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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในฐานะเป็นสถาบนัท่ีรับผดิชอบดูแลการจดัการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศถือว่าเป็นหัวใจส าคญัในการพฒันาก าลังคนของประเทศให้เป็นทั้ ง                
“คนเก่ง” และ “คนดี” เพื่อเป็นฐานท่ีมั่นคงในการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ นอกจากน้ี                
ยงัเป็นฐานความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทั้งภูมิปัญญาไทยและการคน้ควา้วิจยัท่ีสามารถเช่ือมโยงกบั
สังคมและชุมชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในสถาบนัอุดมศึกษามาพฒันาประเทศ                 
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื อีกทั้งมหาวทิยาลยัเป็นหน่วยงานท่ีจะตอ้งคน้ควา้ความจริงทุกสาขาเพื่อสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ๆ มารับใชส้ังคมสืบเน่ืองต่อไป มหาวิทยาลยัจึงจ าเป็นจะตอ้งเป็นผูน้ าทางปัญญาของชุมชนและ
สังคมในทุกระยะความเคล่ือนไหว  ของสังคม ดงันั้นบุคลากรของมหาวทิยาลยัจึงเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ี
ส าคญัของมหาวิทยาลยั (แผนพฒันาการศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระยะท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559, 
2555 : 10) 

ปัจจุบนัการบริหารจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาก าลงัเผชิญกบัปัจจยัท่ีทา้ทายหลายดา้น              
ทั้งจากการเปล่ียนแปลงของกระแสสังคมโลก วิวฒันาการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา                  
การท่ีมหาวิทยาลยัเปล่ียนสถานภาพเป็นองคก์รในก ากบัของรัฐ ตลอดจนการบริหารจดัการแนวใหม่             
ท่ีส่งผลกระทบต่อการศึกษาของไทยคือการเปิดเสรีดา้นการศึกษาระดบัภูมิภาคอาเซียนในปี 2558  ซ่ึง
มีประเทศท่ีอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  10 ประเทศ 
คือ ไทย สิงคโปร์ ลาว อินโดนีเซีย กมัพูชา บรูไน เวียดนาม พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย จะส่งผลให้เกิด
การเคล่ือนยา้ยองค์ความรู้ ภาษา และวฒันธรรม และจะมีผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดงันั้น         
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา จึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับสถานการณ์ท่ีก าลัง
เปล่ียนแปลง (สยามธุรกิจออนไลน์ 2556: ออนไลน)์ 

ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัขององค์กร ดงันั้นควรให้ความส าคญักับ             
การธ ารงค์รักษาและจูงใจผูมี้ศกัยภาพต่อองค์กรโดยมุ่งเน้นไปท่ีสองประเด็นหลกั ประเด็นแรก คือ                          
การเพิ่มความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร และประเด็นท่ีสองคือการพฒันาระบบท่ีสามารถ
สนบัสนุนการท างานของพนกังานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อปลูกฝังความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร
ให้อยู่ในระดบัสูง องค์กรอาจมองทางเลือกอ่ืนนอกจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงินให้มากข้ึน      
อาทิเช่น โอกาสการเติบโตในหน้าท่ีการงาน การมอบหมายหน้าท่ีการท างานท่ีมีความส าคัญ              
การฝึกอบรม และการใหค้  าช่ืนชม และเพื่อใหส่ิ้งเหล่าน้ีประสบผลส าเร็จองคก์รควรสร้างความชดัเจน
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ในการเช่ือมโยงระหว่างผลการปฏิบติังานและผลตอบแทน รวมทั้งผลการประเมินตอ้งสะทอ้นถึง                   
การใหผ้ลตอบแทนและความกา้วหนา้ในสายอาชีพดว้ย  (มานะ โลหเตปานนท,์ 2556 : 26) นอกจากน้ี 
Porter & Steers (1991, อา้งอิงใน อมัพวนั สุวรรณพรหม , 2549 : 2) ได้เขียนถึงประโยชน์ของความ
ผูกพนัต่อองค์การ (Employee Engagement) ไวว้่า ความผูกพนัต่อองค์การเป็นส่ิงท่ียึดให้พนกังานมี
ความตอ้งการท่ีจะคงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร ไม่ตอ้งการท่ีจะลาออกจากองค์การ บุคลากร              
ท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การมีแนวโน้มท่ีจะจงรักภกัดีและปรารถนาท่ีจะท างานกบัองค์การตลอดไป 
อย่างไรก็ตาม หากพนกังานไม่มีความผูกพนัต่อองค์การจะมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการขาดแรงจูงใจ                           
ท่ีจะมาท างานก่อให้เกิดปัญหาการขาดงาน การมาท างานไม่ตรงต่อเวลา ไม่มีความพยายาม                             
ในการท างานมีทศันคติไม่ดีต่องาน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีความแตกแยกกบัเพื่อนร่วมงานซ่ึง
น าไป สู่ความขัดแย้งและเป็นผลให้องค์การล้อม เหลวใน ท่ี สุด  ดังนั้ นการรักษาบุคลากร                                    
ท่ีมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ด้วยการสร้างความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การนั้น จึงถือเป็นภารกิจส าคญั                       
ท่ีผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งตระหนักและวางแผนให้บุคลากรนั้นท าหน้าท่ีเป็นกลไกส าคญั                
ในการขบัเคล่ือนองคก์ารใหเ้ดินหนา้ไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นองค์การทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษา                
ท่ีส าคัญในภาคเหนือมีส่วนในการพัฒนาองค์การธุรกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือ                                  
มีพัฒนาการมาถึง 49 ปี นับแต่มีการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เม่ือปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา 
(เห ลี ยวหลังแลหน้ า  45  ปี  Acc BA, 2553: 4)  และใน ปี  พ .ศ . 2551  ได้ รับ ก ารอนุ มั ติ จาก                                 
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แบ่งหน่วยงาน ออกเป็น 6 หน่วยงาน คือ ส านักงานคณะ ภาควิชา
การเงินและการธนาคาร ภาควิชาการจดัการ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการบญัชี และศูนยน์วตักรรม
การจดัการ ปัจจุบนัคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีบุคลากรทั้งหมด 109 คน ประกอบดว้ย
บุคลากร 2 สายงาน คือ สายงานวิชาการ 50 คน และสายงานสนบัสนุนงานวิชาการ 59 คน จากบุคลากร
ทั้งสองสายงานประกอบดว้ยบุคลากร 3 สถานภาพ คือ ขา้ราชการ พนักงานมหาวิทยาลยัประจ า และ
พนักงานส่วนงาน (รายงานการศึกษาตนเองคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2556, 2556 : 15) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีการปรับเปล่ียนผู ้บ ริหารตามวาระ                                   
การด ารงต าแหน่ง ตั้ งแต่วนัท่ี 27 ตุลาคม 2555 เป็นต้นมา โดยมีวิสัยทศัน์ คือ “คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันท่ีมีผู ้อยากเข้าศึกษาด้านธุรกิจบริการและธุรกิจเพื่อสังคม            
เป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ”  (รายงานการศึกษาตนเอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2556, 2556 : 3) ได้ก าหนดนโยบายการสนับสนุนการพฒันาบุคลากรทุกระดับ     
ให้มีความรู้ความสามารถมีทกัษะเพื่อรองรับภารกิจของคณะรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร   
ในองค์กรให้มีความคิดสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้ใหม่ตลอดเวลา เพื่อสร้างคนให้มีความรู้และ
ความสามารถสูง ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันากระบวนการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการส่งเสริม
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การพฒันาบุคลากร  (รายงานการศึกษาตนเอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2556, 2556 : 27) ดงัน้ี 

1) การส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้อาจารยศึ์กษาต่อในระดบั
ปริญญาเอก  และเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ          
การบริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งท่ีจดัโดยคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั และภายนอกมหาวิทยาลยั 
โดยมีการจดัสรรงบประมาณให้อยา่งต่อเน่ือง  สนบัสนุนการศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก สนบัสนุนให้
อาจารยพ์ฒันาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการระยะสั้น สนบัสนุนให้อาจารยเ์สนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ จดัสรรงบประมาณจา้งอาจารยพ์ิเศษช่วยสอนเพื่อให้อาจารยป์ระจ ามีเวลาในการขอต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

2) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยใช้แนวคิด Happy 
Workplace ประกอบดว้ย 1) Happy Body (สุขภาพดี กายใจ) 2) Happy Heart (น ้ าใจงาม เอ้ืออาทรต่อกนั) 
3) Happy Society (สังคมดี) 4) Happy Relax (ผ่อนคลายต่อการด าเนินชีวิต) 5) Happy Brain (หาความรู้ 
พัฒนาตนเอง) 6) Happy Soul (ทางสงบ ยึดศาสนาศีลธรรมในการด าเนินชีวิต) 7) Happy Money                        
(ปลอดหน้ี รู้จักเก็บออม) และ 8) Happy Family (ครอบครัวดี อบอุ่น และมั่นคง) เพื่อมาปรับใช้ใน       
การสร้างวฒันธรรมแห่งการท างาน สร้างความเขม้แข็งในองค์กรมีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีข้ึน 
น าไปสู่การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนาทางวชิาการและวิชาชีพเพื่อพฒันาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะเพื่อรองรับภารกิจ
ของคณะ  

นอกจากน้ี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีการสร้างขวญัและก าลงัใจแก่
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีการมอบรางวลับุคลากรท่ีปฏิบติังานดีเด่นส าหรับอาจารย์
พนกังานเพื่อพฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สนบัสนุนให้บุคลากรทุกระดบัไดก้า้วหนา้ในสาขา
อาชีพโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารยเ์สนอขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึน 
ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้ารับการอบรมการเขียน
ผลงานทางวชิาการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเขา้สู่ต าแหน่งระดบัช านาญการ สนบัสนุนใหใ้ช้
เงินดอกผลของกองทุนพฒันาคณะบริหารธุรกิจเพื่อเป็นค่าเบ้ียประกนัแก่กลุ่มพนกังานส่วนงานท่ีมี
อตัราค่าจา้งรายเดือนไม่ถึง 12,000 บาทเพื่อให้มีความมัน่คงในอาชีพมีหลกัประกนัท่ีแน่นอนในการ
ด ารงชีวติและไดรั้บประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจา้งท่ีไดรั้บอยูเ่ป็นประจ าทั้งน้ีเพื่อ
เป็นส่ิงจูงใจให้ผูป้ฏิบัติงานมีขวญัและก าลังใจท่ีดีเพื่อจะได้ใช้ก าลังกายก าลังใจสติปัญญาและ
ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานไดอ้ย่างเต็มท่ีโดยไม่ตอ้งวิตกกงัวลปัญหายุง่ยากทั้งในเร่ือง
ส่วนตวัและครอบครัวท าให้มีความพอใจในการท างานและตั้งใจท่ีจะท างานให้มากท่ีสุด สนบัสนุน
งบประมาณและครุภณัฑเ์พื่อสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีอ านวยความสะดวกและพฒันาบุคลากรโดยการ
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จดัหาอุปกรณ์และครุภณัฑ์ท่ีทนัสมยัส าหรับการปฏิบติังาน ให้ความส าคญักบัความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นของบุคลากรนักศึกษาและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มโดยสนับสนุนงบประมาณและก าหนด
มาตรการในการป้องกนัต่างๆเช่นการจดัอบรมการป้องกนัอคัคีภยัการป้องกนัโรคระบาดจากไขเ้ลือดออก
การติดป้ายแสดงทางออกในกรณีฉุกเฉินการติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงทุกชั้นภายในอาคารคณะการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดและมาตรการป้องกันทรัพยสิ์นสูญหายการจดัท าท่ีจอดรถท่ีกั้นส าหรับการจอดรถการ
ติดตั้งระบบโทรศพัท์ภายในห้องน ้ าเพื่อป้องกนักรณีฉุกเฉิน จดัสวสัดิการประกันชีวิตและประกัน
อุบติัเหตุให้แก่อาจารย ์บุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงนักศึกษา กรณีเดินทางไปปฏิบติังานนอก
สถานท่ี ได้แก่ การไปฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปฏิบติังานวิจยั และให้บริการวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ มีการยกย่องเชิดชูบุคลากรท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่นทั้งในระดบัชาติและระดบั
นานาชาติโดยมีการลงประกาศทางเว็บไซต์คณะ Acc-BA News ส่งประกาศลงในเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย  และข่ าว  มช . รอบสัปดาห์  (รายงานการศึกษาตน เอง  คณะบ ริหารธุรกิ จ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2556, 2556 : 29) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญัในดา้นสุขภาพอนามยั และ
ความปลอดภยัของบุคลากรโดยไดส้นบัสนุนงบประมาณในดา้นการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้บุคลากร
ในสังกดัมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรงและท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อสุขภาพ ได้แก่ โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กบับุคลากร โครงการสร้างเสริมสุขภาพของ
บุคลากรดว้ยการฝึกโยคะทุกวนัองัคารและพฤหสับดีเวลา 17.00–18.00 น. การสนบัสนุนงบประมาณ
ในการฉีดวคัซีนป้องกันไข้หวดัใหญ่สายพันธ์ุใหม่ให้กับบุคลากรทุกคน การประสานงานกับ
เจา้หนา้ท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อฉีดพน่สารก าจดัยุงรอบบริเวณคณะ เพื่อลดความเส่ียงในการติด
เช้ือโรคจากยงุ (รายงานการศึกษาตนเอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2556, 2556 : 30) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาระบบบริหาร
จดัการเพื่อธ ารงไวซ่ึ้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายปฏิบติัการ เน่ืองจากบุคลากรในสังกดัของ
หน่วยงานเป็นทุนมนุษยท่ี์ส าคญัท่ีจะเป็นพลงัขบัเคล่ือนให้องคก์ารสามารถปรับตวัให้ทนัต่อกระแส
การเปล่ียนแปลงและสามารถแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนได ้ดงันั้นจึงเป็นสาเหตุให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษา
ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อท่ีจะทราบสาเหตุท่ี
แท้จริงว่ามีเหตุปัจจยัใดท่ีมีผลให้บุคลากรเกิดความผูกพนัต่อองค์การ และขอ้มูลท่ีได้จะสามารถเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาระบบบริหารจดัการขององคก์ารต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1.  เพื่ อ ศึกษ าระดับความผูกพัน ต่อองค์ก ารของบุ คลากรคณะบ ริห ารธุ รกิ จ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
1. ท าให้ทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ี มีผลต่อความผูกพัน ท่ี มี ต่อองค์การของบุคลากร                      

