรับวุฒิหลังจากการบรรจุเป็นข้าราชการ และมีรายได้ระหว่าง 10,001-

20,000 บาท  การวิเคราะห์เก่ียวกับระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรต่อโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัด

ลําปาง พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับแรก คือ  

ด้านลักษณะงาน (Work Activity) รองลงมา คือ ด้านวัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์กร (Culture Purpose) ด้านภาวะ

ผู้นLeadership) ด้านโอกาสท่ีได้รับ (Opportunity) ด้านความสัมพันธ์ (Relationship) ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียอันดับสุดท้าย คือ 

ด้านค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) และด้านคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

ABSTRACT  

The purpose of this independent study was to study the factors affecting staff engagement towards 

Bunyawat Witthayalai School, Lampang Province.  The analysis was based on the 7 aspects of employee 

engagement concept by Hewitt Associates.  
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 The data was collected from 249 staffs at Bunyawat Witthayalai School, Lampang Province. The data was 

then analyzed by descriptive statistics, namely frequency and percentage. 

 The results of the study showed that most of the staffs were female, over 50 years old.  They were 

academic staffs and government officials.  They were from learning department.  They have been working for 1-5 

years. Their education was Bachelor's degree or equivalent and they haven’t upgraded their education since they 

became government officials.   Their monthly income was 10,001-20,000 Baht.   The results of the study  of 

employee engagement revealed that the factors affecting staff engagement towards Bunyawat Witthayalai School, 

Lampang Province, was at high level. When considering each factor, work activity was ranked the highest. Next in 

line were culture purpose, leadership, opportunity, and relationship. The factors ranked at the lowest level were total 

compensation and quality of life. 

บทนํา  

ปัจจุบัน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์น้ันก็มิได้จํากัดขอบเขตเพียงแค่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมี

ความรู้ความสามารถเข้ามาศึกษาปฏิบัติงานในองค์กรเท่านั้น แต่มีส่ิงสําคัญท่ีจะต้องดําเนินการควบคู่กันไป คือ  

การปลูกฝังหรือสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความพึงพอใจ ความผูกพัน ความซ่ือสัตย์ และความ

จงรักภักดีท่ีจะให้ความร่วมมือกับการบริหารจัดการตลอดไป สถาบันองค์กรควรใส่ใจดูแลพัฒนาบุคลากร อันจะส่งผลให้

บุคลากรมีความมุ่งม่ันที่จะสร้างช่ือเสียง และสร้างความสําเร็จให้กับองค์กรด้วยความยินดี  

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง เป็นโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในทุกๆ ด้านท้ังด้านวิชาการ  

ด้านกิจกรรม และด้านการบริหารการจัดการองค์กร มีทรัพยากรบุคคลท่ีเป่ียมด้วยคุณภาพ มีความมุ่งม่ันที่จะสร้าง

ชื่อเสียงและสร้างความสําเร็จให้กับองค์กรด้วยความยินดี บุคลากรมีความรักความผูกพัน ความจงรักภักดีต่อองค์กร 

สามารถปฏิบัติงานได้จนถึงเกษียณอายุราชการและอัตราการลาออกตํ่า จึงเป็นองค์กรท่ีได้รับการยอมรับอันดับ 1  

ในจังหวัดลําปางและมีช่ือเสียงในระดับประเทศ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรท่ีกําหนดไว้ ผู้ศึกษา

จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง

เพื่อเป็นการแนวทางในการพัฒนาและเป็นแบบอย่างต่อองค์กร สถาบันต่างๆต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎี  

Hewitt Associates (อ้างในพนิดา จงดําเกิง, 2551: 14) เป็นบริษัทท่ีปรึกษาในงานด้านทรัพยากรณ์มนุษย์ สําหรับ

เร่ืองความผูกพันของพนักงาน ให้มุมมองด้านความผูกพันองค์กรว่าเป็นสิ่งท่ีแสดงออกได้ทางพฤติกรรม คือ สามารถดูได้

จากการพูด (Say) โดยจะพูดถึงองค์กรเฉพาะในแง่บวก และพจิารณาได้จากการคงอยู่ (Stay) คือ บุคลากรปรารถนาท่ีจะ

เป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป และประเด็นสุดท้ายน้ันจะดูว่าบุคลากรใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ (Strive)  

เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนธุรกิจขององค์กร โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากร มี 7 ประการ ดังน้ี  
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1. ภาวะผู้นํา (Leadership) 

2. วัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์กร (Culture Purpose) 

3. ลักษณะงาน (Work Activity) 

4. ค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) 

5. คุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

6. โอกาสที่ได้รับ (Opportunity) 

7. ความสัมพันธ์ (Relationship) 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้ ได้เลือกศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง จํานวนประชากรทั้งส้ิน  249 คน  

ซ่ึงมีท้ังกลุ่มบุคลากรสายวิชาการและกลุ่มบุคลากรสายปฏิบัติการ เก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความผูกพัน          

ต่อองค์กรของข้าราชการครู  บุคลากรกลุ่มงานการบริหารและกลุ่มงานสนับสนุนท่ีอยู่ในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

จังหวัดลําปาง มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด ซ่ึงได้พัฒนามาจากแบบสอบถามของพนิดา จงดําเกิง 

(2551) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ประเภทของ

บุคลากร สังกัดหน่วยงาน อายุการทํางาน ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับการศึกษาท่ีได้รับการบรรจุครั้งแรกในการทํางาน 

และระดับการศึกษาที่ได้รับการปรับวุฒิ หรือปรับฐานเงินเดือนและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร เป็นแบบสอบถามแบบการใช้สเกลของ 

ลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยโครงสร้างแบบสอบถาม มีเกณฑ์การให้คะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์กร แบ่งออกเป็น 

5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นคําถามปลายเปิด ให้ผู้กรอกแบบสอบถามได้ให้ความ

คิดเห็น และเสนอแนะได้ตามต้องการ 

การหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ

นบาค พบว่า ค่าความเชื่อม่ันของความผูกพันต่อองค์กรค่าความเช่ือม่ัน (Alpha α) มากกว่า 0.80 แสดงว่าข้อคําถามใน

แบบสอบมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับสูง ถือว่ายอมรับได้ (Acceptable) ดังน้ันถือว่าแบบสอบถามในการศึกษาครั้งน้ีใน

แต่ละองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กรมีความน่าเช่ือถือในระดับดี ถึงดีมาก 
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การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาจะนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ประเภทของบุคลากร สังกัดหน่วยงาน 

อายุการทํางาน ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับการศึกษาที่ได้รับการบรรจุครั้งแรกในการทํางาน และระดับการศึกษาที่ได้รับ

การปรับวุฒิ หรือปรับฐานเงินเดือนข้ึนแล้วในปัจจุบันและรายได้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 

ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันองค์กร เป็นแบบสอบถามโดยใช้สเกลของไลเกิท (Likert 

Scale) ซ่ึงโครงสร้างแบบสอบถามมีการกําหนดช่วงค่าคะแนนของค่าเฉลี่ยเพื่อทําการวิเคราะห์ผลแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

ไดแ้ก่ เห็นด้วยมากท่ีสุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด  

คะแนนท่ีได้จะนํามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและแปลความหมายจากลักษณะแบบสอบถามท่ีใช่ในระดับการวัดข้อมูล

อัตรภาคช้ัน (Interval Scale) (รังสรรค ์ประเสริฐศรี, 2548 : 335) 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ   

การทดสอบค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ทดสอบว่าข้อคําถามมีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกัน 

สถานท่ีในการดําเนินการศกึษาและรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้น้ี ได้แก่  

1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง 

ระยะเวลาในการศกึษาตัง้แต่ เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2559 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

การศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง สามารถ

สรุปผลการศึกษาได ้ดังนี้ 

1. ระดับความผูกพันต่อองค์การของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาภาพรวมของบุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านลักษณะงาน (Work Activity) โดยมีปัจจัยย่อยในระดับความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมาก

ท่ีสุด คือ รับทราบขอบเขตของงาน และความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

ชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์(2548) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กร พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรพัฒนา

มาจากหลักความพึงพอใจในการทํางานประกอบดว้ย หัวหน้างาน เนือ้งาน และสถานท่ีทํางาน  

ส่วนปัจจัยท่ีมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์กร 

(Culture Purpose) รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้นํา (Leadership), ด้านโอกาสท่ีได้รับ (Opportunity), ด้านความสัมพันธ ์

(Relationship), ด้านค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) และด้านคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ซึ่ งตรงกับ

แนวความคิดของ Hewitt Associates พบว่า บริษัทท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตสูง พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับ

มากท้ัง 7 ประการ โดยสะท้อนให้เห็นว่ามีแนวโน้มผลประกอบการขององค์กรในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน และสอดคล้องกับ
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ผลการศึกษาของโสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556) ศึกษาระดับและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของ

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าโดยรวมบุคลากรมีความผูกพันในระดับมากทุกด้าน บุคลากรมีความ

เต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร ต้องการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร มีความเช่ือม่ันและยอมรับเป้าหมายของ

