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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 ก ารศึ ก ษ า เร่ื อ ง  ค ว าม ผูก พัน ต่ อ อ งค์ ก ารข อ งบุ ค ล าก รคณ ะบ ริห าร ธุ ร กิ จ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร           
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาจากบุคลากรของ
คณะบ ริหารธุรกิ จ  จ  านวน  90 ราย  โดยใช้แบบสอบถามด้วยตน เอง (Self-Administered 
Questionnaire) เป็น เค ร่ืองมือในการรวบรวมข้อ มูล และผลของการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่ งได ้                            
เป็น 3 ส่วน สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ  สถานภาพการสมรส                          
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถานภาพต าแหน่งงาน ประเภทสายงาน ต าแหน่ง
ทางการบริหาร หน่วยงานต้นสังกัดตามโครงสร้างองค์การ เงินเดือนรวมค่าต าแหน่งเฉลี่ยต่อเดือน  

ประชากรที่ใชศึ้กษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
จ  านวน 90 คน ส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง ร้อยละ 70.0  มีอายุระหว่าง 31  -  40  ปี  ร้อยละ 34.4                
มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 52.3  มีการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 35.6  มีระยะเวาในการ
ปฏิบติังานระหว่าง 11-15 ปี ร้อยละ 37.8 มีสถานภาพต าแหน่งงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัประจ า 
ร้อยละ 65.6 ประเภทสายงานสายงานวิชาการ ต  าแหน่งอาจารย ์ร้อยละ 66.7  ประเภทสายงาน
ปฏิบตัิการ กลุ่มปฏิบติัการและวิชาชีพ ไดแ้ก่ นักการเงินและบญัชี บรรณารักษ์ พนักงานปฏิบตัิงาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 88.2 ไม่มีต  าแหน่งทางการบริหาร ร้อยละ 75.6  สังกัดส านักงาน    
คณะบริหารธุรกิจ  ร้อยละ 55.6   ในหน่วยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา            
ร้อยละ 40.0 และไดรั้บเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน คือ 15,001 - 20,000  บาท ร้อยละ 24.4  
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลระดับความคดิเห็นต่อองค์การของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 2.1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ในแต่ละองค์ประกอบ
ของความผูกพัน  

ความคิดเห็นต่อองคก์ารของบุคลากรในแต่ละองคป์ระกอบของความผูกพนัต่อองคก์าร
ของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีความคิดเห็นต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร
ในดา้นดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ า ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก เช่นเดียวกนั สามารถอธิบายรายละเอียดของปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้น โดยเรียงล าดบั
จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ารด้านองคก์ารของผูต้อบแบบสอบถาม 
พบว่าบุคลากรผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบดา้นองค์การมีระดบัความ
คิดเห็นโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ยมากล าดับคือ คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ท  างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยัให้กับ
บุคลากร (ค่าเฉล่ีย 4.01)  รองลงมาคณะฯ มีการส่งเสริมใหพ้นักงานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 
ให้เกิดขึ้ น ในองค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.87) และคณะฯ จดัให้มีช่องทางเพื่อส่ือสารกับบุคลากรได้อย่าง
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.57) และสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 

1.1 คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดลอ้มในที่ท  างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยัให้กับ
บุคลากร 

1.2 คณ ะฯ  มี ก าร ส่ ง เส ริม ให้ บุ ค ล ากรได้ เรี ยน รู้และส ร้ างส รรค์ ส่ิ งให ม่ ๆ                       
ใหเ้กิดขึ้นในองคก์าร 

1.3 คณะฯ จดัใหมี้ช่องทางเพือ่ส่ือสารกบับุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 
1.4 คณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที่ใชเ้ป็นกรอบการท างานอยา่งเป็น

ธรรมแก่บุคลากร 
1.5 คณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที่ใชเ้ป็นกรอบการท างานอยา่งชดัเจน 

