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บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผู้น า และด้านความผูกพันของบุคลากรต่อคณะมนุษยศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ 

บุคลากร สายปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 90 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา ค่าสถิตท่ีิใชไ้ด้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ระดับความส าคัญและระดับความพงึพอใจ

ต่อองค์กรของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิคการวิเคราะห์แบบ Importance-Performance 

Analysis (IPA) 

ผลการศกึษา พบวา่ ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษา เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.3 มอีายุระหวา่ง 31 - 40 ปี รอ้ยละ 40.0           

มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 60.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 54.4 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากว่า 20 ปี  

ร้อยละ 32.2 มีสถานภาพต าแหน่งงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ร้อยละ  46.7 ประเภทสายงานปฏิบัติการ  

วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือกลุ่มปฏิบัติการ และวิชาชีพ ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการ 

โสตทัศนศกึษา พนักงานปฏบัิตงิาน พนักงานปฏบัิตงิานชว่ยสอน บรรณารักษ์ นักการเงินและบัญช ีนักวชิาการคอมพวิเตอร์ 

ร้ อยละ  58.9 แ ล ะ ไ ด้ รั บ เ งิ น เ ดื อน รวม เ งิ นปร ะจ า ต า แหน่ ง เ ฉลี่ ย ต่ อ เ ดื อน  คื อ  20,001 -  30,000 บาท  

ร้อยละ 40.0 ผลการศึกษา พบว่า บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับผูกพันต่อองค์การ 

(Engaged) เมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อยพบว่าบุคลากรมีความผูกพันในระดับมากในทุกด้าน ได้แก่ มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท

พลังงานเพื่อปฏบัิตงิานให้แก่องคก์าร มคีวามเชื่อม่ันและยอมรับในค่านยิมและเป้าหมายขององคก์าร และมีความต้องการ

อย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชกิภาพขององคก์าร ผลการศึกษา พบวา่ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มคีวามผูกพันต่อ

องค์กรในด้านองค์การ และด้านงาน อยู่ในระดับมากเท่ากัน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้น า  

อยู่ในระดับปานกลาง ความผูกพันต่อองค์กรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้น า ควรรีบด าเนินการแก้ไข 

และปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเนื่องจากบุคลากรสายปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์  มีความพึงพอใจน้อยแต่ให้ความส าคัญ

มาก เนื่องจากข้อมูลปัจจัยย่อยความผูกพันตอ่องค์กรอยู่ใน Quadrants A  

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** รองศาสตราจารย์  อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
*** ดร.  อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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ABSTRACT 

The independent study entitled “ Employee Engagement Towards Faculty of Humanities, Chiang Mai 

University”aimed at assessing level of employee engagement at the Faculty of Humanities, Chiang Mai University and 

exploring factors affecting employee engagement.  Samples of this study were 90 employees of the 

faculty.Questionnaire was used to collect the data and data analysis was conducted by the use of descriptive statistics, 

consisting of frequency, percentage and means.The importance and the level of employees’ satisfaction were analysed 

using Importance-Performance Analysis (IPA)  

The findings showed that 53.3% of the respondents were female, 40. 4% were 31- 40 years old, 60.0% 

were married, 54.4% held Bachelor’s degree, 32.2% have been working at Faculty of Humanities for more than 20 

years, 46.7% were temporary university’s employees, and 58.9% were operational employees, professional officials, 

or operational and professional officials, namely policy and planing officials, audiovisual officials, finance and accounting 

officials, librarians, operations officials, and computer technical officials.  Their monthly salary was 20,001 -  30,000 

Baht. The results of the study showed that the employees of Faculty of Humanities were engaged in their work. When 

considering the sub-factors, it was found that the employees were engaged at the high level in every factor, namely 

devotion to working for the organization, belief and acceptance of the organisation’ s values and goals, and strong 

intention to remain member of the organization.  The results of the study also showed that the employees of Faculty 

of Humanities were engaged at the high level in their work in terms of organization and work. They were engaged at 

the medium level in terms of human resource development and leadership.  These 2 factors need immediate 

improvement as employee engagement was low while they agreed that these 2 factors were importance. 