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3. สามารถน าข้อมูลเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ

บ ริห ารจัด ก ารแล ะก าร ว างแผน งาน พัฒ น าท รัพ ย าก รม นุ ษ ย์ข อ ง คณ ะบ ริห าร ธุ ร กิ จ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

1.4 นิยำมศัพท์ 
 ควำมผูกพันต่อองค์กำร  หมายถึง ความเช่ือมัน่ ความเต็มใจ และความปรารถนาของ
บุคลากรในการยอมรับ ทุ่มเทให้กบัการท างานและองคก์าร ความผกูพนัต่อองนขององคก์ารเป็นระดบั
ของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสมาชิกกบัองค์การซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวพนักนัอย่าง
แน่นแฟ้นของสมาชิกท่ีมีต่อองคก์าร ซ่ึงมีความหมาย 3 ลกัษณะ คือ ดา้นความช่ือมัน่และการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์
ขององคก์าร ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร 
 บุคลำกร   หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานและรับเงินเดือนกับคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประกอบด้วยบุคลากร 2 สายงาน คือ สายงานวิชาการ และสายปฏิบติัการ ซ่ึง
บุคลากรทั้งสองสายงานประกอบด้วยบุคลากร 3 สถานภาพ คือ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ประจ า และพนักงานส่วนงาน โดยไม่รวมบุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานไม่ถึง 1 ปี และ
บุคลากรท่ีลาศึกษาต่อและลาเพิ่มพนูความรู้ทางวชิาการ 
 คณะบ ริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลั ย เชี ยงให ม่  หม ายถึ ง  องค์ก ารทางการศึกษ า
ระดบัอุดมศึกษา มีหน่วยงานภายในองค์การ  6 หน่วยงาน คือ ส านักงานคณะ ภาควิชาการเงินและ  
การธนาคาร   ภาควชิาการจดัการ  ภาควชิาการตลาด ภาควชิาการบญัชี  และศูนยน์วตักรรมการจดัการ 

 