1.6 คณะฯ มีการถ่ายทอดนโยบายและกลยทุธใ์หก้บับุคลากรที่ชดัเจน 

1.7 คณะฯ มีการเปิดโอกาสและรับฟัง ความคิดเห็นของบุคลากร 
1.8 นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานมีความสอดคล้องและเช่ือมโยง                 

มาจากนโยบายและกลยทุธข์องคณะฯ 
1.9 คณะฯ มีการจดัระบบวธีิการท างาน อยา่งเป็นมาตรฐาน 
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2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นงานของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า
บุคลากรผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านงานมีระดับความคิดเห็น
โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก
ล าดับแรกคือคณะฯ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เค ร่ืองมือ  ที่สนับสนุนการท างานของบุคลากร                                
อย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย  4.02)  รองลงมาคณะฯ มีการมอบหมายงานที่ เหมาะสมกับความ รู้
ความสามารถของบุคลากร  (ค่าเฉล่ีย 3.66) คณะฯ มีการใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม ในการตดัสินใจในงาน
ที่ เก่ียวข้องกับตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.63) และสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย                         
ไดด้งัน้ี 

2.1 คณะฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่สนบัสนุนการท างานของบุคลากร อยา่ง
เพยีงพอ 

2.2 คณะฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร 
2.3 คณะฯ มีการใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม ในการตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง 
2.4 บุคลากรสามารถปฏิบติังานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองไดส้อดลอ้งกับ

นโยบายของคณะ 
 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าบุคลากรผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบดา้น             
การพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ระดบัความคิดเห็นโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) ในปัจจยั
ยอ่ยให้ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดว้ยมากล าดับแรกคือคณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัย 
ของบุคลากรอยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.92)  รองลงมาคือ คณะฯ สามารถท าใหบุ้คลากรรู้สึกวา่  มีความ
มั่นคงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.72) และคณะฯ มีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างความ
สัมพันธภาพที่ ดีระหว่างบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.62) และสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมาก                   
ไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี 

3.1 คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยั ของบุคลากรอยา่งเพยีงพอ 
3.2 คณะฯ สามารถท าใหบุ้คลากรรู้สึกวา่  มีความมัน่คงในการท างาน 
3.3  คณะฯ มีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างความสัมพนัธภาพที่ดีระหว่าง

บุคลากร 
 3.4 คณะฯ ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดมี้โอกาส ที่จะเรียนรู้และกา้วหน้าไปสู่ต าแหน่งที่ดีขึ้น
ในที่ท  างาน 

3.4 คณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance Appraisal ) ของบุคลากรแต่
ละคนเพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณา การจ่ายค่าตอบแทน 
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3.5 คณ ะฯ  มีก ารก าหนดกรอบและแนวทางในการประเมินความสาม ารถ  
(Competency) ของบุคลากร 

3.6 คณะฯ มีการใหร้างวลัและยกยอ่งบุคลากรอยา่งเหมาะสม 
3.7 คณะฯ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทน ที่ มีความเป็นธรรมและเหมาะสมกับ

ความสามารถของบุคลากร 
3.8 คณะฯ มีเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชีพใหก้บับุคลากรที่ชดัเจน 
3.9 คณะฯ มีการจดัท าแผนการฝึกอบรม ให้กบับุคลากรตามความเหมาะสมของหนา้ที่

ความรับผดิชอบ 
3.9 คณะฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนในองคก์ารประเภท

เดียวกนั 
3.10 คณะฯ มีการจดัการวางแผนงานดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วส้ าหรับแต่ละ

ต าแหน่งงานอยา่งครบถว้น 
3.11 คณะฯ มีการจดัระบบการให้ค  าปรึกษาดา้นการท างานและการพฒันาความรู้แก่

บุคลากร 
 

4. ความคิดเห็น เก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การด้านด้านภาวะผู ้น าของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าบุคลากรผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้าน             
ภาวะผูน้ ามีระดบัความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.41) ในปัจจยัย่อยให้ระดับ
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากล าดบัแรกคือผูบ้งัคบับญัชามีวสิัยทศัน์ที่กวา้ง  และน ามาถ่ายทอด
ให้บุคลากรได้รับทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.74)  รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับัญชามีการรับฟังความคิดเห็นของ 
บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.46) และให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ยปานกลางไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรให้แต่ละ
หน่วยงานไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.36) และสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี 