บทน า 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นพลังขับเคลื่อนท่ีส าคัญขององค์กร ดังนั้นองค์กรควรให้ความส าคัญกับการธ ารงรักษาและ  

จูงใจผู้มีศักยภาพตอ่องค์กรโดยมุ่งเนน้ในสองประเด็นหลัก ประเด็นแรกคือ การเพิ่มความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองคก์ร 

และประเด็นท่ีสองคือ การพัฒนาระบบท่ีสามารถสนับสนุนการท างานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อปลูกฝัง

ความผูกพันท่ีมีต่อองค์กรให้อยูใ่นระดับสูง (มานะ โลหเตปานนท์, 2556. อ้างใน มาลินี  ตันตเิสนยี์พงศ์, 2557) Porter & Steers 

(1991) (อ้างในอัมพวัน สุวรรณพรหม, 2549) กล่าวถึงประโยชน์ของความผูกพันต่อองค์การ (Employee Engagement)  

ว่าเป็นสิ่งท่ียึดให้พนักงานมีความต้องการท่ีจะคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การ บุคลากรท่ีมีความผูกพันต่อองค์การ 

มีแนวโน้มท่ีจะจงรักภักดีและปรารถนาท่ีจะท างานกับองค์การตลอดไป ไม่ต้องการท่ีจะลาออกจากองค์การ  

ตรงกันข้าม หากพนักงานไม่มีความผูกพันต่อองค์การ จะมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการขาดแรงจูงใจท่ีจะมาท างาน  

ท าให้เกิดปัญหาการมาท างานไม่ตรงต่อเวลา ไม่มีความพยายามในการท างาน การขาดงาน มีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อ งาน  

มคีวามแตกแยกกับเพื่อนร่วมงาน เห็นแกป่ระโยชนส์่วนตน ซึ่งจะน าไปสู่ความขัดแยง้และส่งผลให้องคก์ารล้มเหลวในท่ีสุด 
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ดังนั้นการรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพให้คงอยู่ด้วยการสร้างความผูกพันต่อองค์การน้ันจึงถือเป็นภารกิจ

ส าคัญท่ีผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ และวางแผนให้บุคลากรเหล่านั้นท าหนา้ท่ีเป็นกลไกส าคัญ

ในการขับเคลื่อนองค์การให้เดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์ คือ “สถาบันชั้นน าด้าน

มนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเท่ียว ระดับสากล ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม” (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2559: 2) เพื่อให้บุคลากรคณะฯ มีแรงจูงใจและมีผลการด าเนินงานท่ีดี คณะฯ จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างาน และ

ผู้บริหารคณะฯ เปิดกว้างในการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของบุคลากรทุกสายงาน (คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559: 38-41) คณะฯ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการธ ารง

รักษาไว้ซึ่งบุคลากรอันเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าของคณะฯ ท้ังบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรปฏิบัติการ มาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยบุคลากรท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรจะท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความมี

คุณภาพของการบริการและบรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ ด้วยเหตุผลท่ีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นพลังขับ

เคลื่อนท่ีส าคัญขององค์กร ดังนั้นผู้ศกึษา  จึงต้องการวัดระดับความผูกพันและปัจจัยท่ีมผีลตอ่ความผูกพันต่อองค์กรของ

บุคลากรคณะฯ และเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ตอ่ไป 

แนวคดิและทฤษฎี  

Steers (1997) (อา้งใน จิรวรรธ เณรแยม้, 2553) ความผูกพันขององคก์าร หมายถงึ ความรู้สกึของสมาชิกวา่เป็น

ส่วนหน่ึงขององคก์าร มคีวามเต็มใจที่จะท างานหนัก เพื่อปฏบัิตภิารกิจขององค์การโดยผู้ปฏบัิติงานท่ีมคีวามผูกพันต่องาน

สูงจะแสดงออก 1) มีความต้องการอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 2) มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท

พลังงานเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การ 3) มีความเชื่อมั่นและยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ The Gallup 

