
 

ง 
 

 

หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ                   ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ  
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
ผู้เขียน                                            นางมาลินี   ตนัติเสนียพ์งศ์ 
  
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 
อาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย ์ดร. เขมกร  ไชยประสิทธ์ิ   
   

 

บทคดัย่อ 
 
 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร         
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยท าการศึกษาจากบุคลากร จ านวน 90 ราย      
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  การวิ เคราะห์ข้อมูลใช้ส ถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่            
ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) และสมการถดถอย (Linear Regression)   

ผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  อายุ 31-40 ปี
สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาโท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 11-15 ปี                  
ได้รับเงินเดือนรวมค่าต าแหน่งเฉล่ียต่อเดือนอยู่ในอตัราระหว่าง 15,001 - 20,000  บาท ส่วนใหญ่
เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัประจ า ประเภทสายงานวิชาการต าแหน่งอาจารย ์ และประเภทสายงาน
ปฏิบติัการสังกดัส านกัเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ ส่วนใหญ่คือกลุ่มปฏิบติัการและวิชาชีพ ไดแ้ก่ 
นักการเงินและบญัชี บรรณารักษ์ พนักงานปฏิบติังาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงปฏิบัติงาน                  
ในหน่วยงานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษา  

ผลการศึกษาพบวา่บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีความผกูพนัต่อ
องค์การในระดับผูกพัน (Engaged) โดยบุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้าง                                                         
ความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ า      
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก และในแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ดา้นองคก์าร บุคลากรมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์าร ในระดบั
เห็นดว้ยมาก คือ คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยัให้กบั
บุคลากร  รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ            
ให้เกิดข้ึนในองค์การ และคณะฯ จัดให้มีช่องทางเพื่อส่ือสารกับบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
ตามล าดบั 

ด้านงาน บุคลากรมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพนัต่อองค์การ ในระดับ                       
เห็นดว้ยมาก คือ คณะฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานของบุคลากรอยา่ง
เพียงพอ รองลงมาคือ คณะฯ มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร  
และคณะฯ มีการใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ตามล าดบั 

ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์บุคลากรมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผกูพนั                  
ต่อองค์การ ในระดับเห็นด้วยมาก คือ คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยั ของบุคลากรอย่าง
เพียงพอ รองลงมาคือ คณะฯ สามารถท าให้บุคลากรรู้สึกวา่มีความมัน่คงในการท างาน และคณะฯ 
มีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างความสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งบุคลากร ตามล าดบั 

ด้านภาวะผู ้น า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การ                           
ในระดับเห็นด้วยมาก คือ ผู ้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์ ท่ีกว้างและน ามาถ่ายทอดให้บุคลากร                        
ไดรั้บทราบ  รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผล
และเป็นธรรม  

ปั จจัย ท่ี มี ผล ต่อระดับความผูกพัน ต่อองค์ก ารของบุ คล ากรในด้าน ต่ างๆ                        
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การ  โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.817  และ
ปัจจยัด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพฒันาบุคลากร และด้านภาวะผูน้ า สามารถพยากรณ์ความ
ผกูพนัต่อองคก์ารไดร้้อยละ 66.8  และปัจจยัดา้นองคก์ารและดา้นภาวะผูน้ า เป็นปัจจยัท่ีสามารถใช้
พยากรณ์ค่าความผูกพนัในภาพรวมต่อองคก์ารอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นงาน
และดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ม่มีผลต่อระดบัความผกูพนัในภาพรวม   
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ABSTRACT 
 
 The independent study entitled, “Employee Engagement Towards Faculty of 
Business Administration, Chiang Mai University”, aimed at assessing level of employee 
engagement at the Faculty of Business Administration, Chiang Mai University and exploring 
factors affecting employee engagement. Samples of this study were specified to 90 employees of 
the faculty. Questionnaires were used to collect data and data analysis was conducted by the use 
of descriptive statistics, consisting of frequency, percentage and means, and linear regression. 
 The findings showed that most respondents were married female, aged 31-40 years 
old, graduated with Master’s degree, and had working period between 11-15 years. Their monthly 
earning included salary and position allowance was 15,001-20,000 Baht.  Most of them were 
permanent employee of the university, working in the line of knowledge worker in the position of 
lecturer and in the line of technical worker under the office of secretariat, Faculty of Business 
Administration in the technical and professional positions of finance and accounting officer, 
librarian, operations officer, and computer technical officer in the educational services and 
students development affairs. 
 The results of the study presented that the employees of the Faculty of Business 
Administration ranked their organizational engagement at ‘Engaged’ level. In an overview, their 
opinions towards factors affecting employee engagement namely company, job, human resource 
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development, and leadership were ranked at high level. Hereafter were shown details in each 
factor. 

 In company factor, the following components affected employees’ opinion towards 
employee engagement at high level : establishing appropriate and safe working environment, 
encouraging employees to seek for knowledge and innovate something new for the faculty, and 
offering proper communication channels for the employees, in orderly. 

In job factor, the following components affected employees’ opinion towards 
employee engagement at high level: preparing adequate numbers of devices and equipment to 
support employee’s performance, assigning tasks appropriately to employee’s knowledge and 
skills, and allowing employees to participate in organizational decision-making, especially in an 
agenda related to their responsibilities, in orderly. 

In human resource development factor, the following components affected 
employees’ opinion towards employee engagement at high level: paying attention to employee’s 
health and sanitation adequately, convincing employees to have the sense of working security, 
and promoting and arranging special activities to strengthening good relationship among 
employees, in orderly. 
 In leadership factor, the following component affected employees’ opinion towards 
employee engagement at high level: supervisor who had wide vision and was able to convey it to 
subordinates and supervisor who reasonably and fairly listened to subordinates’ opinions with 
respect, in orderly. 

Factors affecting level of employee engagement were found in the positive relation 
to the employee engagement at R = 0.817.  Factors of company, job, human resource 
development and leadership shall predict the employee engagement at 66.8%.  Factors of 
company and leadership shall predict the employee engagement in an overview at the statistical 
significance of 0.05. However, in an overview, factors of job and human resource development 
did not affect to level of employee engagement. 
 