4.1 ผูบ้งัคบับญัชามีวสิยัทศัน์ที่กวา้งและน ามาถ่ายทอดใหบุ้คลากรไดรั้บทราบ 
4.2  ผูบ้ ังคับบัญชามีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนอย่างมีเหตุผลและ                   

เป็นธรรม 
4.3 ผูบ้ ังคับบัญชามีการแจง้ผลการประเมิน (Feedback) ให้บุคลากรได้รับทราบถึง                 

ผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
4.3 ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรให้แต่ละ

หน่วยงานไดรั้บทราบ 
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4.4 ผู ้บังคับบัญ ชามีการให้ค  าแนะน า  และแนวทางด้านความก้าวหน้ าและ                            
การพฒันาการท างานใหแ้ก่บุคลากร 

5. ความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นดา้นภาพรวมของ
ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าบุคลากรผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบดา้น             
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉล่ีย 4.31)   และเม่ือพิจารณา                         
รายปัจจยัยอ่ยมีระดบัความเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั และสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี 

5.1 มีความเตม็ใจที่จะทุ่มเทพลงังานเพือ่ปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์าร 
5.2  มีความเช่ือมัน่และยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร 
5.3 มีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร 

 

ตอนที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ
ความผูกพันของบุคลากรในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้น า  
   

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อองค์การของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ 

จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

1) ด้านองค์การ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน1-10 ปี ให้ระดบัความคิดเห็นต่อด้าน

องคก์ารโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน   
11-15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป ใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นองคก์ารโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก  

 ในปัจจยัยอ่ยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่ที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน1-10 ปี ให้ระดับ
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดลอ้มในที่ท  างานอยา่ง
เหมาะสมและปลอดภยัใหก้บับุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.85) รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมใหพ้นกังาน
ไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ในองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.70) และใหร้ะดบัความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คือ คณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที่ใชเ้ป็นกรอบการท างาน
อยา่งเป็นธรรมแก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.42) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่ มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11-15 ปี ให้ระดับความคิดเห็น           
ในระดบัเห็นด้วยมาก 3 ล าดับแรกคือ คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดลอ้มในที่ท  างานอยา่งเหมาะสม
และปลอดภยัให้กบับุคลากร คณะฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ให้
เกิดขึ้น ในองคก์าร เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.94) รองลงมาคือ คณะฯ จดัใหมี้ช่องทางเพือ่ส่ือสารกบับุคลากร
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ไดอ้ยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.68) และใหร้ะดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คือ คณะฯ มี
การถ่ายทอดนโยบายและกลยทุธ์ให้กบับุคลากรที่ชัดเจน คณะฯ มีการเปิดโอกาสและรับฟัง ความ
คิดเห็นของบุคลากร คณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที่ใช้เป็นกรอบการท างานอยา่ง
ชดัเจน คณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที่ใช้เป็นกรอบการท างานอย่างเป็นธรรมแก่
พนกังาน เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.38) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไป ให้ระดับความคิดเห็น      
ในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือคณะฯ มีการสร้างสภาพแวดลอ้มในที่ท  างานอยา่งเหมาะสมและ
ปลอดภยัให้กบับุคลากร (ค่าเฉล่ีย 4.35) รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานไดเ้รียนรู้และ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ในองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 4.00) และคณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัที่ใชเ้ป็นกรอบการท างานอยา่งเป็นธรรมแก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.87)   

2) ด้านงาน 

 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 1-10 ผูต้อบแบบสอบถามที่อายุการ
ท างาน 11-15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป ใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นงานโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก 