Organization (2002) (อ้างใน ชานนทร์ ปวงละคร , 2551) แนวคิด The Gallup Path แบ่งพนักงานไว้ 3 ประเภท คือ  

1) พนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee) คือ พนักงานท่ีเปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองค์การ”  

ท างานด้วยความเต็มใจและทุ่มเทในงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ พนักงานจะมีความภาคภูมใิจว่าตนเองเป็น

ส่วนหนึ่งขององค์การและพร้อมท่ีจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นอยู่ เสมอ เพื่อท าให้องค์การก้าวไปสู่ความส าเร็จในท่ีสุด  

2) พนักงานท่ีไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์การ (Not-engaged employee) คือ พนักงานท่ีเสมือน “ผีดิบในองค์การ”  

เป็นพนักงานท่ีท างานเพ่ือให้งานเสร็จตามค าสั่งของหัวหน้างาน ไม่มีใจรักและทุ่มเทในงาน ไม่มีความคิดริเร่ิมท่ีจะค้นหา

นวัตกรรม 3) พนักงานท่ีไม่มีความผูกพันต่อองค์การ (Actively disengaged employee) คือ พนักงานท่ีชอบสร้างปัญหา

ให้กับองค์การ มีทัศนคติเชิงลบในการท างานกับองค์การไม่มีความสุขในต าแหน่งและหน้าท่ีการงานท่ีท าและยัง  

ส่งความรู้สึกท่ีไม่ดีไปยังพนักงานท่ีอยู่รอบๆ ข้าง เปรียบเสมือน “แอปเป้ิลเน่า” ท่ีคอยท าลายความส าเร็จของผู้อื่นและ

องค์การ ไม่เพียงแต่พนักงานเหล่านั้นท่ีจะท างานไม่ประสบความส าเร็จ แต่ยังจะขัดขวางการท างานของพนักงานคนอ่ืนๆ 

รวมไปถึงความส าเร็จและเจริญก้าวหน้าขององค์การในท่ีสุดอีกด้วย และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

(2549) (อา้งใน จิรวรรธ เณรแยม้, 2553) แนวคิดองค์ประกอบของความผูกพัน (Engagement Component) การเสริมสร้าง

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ (Company) ด้านงาน (Job) ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) และด้านภาวะผู้น า (Leadership) และแนวคิดการวิเคราะห์ระดับความ
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คาดหวังและการประเมินผลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า (Importance-Performance Analysis: IPA) 

Martilla & James, 1977: 77-79. (อา้งใน พรรษวรรณ สายหร่าย, 2559) 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

ขอบเขตการศกึษา 

ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรคณะฯ ตามกรอบแนวคิดของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศ

ไทย (2549) คือ 1. ด้านองค์การ 2. ด้านงาน 3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และ 4. ด้านภาวะผู้น า และวัดความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากร  ตามแนวคิดของ The Gallup Organization (2002) 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับของพนักงานท่ีมีความ

ผูกพันต่อองคก์าร เปรียบเสมอืน “ดาวเด่นในองค์การ” 2. ระดับของพนักงานท่ีไม่มใีจรักและทุ่มเทใจให้งาน เปรียบเสมือน 

“ผีดบิในองค์การ” 3. ระดับของพนักงานที่สร้างปัญหาให้กับองคก์าร เปรียบเสมอืน “แอปเป้ิลเนา่” 

ขอบเขตประชากร 

บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะฯ เฉพาะบุคคลท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ ปัจจุบัน และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่   

1 ปีขึ้นไป จ านวนท้ังหมด 90 คน ประกอบด้วย 4 สถานภาพต าแหน่งงาน คือ ข้าราชการ 4 คน พนักงานมหาวิทยาลัย

ประจ า 37 คน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 42 คน และลูกจ้างประจ า 7 คน (ข้อมูลบุคลากร ณ  

วันท่ี 2 เมษายน 2561) 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการศกึษา 

เครื่องมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม เร่ือง ความผูกพันตอ่องค์กรของบุคลากรคณะฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน สถานภาพต าแหน่งงาน ประเภทสายงานปฏิบัติการ และเงินเดือนรวมเงินประจ าต าแหน่งเฉลี่ยต่อ