องค์กร 

2. ระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมบุคลากรของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง มีความเห็นต่อระดับ

ความผูกพันต่อองค์กรจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า  

1) ด้านภาวะผู้นํา (Leadership) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อด้านภาวะผู้นําโดยจําแนกตามสถานะตําแหน่งงานอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด คือ บุคลากรสายปฏิบัติการ และจําแนกตามอายุการทํางานในช่วง 0-5 ปี, 16-20 ปี โดยมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

ในช่วง 10,001-20,000 บาท ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฉัตรชัย ณ บางช้าง(2552) ความผูกพันต่อองค์การของ

ข้าราชการฝูงบิน 411 กองบิน 41 กองบินท่ี 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ทําการศึกษาจากข้าราชการจํานวนท้ังส้ิน 

139 คน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ และอายุการทํางานของข้าราชการมีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อ

องค์การ 

2) ด้านวัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์กร (Culture Purpose) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อด้านวัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์กร โดยจําแนกตามสถานะ

ตําแหน่งงานอยู่ในระดับมากที่สุดคือ บุคลากรสายวชิาการและจําแนกตามอายุการทํางานในช่วง 11-15 ปี, 16-20 ปี,  

21-25 ปี และ 26 ปีขึ้นไป โดยมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนในช่วง 30,001-40,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป  

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของพนิดา จงดําเกิง(2551) การสร้างความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษาโรงแรม ABC พบว่า 

ปัญหาการลาออกของบุคลากรส่วนใหญ่ต้องการให้มีการปรับปรุงในด้านค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึนเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการ

สร้างความพึงพอใจและความผูกพันขององค์กร  

3) ด้านลักษณะงาน (Work Activity) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อด้านลักษณะงาน โดยจําแนกตามสถานะตําแหน่งงานอยู่ในระดับ

มากที่สุด คือ บุคลากรสายวิชาการ และจําแนกตามอายุการทํางานในช่วง 11-15 ปี, 16-20 ปี, 21-25 ปี และ 26 ปีขึ้นไป 

โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 10,001-20,000 บาท, 30,001-40,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป  

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์(2548) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กร พบว่า การสร้าง

ความผูกพันต่อองค์กรมีปัจจัยท่ีทําให้คนอยากอยู่ในองค์กร เช่น งานท่ีรับผิดชอบ หัวหน้างาน คนท่ีมีความผูกพันต่อ

องค์กรจะทํางานได้ด ีมีพลัง มุ่งม่ัน มีแรงบันดาลใจ และสนุกที่ได้ทํางานหนัก  

4) ด้านค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อด้านค่าตอบแทนโดยรวม โดยจําแนกตามสถานะตําแหน่งงานอยู่ใน

ระดับมาก คือ บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ และระดับมากที่สุดจําแนกตามอายุการทํางานในช่วง 11-15 ปี,  
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16-20 ปี และ 26 ปีขึ้นไป โดยมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนในช่วง 40,001-50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป  

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของชาญวุฒิ บุญชม(2553) ศึกษาระดับความผูกพันและปัจจัยที่มีผลต่อองค์การ  

กรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน พบว่าครูผู้สอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3-6 ปี มีระดับความผูกพันของบุคลากร

ต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 

5) ด้านคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพชีวิต โดยจําแนกตามสถานะตําแหน่งงานอยู่ในระดับ

มาก คือ บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ และจําแนกตามอายุการทํางานในช่วง 0-5 ปี, 6-10 ปี, 11-15 ปี,  

16-20 ปี, 21-25 ปี และ 26 ปีข้ึนไป โดยมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนในช่วง ไม่เกิน 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท, 

20,001-30,000 บาท, 30,001-40,000 บาท, 40,001-50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ  ชาญวุฒิ บุญชม(2553) ศึกษาระดับความผูกพันและปัจจัยท่ีมีผลต่อองค์การ กรณีบุคลากรโรงเรียน

อิสลามสันติชน พบว่าการมีส่วนรวมในการบริหารงาน สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นปัจจัยท่ีมีความผูกพันในองค์กร

อย่างมีนัยสําคัญ ได้แก ่ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา  

6) ด้านโอกาสที่ได้รับ (Opportunity) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อด้านโอกาสท่ีได้รับ โดยจําแนกตามสถานะตําแหน่งงานอยู่ในระดับ

มาก คือ บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ และระดับมากท่ีสุดจําแนกตามอายุการทํางานในช่วง 16-20 ป ี 

โดยมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนในช่วงมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของสุพานี สฤษฏ์วานิช(2549) 

พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ว่าความผูกพันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการกระทําพฤติกรรมบางอย่างอันเน่ืองมาจากการลงทุน

ไปกับส่ิงน้ันๆ เชน่ การลงทุนด้านการศึกษา ด้านการปฏิบัติงาน โดยท่ีบุคลากรมักจะคาดหวังผลตอบแทนจากองค์กร 

7) ด้านความสัมพันธ์ (Relationship) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อด้านความสัมพันธ์ โดยจําแนกตามสถานะตําแหน่งงานอยู่ในระดับ

มาก คือ บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ และระดับมากท่ีสุดจําแนกตามอายุการทํางานในช่วง 6-10 ปี, 16-20 

ปี โดยมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนในช่วงมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของจิรารัตน์ ศรีเจริญ

(2546) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ พบว่าทัศนคติความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อองค์กร มีการยอมรับ

เป้าหมาย ค่านิยมขององค์กร พร้อมท้ังทุ่มเทความสามารถเพ่ือองค์กร มีความจงรักภักดีต่อองค์กร จะแสดงพฤติกรรมที่

กลมกลืนกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ และเต็มใจที่จะอุทิศกําลังกายและกําลังใจเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การ 

จากผลการศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1) ด้านภาวะผู้นํา (Leadership) 

ผู้บริหารควรพัฒนาต่อยอดการทํางานท่ีมีแบบแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ เป็นข้ันตอนตามระบบบริหาร  

การจัดการขององค์กร โดยเป็นตัวอย่างในการถ่ายทอดนโยบายจากฝ่ายบริหาร ผู้บริหารระดับกลางควรสื่อสารไปยัง

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความชัดเจนอย่างสมํ่าเสมอ และให้ความเช่ือม่ัน ความไว้วางใจในการทํางานซ่ึงกันและกัน เพื่อให้

สามารถหาทางออกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีในทุก ๆ สถานการณ์ และควรให้ความสําคัญเร่ืองการเพิ่มศักยภาพของ
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บุคลากร การสร้างขวัญและกําลังใจด้วยการกล่าวยกย่อง ชมเชย อย่างเช่นในกิจกรรมการประชุมบุคลากรประจําเดือน 

การประชุมย่อยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นการการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับทีมงาน บุคลากรจะได้รับ   

การดูแลเอาใจใส่ท่ีดีจากผู้บริหาร ได้รับการยอมรับ รู้สึกว่าตนมีความสําคัญมีคุณค่าต่อองค์กร ย่อมจะส่งผลดี           

ต่อประสิทธิผลขององค์กรอีกด้วย 

2) ด้านวัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์กร (Culture Purpose) 

การมีเป้าหมายขององค์กรท่ีชัดเจนต้ังแต่แรกเริ่มจะสามารถประเมินผลได้ว่า ผลการดําเนินงานนั้นบรรลุ      

ตามนโยบายขององค์กร กฏ ระเบียบ นโยบายต่าง ๆ และสวัสดิการท่ีองค์กรกําหนดไว้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม  

และยุติธรรม ซ่ึงองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์จากการทําระบบต่างๆ ได้ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานท่ีดีอย่างต่อเน่ือง 

รวมไปถึงการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารและบุคคลากรในแบบท่ีไม่เป็นทางการมากขึ้น โดยให้ผู้บริหารและ

บุคลากรแลกเปลี่ยนทัศนคติในเร่ืองวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งองค์กร

มักจะทํากิจกรรมอย่างต่อเน่ืองอยู่แล้ว เช่น กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน วันพิลาลัย วันรดน้ําดําหัวช่วงเทศกาลสงกรานต ์

หรือแม้แต่วันเกษียณอายุราชการ เป็นต้น เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กรให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้เล็งเห็นถึง

ความสําคัญ และรักษาเอาไว้ปฏิบัติสืบต่อกันมา 

3) ด้านลักษณะงาน (Work Activity) 

การกําหนดขอบเขตของงาน และความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย สามารถกําหนดไว้อย่างชัดเจน

ตามแต่ละสถานะตําแหน่งงาน ซ่ึงมีการแบ่งสายงาน และสายการบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม ทําให้ลดช่องว่างระหว่าง

บุคลากรท่ีเข้างานใหม่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรเก่าได้อย่างดี แต่ควรมีผู้ประสานงานในการส่ือสารเพื่อ          

ทําความเข้าใจในชีวิตการทํางานของกลุ่มคนแต่ละช่วงอายุการทํางาน ซึ่งหน่วยงานพัฒนาด้านกิจกรรมโดยการนําของ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านกิจกรรมสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การเข้าค่ายพัฒนา