 ในปัจจยัย่อยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน1-10 ปี ให้ระดับ
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 3 ล าดับแรกคือ คณะฯ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ               
ที่สนับสนุนการท างานของบุคลากร อย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.88) รองลงมาคือ คณะฯ มีการ
มอบหมายงานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.58) และบุคลากรสามารถ
ปฏิบติังานในหนา้ที่ความรับผดิชอบของตนเองไดส้อดคลอ้งกบันโยบายของคณะ (ค่าเฉล่ีย 3.52) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน11-15 ปี ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบั
เห็นด้วยมาก 3 ล าดบัแรกคือ คณะฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  ที่สนับสนุนการท างานของ
บุคลากร อยา่งเพยีงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมาคือ คณะฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถของบุคลากร บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้
สอดคลอ้งกบันโยบายของคณะ เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.68) และคณะฯ มีการใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม ในการ
ตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.62) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน16 ปีขึ้นไป ให้ระดบัความคิดเห็นใน
ระดับเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือคณะฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  ที่สนับสนุนการท างาน
ของบุคลากร อยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.26) รองลงมาคือ คณะฯ มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการ
ตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.87) และคณะฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถของบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.74)  
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3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน1-10 ปี ให้ระดบัความคิดเห็นต่อด้าน

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่อายกุาร
ท างาน 11-15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป ใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นองคก์ารโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก 

 ในปัจจยัย่อยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน1-10 ปี ให้ระดับ
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยั ของบุคลากร
อย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.76) รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างความ
สมัพนัธภาพที่ดีระหวา่งบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.61) และคณะฯ มีการให้รางวลัและยกยอ่งบุคลากรอยา่ง
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.52) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน11-15 ปี ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบั
เห็นด้วยมาก 3 ล าดับแรกคือ คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัย ของบุคลากรอย่างเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างความสัมพนัธภาพที่ดี
ระหว่างบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.65) และคณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance Appraisal 
) ของบุคลากรแต่ละคนเพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณา การจ่ายค่าตอบแทน (ค่าเฉล่ีย 3.56) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน16 ปีขึ้นไป ให้ระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นด้วยมาก 3 ล าดบัแรกคือ คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยั ของบุคลากรอยา่งเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย 4.26) รองลงมาคือ คณะฯ ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาส ที่จะเรียนรู้และก้าวหน้าไปสู่
ต าแหน่งที่ดีขึ้นในที่ท  างาน (ค่าเฉล่ีย 4.13) และคณะฯ สามารถท าใหบุ้คลากรรู้สึกวา่  มีความมัน่คงใน
การท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.96)    

4) ด้านภาวะผู้น า 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 1-10 ปี ให้ระดบัความคิดเห็นต่อดา้น

ภาวะผูน้ าโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน
11-15 ปี และที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 16 ปีขึ้นไป ให้ระดบัความคิดเห็นต่อดา้นองคก์ารโดยรวม
ในระดบัเห็นดว้ยมาก 
 ในปัจจยัย่อยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน1-10 ปี ให้ระดับ
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ ผูบ้งัคบับญัชามีวสิัยทศัน์ที่กวา้  และน ามาถ่ายทอด
ให้บุคลากรได้รับทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.61) รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับัญชามีการรับฟังความคิดเห็นของ 
บุคลากรทุกคนอย่างมีเหตุผลและเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.42) และผูบ้ ังคบับัญชามีการแจ้งผลการ
ประเมิน (Feedback) ให้บุคลากรได้รับทราบถึงผลการท างานอย่างสม ่าเสมอ ผูบ้งัคบับัญชามีการ
ส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบ เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 
3.27) 
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 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน11-15 ปี ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบั
เห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ ผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์ที่กวา้  และน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรไดรั้บ
ทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.71) รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของ
บุคลากรให้แต่ละหน่วยงานไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.47) และผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็น
ของ บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.35)  
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน16 ปีขึ้นไป ให้ระดบัความคิดเห็นใน
ระดับเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์ที่กวา้งและน ามาถ่ายทอดให้บุคลากร
ไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของ บุคลากรทุกคน
อยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.65) และผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการ
ท างานของบุคลากรใหแ้ต่ละหน่วยงานไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.30) 
 จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งงาน 