เดอืน 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร อ้างอิงจากแบบสอบถามของสมาคมการจัดการงาน

บุคคลแห่งประเทศไทย (2549) ประกอบด้วย ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้น า 

และความผูกพันในภาพรวม ซึ่งแบบสอบถามเป็นค าถามในการวัดสเกลทัศนคต ิหรือ Likert Scale 5 ระดับ วัดระดับความ

คิดเห็นดังนี้ 1) ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง ส าคัญมากท่ีสุดและพึงพอใจมากท่ีสุด 2) ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง 

ส าคัญมากและพึงพอใจมาก 3)  ระดับความคิดเห็น  3 หมายถึง  ส าคัญปานกลางและพึงพอใจปานกลาง  

4) ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง ส าคัญน้อยและพึงพอใจน้อย และ 5) ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง ส าคัญน้อยท่ีสุด

และพึงพอใจน้อยท่ีสุด  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับขอ้เสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและแปลความหมายจากลักษณะแบบสอบถามท่ีใช้ในระดับการวัดข้อมูลประเภท  

อัตรภาคชั้น (Interval Scale) (รังสรรค์ ประเสริฐศรี , 2548: 335) ดังนี้  1) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง  

ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อองค์กร อยู่ในระดับส าคัญมากท่ีสุดและพึงพอใจมากท่ีสุด  2) ค่าเฉลี่ยระหว่าง  

3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อองค์กร อยู่ ในระดับส าคัญมากและพึงพอใจมาก  

3) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อองค์กร อยู่ในระดับส าคัญปานกลางและ 

พงึพอใจปานกลาง 4) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถงึ ระดับความคดิเห็นของบุคลากรตอ่องค์กร อยู่ในระดับส าคัญ

น้อยและพึงพอใจน้อย และ 5) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อองค์กร  

อยู่ในระดับส าคัญน้อยท่ีสุดและพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

การวัดระดับความผูกพันของบุคลากรตอ่องค์กร ในดา้นภาพรวม จ านวน 3 ค าถาม ประกอบด้วย 1) ท่านมคีวาม

ตอ้งการอยา่งแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชกิภาพขององค์การ 2) ท่านมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทพลังงานเพื่อปฏบัิตงิานให้แก่

องค์การ และ 3) ท่านมีความเชื่อมั่นและยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ จากค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 

น ามาแปลความหมายถึงระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร ดังนี้  1) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 5.00 หมายถึง 

บุคลากรท่ีมีความผูกพันตอ่องค์กร เปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองค์การ” คือระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อองค์กรอยู่

ในระดับส าคัญมากท่ีสุดและพึงพอใจมากท่ีสุด และระดับส าคัญมากและพึงพอใจมาก  2) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 

หมายถึง บุคลากรท่ีไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์กร เปรียบเสมือน “ผีดิบในองค์การ” คือระดับความคิดเห็นของ

บุคลากรตอ่องค์กร อยู่ในระดับเฉยๆ และ 3) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 2.60 หมายถงึ บุคลากรท่ีไม่มคีวามผูกพันต่อองคก์ร 

เปรียบเสมือน “แอปเป้ิลเน่า” คือระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อองค์กร อยู่ในระดับส าคัญน้อยและพึงพอใจน้อย  

และส าคัญน้อยท่ีสุดและพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด 

การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจ จะใช้ค่าระดับความส าคัญและ

ระดับความพงึพอใจ เป็นจุดตัด ด้วย Importance-Performance Analysis : IPA ของ Martilla & James, 1977 ดังตอ่ไปน้ี 