บุคลิกภาพ เพื่อให้เกิดความสัมพันธไมตรีสําหรับบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงองค์กรควรมีการวางแผนและกําหนด

ทิศทางระบบการทํางานให้เป็นระบบเป็นข้ันตอนท่ีชัดเจน และมอบหมายงานให้มีปริมาณที่เหมาะสมต่อบุคลากร ควร

นําเอาเทคโนโลยีมาใช้งานมากขึ้นเพื่อตอบรับการทํางานในยุคสมัยเทคโนโลยี4.0 เพื่อเป็นการลดความล่าช้า            

ความผิดพลาดจากการทํางาน และทําให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามขั้นตอนที่ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4) ด้านค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) 

องค์กรควรพิจารณาปรับปรุงในเร่ืองของค่าตอบแทนให้เหมาะสม เช่น จัดให้มีเงินรางวัลพิเศษอื่น ๆ เพื่อเป็น

แรงจูงใจให้บุคลากรมีกําลังใจในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนของบุคลากรท่ีเข้างานใหม่ ควรจะม ี     

การสร้างความเข้าใจในเร่ืองค่าจ้าง ค่าตอบแทนท่ีได้รับซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักความยุติธรรม รวมไปถึงสวัสดิการและ

ผลประโยชน์อื่น ๆ ซ่ึงเป็นหลักประกันให้กับบุคลากรทั้งในแง่ของสุขภาพและความมั่นคงในวิชาชีพตลอดไป  

5) ด้านคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

ผู้บริหารหรือหัวหน้างานควรสังเกตพฤติกรรมและความต้องการของบุคลากร เพื่อตอบสนองหรือจูงใจในสิ่งที่

บุคลากรต้องการอย่างแท้จริง เช่น การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางานให้มีความสุข การจัดสวัสดิการต่าง ๆ 

ท่ีข้าราชการหรือบุคลากรสายปฏิบัติการควรจะได้รับ การกําหนดบทบาทหน้าที่ในการทํางานอย่างชัดเจน ความพึงพอใจ
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ในชีวิต และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับงาน ซ่ึงสามารถนําแนวคิดการสร้างองค์กรแห่ง

ความสุข 8 ประการ (Happy workplace) อันได้แก่ 1.การมีสุขภาพกายและใจท่ีแข็งแรง 2.การมีนํ้าใจเอื้ออาทรต่อกัน  

3.การผ่อนคลาย 4.การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ 5.การมีคุณธรรม 6.การประหยัดอดออม 7.การมีครอบครัวท่ีอบอุ่น  

8.การมีสังคมท่ีดี มีความรักความสามัคคี โดยรวมแล้วองค์กรได้ให้ความสําคัญ เป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีองค์กรอ่ืน ๆ สามารถ

นําไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานต่อไป  

6) ด้านโอกาสที่ได้รับ (Opportunity) 

การพัฒนาความก้าวหน้าในงานหรือการพัฒนาเส้นทางอาชีพ เป็นการช่วยพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรทํางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ตามศักยภาพและความพร้อมของบุคลากร อง์คกรมีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาตาม

วัตถุประสงค์หลักขององค์กร ในเร่ืองของการปรับเล่ือนตําแหน่ง การปรับเงินเดือนควรเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน 

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยุติธรรม การเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ เป็นการสร้างความก้าวหน้าและ

ความม่ันคงทางอาชีพ ซ่ึงเห็นได้ว่าบุคลากรของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลําปาง มีความปรารถนาท่ีจะอยู่กับองค์กร

ไดอ้ย่างยาวนาน 

7) ด้านความสัมพันธ์ (Relationship) 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านความสัมพันธ์มีระดับความคิดเห็นโดยรวมในระดับ

เห็นด้วยมาก ซ่ึงมีทําให้เห็นว่าองค์กรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสทํางานร่วมกัน ทุกคนสามารถ

แสดงความคิดเห็น และแสดงความสามารถในการทํางานอย่างเต็มท่ี เป็นการเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีให้กับบุคลากร คือ  

ทําให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจเปรียบเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว และสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดี

เปรียบเสมือนเป็นบ้านของตนเอง และภูมิใจท่ีได้ เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ผู้บริหารด้านกิจกรรมควรม ี

การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 

ในการสร้างทัศนคติท่ีดี สร้างความใกล้ชิดสนิทสนม และความไว้วางใจระหว่างกัน อันจะส่งผลทําให้การทํางานร่วมกัน

บรรลุเป้าหมายน้ันง่ายข้ึน 
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