1) ด้านองค์การ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต าแหน่งงานขา้ราชการและพนักงานประจ าและ

พนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราว ใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นองคก์ารโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก  
 ในปัจจยัย่อยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต าแหน่งงานข้าราชการและ

พนักงานประจ า ให้ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 3 ล าดับแรกคือ  คณะฯ มีการสร้าง
สภาพแวดล้อมในที่ท  างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยัให้กบับุคลากร (ค่าเฉล่ีย 4.09) รองลงมาคือ 
คณะฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ในองค์การ (ค่าเฉล่ีย 
3.96) และคณะฯ จดัใหมี้ช่องทางเพือ่ส่ือสารกบับุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.53)  

 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต าแหน่งงานพนักงานมหาวิทยาลยัชัว่คราว ให้ระดบั
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดลอ้มในที่ท  างานอยา่ง
เหมาะสมและปลอดภยัใหก้บับุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.77) รองลงมาคือ คณะฯ จดัให้มีช่องทางเพือ่ส่ือสาร
กบับุคลากรได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.68) และคณะฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ใหเ้กิดขึ้น ในองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.59) 

2) ด้านงาน 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต าแหน่งงานขา้ราชการและพนักงานประจ าและ

พนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราว ใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นงาน โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก  
 ในปัจจัยย่อยพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามที่ มีสถานภาพต าแหน่งงานต าแหน่งงาน

ขา้ราชการและพนักงานประจ า ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ  คณะฯ มี
การจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  ที่สนับสนุนการท างานของบุคลากร อยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.10) 
รองลงมาคือ  คณะฯ มีการมอบหมายงานที่ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร                            
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(ค่าเฉล่ีย 3.66) และคณะฯ มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง 
(ค่าเฉล่ีย 3.65)  

 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต าแหน่งงานพนักงานมหาวิทยาลยัชัว่คราว ให้ระดบั
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 3 ล าดับแรกคือ คณะฯ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ                                      
ที่สนับสนุนการท างานของบุคลากร อย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.77) รองลงมาคือ บุคลากรสามารถ
ปฏิบติังานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้สอดคล้องกบันโยบายของคณะ (ค่าเฉล่ีย 3.68)  
และคณะฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.64) 

3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต าแหน่งงานขา้ราชการและพนักงานประจ าและ

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ให้ระดับความคิดเห็นต่อด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวม                       
ในระดบัเห็นดว้ยมาก ส่วนผูต้อบแบบสอบถามสภาพต าแหน่งพนักงานประจ าใหร้ะดบัความคิดเห็น
ต่อดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

 ในปัจจยัย่อยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต าแหน่งงานข้าราชการและ
พนักงานประจ า ให้ระดบัความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 3 ล าดบัแรกคือ  คณะฯ มีการดูแลเร่ือง
สุขภาพอนามยั ของบุคลากรอยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.94) รองลงมาคือ คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพ
อนามัย ของบุคลากรอยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.85) และคณะฯ ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาส ที่จะ
เรียนรู้และกา้วหนา้ไปสู่ต าแหน่งที่ดีขึ้นในที่ท  างาน (ค่าเฉล่ีย 3.79)  

 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต าแหน่งงานพนักงานมหาวิทยาลยัชัว่คราว ให้ระดบั
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยั ของบุคลากร
อย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.86) รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างความ
สมัพนัธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.64) และคณะฯ มีการก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ประเมินความสามารถ  (Competency) ของบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.55) 

4) ด้านภาวะผู้น า 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต าแหน่งงานขา้ราชการและพนักงานประจ าและ

พนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราว ใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก  
 ในปัจจยัย่อยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต าแหน่งงานข้าราชการและ