Quadrants ความหมาย 
ค่าเฉลี่ยระดับ

ความส าคัญ 

ค่าเฉลี่ยระดับ 

ความพึงพอใจ 

A คุณลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อบุคลากรและ   

ไม่ไดร้ับการตอบสนองอย่างเพียงพอ 

3.80 – 5.00 1.00 – 3.31 

B คณะสามารถตอบสนองไดเ้ป็นอย่างดี 

ในคุณลักษณะที่บุคลากรให้ความส าคัญมาก 

3.80 – 5.00 3.32 – 5.00 

C คุณลักษณะที่ไมม่คีวามส าคัญต่อบุคลากร  

คณะสามารถเลื่อนการปรับปรุงออกไปก่อนได้ 

1.00 – 3.79 1.00 – 3.31 

D คณะให้ความส าคัญมากเกินความจ าเป็น 

ในคุณลักษณะที่มีความส าคัญน้อยต่อบุคลากร 

1.00 – 3.79 3.32 – 5.00 
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สถิตทิี่ใช้ในการศกึษา 

สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ใช้อธิบายลักษณะส่วนบุคคลของประชากร คือ เพศ อายุ สถานภาพ          

การสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน สถานภาพต าแหน่งงาน ประเภทสายงานปฏิบัติการ และเงินเดือน

รวมเงินประจ าต าแหน่งเฉลี่ยต่อเดือน ค่าเฉลี่ย ใช้อธิบายระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของ

บุคลากรคณะฯ และเทคนิค IPA ใช้วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการให้ระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจของ

บุคลากร 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

ผลการศกึษา 

1.  ข้อมูลท่ัวไปของบุคลากรคณะฯ 

ประชากรท่ีใช้ศึกษาในคร้ังนี้ ได้แก่ บุคลากร จ านวน 90 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.3 มีอายุระหว่าง  

31 - 40 ปี ร้อยละ 40.0 มีสถานภาพสมรส  ร้อยละ 60.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 54.4 มีระยะเวลา 

การปฏิบัติงานมากว่า 20 ปี ร้อยละ 32.2 มีสถานภาพต าแหน่งงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ร้อยละ  46.7 

ประเภทสายงานปฏิบัติการ วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือกลุ่มปฏิบัติการ และวิชาชีพ ได้แก่ นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน นักวชิาการโสตทัศนศกึษา พนักงานปฏิบัตงิาน พนักงานปฏิบัตงิานช่วยสอน บรรณารักษ์ นักการเงินและ

บัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ร้อยละ  58.9 และได้ รับเงินเดือนรวมเงินประจ าต าแหน่งเฉลี่ยต่อเดือน คือ  

20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 40.0 

2.  ข้อมูลระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย ด้านองค์การ  

ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และด้านภาวะผู้น า 

 2.1 ข้อมูลระดับความส าคัญต่อองค์กรของบุคลากรคณะฯ พบว่า บุคลากรให้ระดับความส าคัญต่อองค์กร 

ด้านองค์การโดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.88) โดยในปัจจัยยอ่ยด้านองค์การให้ระดับความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ 

คณะฯ  มกีารก าหนดกฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีใชเ้ป็นกรอบการท างานอยา่งชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.22) และให้ระดับความส าคัญ

น้อยท่ีสุด ได้แก่ คณะฯ มีการเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร (ค่าเฉลี่ย 3.56) ด้านงานโดยรวม  

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83) โดยในปัจจัยย่อยด้านงานให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ บุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองได้สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ  (ค่าเฉลี่ย 4.07) และให้ระดับ

ความส าคัญน้อยท่ีสุด ได้แก่ คณะฯ มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง  

(ค่าเฉลี่ย 3.59) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.64) โดยในปัจจัยย่อยด้าน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ คณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Appraisal) ของบุคลากรแต่ละคนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน (ค่าเฉลี่ย 4.08) และให้ระดับ

ความส าคัญน้อยท่ีสุด ได้แก่ คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของบุคลากรอย่างเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.43)  

และด้านภาวะผู้น า โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.85) โดยในปัจจัยย่อยด้านภาวะผู้น าให้ระดับความส าคัญมาก

ท่ีสุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งผลการประเมิน (Feedback) ให้บุคลากรได้รับทราบถึงผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 2 (April – June 2019)   137 

 

(ค่าเฉลี่ย 3.98) และให้ระดับความส าคัญนอ้ยท่ีสุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามกีารให้ค าแนะน าและแนวทางด้านความก้าวหน้า

และการพัฒนาการท างานให้แกบุ่คลากร (ค่าเฉลี่ย 3.69) 