พนกังานประจ า ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ ผูบ้งัคบับญัชามีวิสยัทศัน์
ที่กวา้  และน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.79) รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการรับ
ฟังความคิดเห็นของ บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.51) และให้ระดบัความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คือ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของ
บุคลากรใหแ้ต่ละหน่วยงานไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.38) 
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 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต าแหน่งงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ให้ระดับความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ ผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์ที่กวา้  และน ามาถ่ายทอดให้
บุคลากรไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.59) รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมิน (Feedback) 
ให้บุคลากรไดรั้บทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.50) และให้ระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คือ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากร
ให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบ ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของ บุคลากรทุกคนอย่างมี
เหตุผลและเป็นธรรม เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.27) 

จ าแนกตามประเภทสายงาน 
1) ด้านองค์การ 

 ผูต้อบแบบสอบถามประเภทสายงานวิชาการและสายงานปฏิบตัิการ ให้ระดับความ
คิดเห็นต่อดา้นองคก์ารโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก   

 ในปัจจยัยอ่ยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามประเภทสายงานวชิาการ ให้ระดบัความคิดเห็น
ในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดลอ้มในที่ท  างานอยา่งเหมาะสมและ
ปลอดภยัให้กบับุคลากร (ค่าเฉล่ีย 4.18) รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานไดเ้รียนรู้และ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ในองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.95) และคณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับที่ใช้เป็นกรอบการท างานอย่างชัดเจน คณะฯ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้และ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ใหเ้กิดขึ้นในองคก์าร เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.59)  

 ผูต้อบแบบสอบถามประเภทสายงานปฏิบตัิการ ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
มาก 3 ล าดบัแรกคือ คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดลอ้มในที่ท  างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยัให้กบั
บุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.88) รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์ง
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ในองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.80) และคณะฯ จดัให้มีช่องทางเพื่อส่ือสารกบับุคลากรได้
อยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.63) 

2) ด้านงาน 
 ผูต้อบแบบสอบถามประเภทสายงานวิชาการและสายงานปฏิบตัิการ ให้ระดับความ

คิดเห็นต่อดา้นงานโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก   
 ในปัจจยัยอ่ยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามประเภทสายงานวชิาการ ให้ระดบัความคิดเห็น

ในระดับเห็นด้วยมาก 3 ล าดับแรกคือ  คณะฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  ที่สนับสนุนการ
ท างานของบุคลากร อยา่งเพยีงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.10) รองลงมาคือ คณะฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสม
กบัความรู้ความสามารถของบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.74) และบุคลากรสามารถปฏิบตัิงานในหนา้ที่ความ
รับผดิชอบของตนเองไดส้อดคลอ้งกบันโยบายของคณะ (ค่าเฉล่ีย 3.72)  
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 ผูต้อบแบบสอบถามประเภทสายงานปฏิบตัิการ ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
มาก 3 ล าดบัแรกคือ คณะฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  ที่สนับสนุนการท างานของบุคลากร 
อยา่งเพยีงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.96) รองลงมาคือ คณะฯ มีการใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม ในการตดัสินใจในงาน
ที่ เก่ียวข้องกับตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.63) และคณะฯ มีการมอบหมายงานที่ เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.59) 

3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ผูต้อบแบบสอบถามประเภทสายงานวิชาการและสายงานปฏิบตัิการ ให้ระดับความ

คิดเห็นต่อด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมในระดบัเห็นด้วยมาก  ส่วนผูต้อบแบบสอบถาม
สายงานปฏิบติัการใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมในระดบัเห็นดว้ย
ปานกลาง 

 ในปัจจยัยอ่ยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามประเภทสายงานวชิาการ ให้ระดบัความคิดเห็น
ในระดบัเห็นด้วยมาก 3 ล าดับแรกคือ  คณะฯ สามารถท าให้บุคลากรรู้สึกว่า  มีความมั่นคงในการ
ท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.95) รองลงมาคือ คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยั ของบุคลากรอยา่งเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย 3.92) และคณะฯ ส่งเสริมให้บุคลากรไดมี้โอกาส ที่จะเรียนรู้และกา้วหน้าไปสู่ต าแหน่งที่ดี
ขึ้นในที่ท  างาน (ค่าเฉล่ีย 3.74)  

 ผูต้อบแบบสอบถามประเภทสายงานปฏิบตัิการ ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
มาก 3 ล าดบัแรกคือ คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยั ของบุคลากรอยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.92) 
รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างความสัมพนัธภาพที่ดีระหวา่งบุคลากร 
(ค่าเฉล่ีย 3.59) และคณะฯ สามารถท าใหบุ้คลากรรู้สึกวา่  มีความมัน่คงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.55) 

4) ด้านภาวะผู้น า 
 ผูต้อบแบบสอบถามประเภทสายงานวิชาการและสายงานปฏิบตัิการ ให้ระดับความ

คดิเห็นต่อดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามสายงานปฏิบติัการ
ใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

 ในปัจจยัยอ่ยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามประเภทสายงานวชิาการ ให้ระดบัความคิดเห็น
ในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ ผูบ้งัคบับญัชามีวิสยัทศัน์ที่กวา้  และน ามาถ่ายทอดให้บุคลากร
ไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.72) รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของ บุคลากรทุกคน
อยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.62) และวิชาการ ใหร้ะดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปาน
กลางคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรให้แต่ละหน่วยงาน
ไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.36) 

 ผูต้อบแบบสอบถามประเภทสายงานปฏิบตัิการ ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
มาก 3 ล าดับแรกคือ ผูบ้งัคับบัญชามีวิสัยทัศน์ที่กวา้  และน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับทราบ 
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(ค่าเฉล่ีย 3.76) รองลงมาคือให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลางคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการ
ส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรใหแ้ต่ละหน่วยงานไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.35) และ
ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของ บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.33) 

จ าแนกตามเงินเดือนรวมค่าต าแหน่งเฉลี่ยต่อเดือน 

1) ด้านองค์การ 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน ไม่เกินไม่เกิน 20,000 บาท 
และ 40,001 บาทขึ้ นไปให้ระดับความคิดเห็นต่อด้านองค์การโดยรวมในระดับเห็นด้วยมาก                              
ส่วนผูต้อบแบบสอบถามเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท ให้ระดบัความ
คิดเห็นต่อดา้นองคก์ารโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
 ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 
20,000 บาท ให้ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมาก 3 ล าดับแรกคือ คณะฯ มีการสร้าง
สภาพแวดล้อมในที่ท  างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยัให้กบับุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.92) รองลงมาคือ 
คณะฯ จดัให้มีช่องทางเพือ่ส่ือสารกบับุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม คณะฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานได้
เรียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ในองค์การ เท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 3.69) และให้ระดับความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คือ คณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที่ใชเ้ป็นกรอบ
การท างานอยา่งเป็นธรรมแก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.47) 

 ผูต้อบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท ให้
ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดลอ้มในที่ท  างาน
อยา่งเหมาะสมและปลอดภยัให้กับบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.78) รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมให้
พนักงานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ในองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.75) และให้ระดบัความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คือ คณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที่ใชเ้ป็นกรอบ
การท างานอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.38)  
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไปให้
ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดลอ้มในที่ท  างาน
อยา่งเหมาะสมและปลอดภยัให้กับบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 4.50) รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมให้
พนักงานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ในองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 4.32) และคณะฯ มีการ
ก าหนดกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที่ใชเ้ป็นกรอบการท างานอยา่งเป็นธรรมแก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.95) 
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2) ด้านงาน  
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน ไม่เกินไม่เกิน 20,000 บาท  

40,001 และ 20,001-40,000 บาท บาทขึ้ นไปให้ระดับความคิดเห็นต่อด้านงานโดยรวมในระดับ                      
เห็นดว้ยมาก   
 ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 
20,000 บาท ให้ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 3 ล าดับแรกคือ คณะฯ มีการจัดเตรียม
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ  ที่สนับสนุนการท างานของบุคลากร อยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.83) รองลงมาคือ 
คณะฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.67) และ
คณะฯ มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง และบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองได้สอดล้องกับนโยบายของคณะ เท่ ากัน                                           
(ค่าเฉล่ีย 3.64) 