 2.2  ข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากรคณะฯ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กร 

ด้านองค์การ โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.42) โดยในปัจจัยย่อยด้านองค์การให้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ได้แก่ คณะฯ  มีการก าหนดกฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีใช้เป็นกรอบการท างานอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.63) และให้ระดับ 

ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ คณะฯ มีการเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  (ค่าเฉลี่ย 3.03)  

ด้านงาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.42) โดยในปัจจัยย่อยด้านงานให้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่  

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองได้สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ (ค่าเฉลี่ย 3.59)  

และให้ระดับความพงึพอใจนอ้ยท่ีสุด ได้แก่ คณะฯ มีการให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง 

(ค่าเฉลี่ย 3.11) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.04) โดยในปัจจัยย่อยด้านการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ คณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Appraisal) ของบุคลากรแต่ละคนเพื่อใช้ประกอบ  การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน (ค่าเฉลี่ย 3.34) และให้ระดับ 

ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ คณะฯ มีการจัดระบบการให้ค าปรึกษาด้านการท างานและการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร 

(ค่าเฉลี่ย 2.80) ด้านภาวะผู้น า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.34) โดยในปัจจัยย่อยด้านภาวะผู้น าให้ระดับ 

ความพงึพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามกีารแจ้งผลการประเมนิ (Feedback) ให้บุคลากรได้รับทราบถึงผลการท างาน

อย่างสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.60) และให้ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามีการให้ค าแนะน าและแนวทาง

ด้านความก้าวหนา้และการพัฒนาการท างานให้แก่บุคลากร (ค่าเฉลี่ย 3.08) 

3.  ข้อมูลระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในภาพรวม พบว่าบุคลากรมีความความผูกพันต่อองค์กร 

เปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองค์การ” (Engage Employee) มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรวมเท่ากับ (ค่าเฉลี่ย  3.91)  

และปัจจัยย่อยมีระดับความพึงพอใจมากทุกปัจจัย และเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีความเต็มใจท่ีจะ

ทุ่มเทพลังงานเพื่อปฏบัิติงานให้แก่องค์การ (ค่าเฉลี่ย 4.14) มคีวามเชื่อม่ันและยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ 

(ค่าเฉลี่ย 3.81) และมีความต้องการอยา่งแรงกลา้ที่จะคงความเป็นสมาชกิภาพขององคก์าร (ค่าเฉลี่ย 3.78) 

อภปิรายผล 

ผลการศึกษาภาพรวมของบุคลากรคณะฯ มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับผูกพันต่อองค์การ (Engaged) 

ปัจจัยย่อยพบวา่บุคลากรมีความผูกพันในระดับมากในทุกด้าน ได้แก่ มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทพลังงานเพื่อปฏิบัติงานให้แก่

องค์การ มีความเชื่อมั่นและยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ และมีความต้องการอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความ

เป็นสมาชิกภาพขององค์การ ซึ่งตรงกับแนวคิดของ The Gallup Organization (2002) พนักงานท่ีมคีวามผูกพันต่อองค์การ 

(Engaged Employee)  คือ พนักงานท่ีเปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองค์การ” ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

สุวภรณ์ สีมา (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ายบริหารบัญชีลูกค้าหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์  

เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีพบวา่ระดับความผูกพันต่อองคก์ารของพนักงานในภาพรวมมีระดับ

ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองค์การ” (Engaged) นอกจากนั้นยังสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ ติยาภรณ์ คุ้มค า (2557)  ท่ีศึกษาเ ร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ายผลิต  
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บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย ท่ีพบว่าระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมมี ระดับ 

ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองค์การ” (Engaged) ผลการศึกษาของ  

ธรรศธรณ์ ธนาระพีพันธ์ (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทไทย-เอ-ฟลาย 

จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีพบว่าระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมาก เปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองค์การ” (Engaged) ผลการศึกษาของ มาลินี ตันติเสนีย์พงศ์ (2557)  

ท่ีศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีพบว่าระดับความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากรในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองค์การ” 

(Engaged) และผลการศึกษาของ ชัยวัฒน์ เหล่าสันติสุข (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท  

พรีเซิร์ฟ ฟูด้ สเปเชยีลต้ี จ ากัด ท่ีพบวา่ระดับความผูกพันต่อองคก์ารของพนักงานในภาพรวมมรีะดับความคิดเห็นโดยรวม

อยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก เปรียบเสมอืน “ดาวเด่นในองค์การ” (Engaged) เช่นเดียวกัน 

ข้อค้นพบจากการศึกษาความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากรคณะฯ โดยวิเคราะห์ระดับความส าคัญและระดับ

ความพึงพอใจด้วยเทคนิค IPA ในคร้ังนี้ผู้ศึกษาพบว่า ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านภาวะผู้น า ผู้บริหารคณะฯ 

ควรรีบด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเนื่องจากบุคลากรสายปฏิบัติการคณะฯ มีความพึงพอใจน้อยแต่ให้

ความส าคัญมาก เนื่องจากข้อมูลปัจจัยย่อยความผูกพันต่อองค์กรอยู่ใน Quadrants A โดยในด้านการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ พบว่า คณะฯ ยังไม่มีการก าหนดกรอบและแนวทางในการประเมินความสามารถ (Competency) ของบุคลากร  

และด้านภาวะผู้น า พบวา่ ผู้บังคับบัญชามกีารรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนอย่างมเีหตุผลและเป็นธรรมนอ้ย 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ศึกษาจึงเน้นการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลปัจจัยย่อยท่ีบุคลากรให้ความส าคัญมาก แต่มีระดับความพึงพอใจ

นอ้ย โดยแบ่งเป็นปัจจัยแต่ละดา้น ดังต่อไปนี้ 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

พบว่า ปัจจัยย่อย ท่ีคณะฯ ยังตอบสนองต่อบุคลากรสายปฏิบัติการยังไม่ดีเพียงพอ เมื่อเปรียบเที ยบกับ

ความส าคัญท่ีบุคลากรค านึงถึงแล้ว ได้แก่ คณะฯ ยังไม่มีการก าหนดกรอบและแนวทางในการประเมินความสามารถ 

(Competency) ของบุคลากร ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีความสามารถสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จ 

และมีผลการด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จ คณะฯ ควรมีการก าหนดกรอบและแนวทางในการประเมิน

ความสามารถ (Competency) ของบุคลากรท่ีเป็นการประเมินอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์การประเมินอย่างชัดเจน  

เป็นกระบวนการท่ีสามารถวัดประเมินได้ เคร่ืองมือมีความเท่ียงและความเชื่อถือได้ โดยคณะฯ ควรมีการประเมินสมรรถนะ 

ในการท างานและก าหนดแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงงาน ให้สามารถท างานให้

บรรลุเป้าหมายของคณะฯ เห็นสภาพภาพปัญหาและอุปสรรคในการท างานการปรับปรุงระบบและท าให้เกิดบรรยากาศ  

ในการท างานรว่มกันของบุคลากรอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันพัฒนาคณะฯ ให้บรรลุตามเป้าหมาย และรวมท้ังอาจใช้เป็น

ส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบประจ าปีของบุคลากร ท้ังนี้คณะฯ ต้องก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมิน

อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากความพร้อม ความเหมาะสม และวัฒนธรรมขององคก์ร  
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ด้านภาวะผู้น า 

พบว่า ปัจจัยย่อย ท่ีคณะฯ ยังตอบสนองต่อบุคลากรสายปฏิบัติการยังไม่ดีเพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับ

ความส าคัญท่ีบุคลากรค านึงถึงแล้ว ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนอย่างมีเหตุผลและ

เป็นธรรมนอ้ย ดังนัน้คณะฯ ควรมชีอ่งทางในการรับฟังความคิดจากบุคลากรถึงผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร และมีวิธีการ

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่บุคลากรได้รับทราบร่วมกัน โดยมีการจัดประชุมสัมมนาเฉพาะกลุ่ม หรือให้ข้อมูลเป็นรายบุคคล  

ในเฉพาะเร่ือง 
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