 ผูต้อบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท                        
ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ คณะฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  
ที่สนับสนุนการท างานของบุคลากร อย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.91) รองลงมาคือ บุคลากรสามารถ
ปฏิบติังานในหนา้ที่ความรับผดิชอบของตนเองไดส้อดคลอ้งกบันโยบายของคณะ (ค่าเฉล่ีย 3.56) และ
คณะฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.50) 

 ผูต้อบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไปให้
ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ คณะฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  ที่
สนบัสนุนการท างานของบุคลากร อยา่งเพยีงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.50) รองลงมาคือ คณะฯ มีการให้บุคลากร
มีส่วนร่วม ในการตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.95) และคณะฯ มีการมอบหมาย
งานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.86) 

3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
 ตอบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน ไม่เกินไม่เกิน 20,000 บาท 

และ 20,001-40,000 บาท ใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ โดยรวมในระดบั
เห็นดว้ยปานกลาง  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้น
ไปใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 
20,000 บาท ใหร้ะดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพ
อนามัย ของบุคลากรอย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.86) รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมและจัดท า
กิจกรรมการสร้างความสมัพนัธภาพที่ดีระหวา่งบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.64) และคณะฯ มีการประเมินผล
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การปฏิบตัิงาน (Performance Appraisal ) ของบุคลากรแต่ละคนเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณา การจ่าย
ค่าตอบแทน (ค่าเฉล่ีย 3.58) 

 ผูต้อบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท ให้
ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัย ของ
บุคลากรอย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.75) รองลงมาคือ คณะฯ สามารถท าให้บุคลากรรู้สึกว่า  มีความ
มั่นคงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.63) และ คณะฯ ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาส ที่จะเรียนรู้และ
กา้วหนา้ไปสู่ต าแหน่งที่ดีขึ้นในที่ท  างาน (ค่าเฉล่ีย 3.59) 

 ผูต้อบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไปให้
ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 3 ล าดบัแรกคือ คณะฯ สามารถท าให้บุคลากรรู้สึกว่า  มี
ความมั่นคงในการท างาน คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยั ของบุคลากรอยา่งเพียงพอ เท่ากัน 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) รองลงมาคือ คณะฯ มีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพใหก้บับุคลากรที่ชดัเจน คณะฯ มี
การส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างความสมัพนัธภาพที่ดีระหวา่งบุคลากร เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.00) 
และคณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance Appraisal ) ของบุคลากรแต่ละคนเพื่อใช้
ประกอบการพจิารณา การจ่ายค่าตอบแทน (ค่าเฉล่ีย 3.95) 

4) ด้านภาวะผู้น า   
 ผูต้อบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน ไม่เกินไม่เกิน 20,000 บาท 

และ 20,001-40,000 บาท ใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง  
ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่งินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไปให้ระดบัความ
คิดเห็นต่อดา้นภาวะผูน้ า ดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 
20,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ ผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์ที่
กวา้  และน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.67) รองลงมาให้ระดับความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วยปานกลางคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมิน (Feedback) ให้บุคลากรได้รับ
ทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.36) และผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของ 
บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.28) 

 ผูต้อบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท ให้
ระดับความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ ผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์ที่กวา้  และน ามา
ถ่ายทอดใหบุ้คลากรไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.63) รองลงมาใหร้ะดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปาน
กลางคือ ผูบ้ ังคบับัญชามีการรับฟังความคิดเห็นของ บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม 
(ค่าเฉล่ีย 3.38) และผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรให้แต่ละ
หน่วยงานไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.31) 
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 ผูต้อบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไปให้
ระดับความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 3 ล าดบัแรกคือ ผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทัศน์ที่กวา้  และน ามา
ถ่ายทอดให้บุคลากรไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 4.05) รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็น
ของ บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึง
ความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรใหแ้ต่ละหน่วยงานไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.59) 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 3.1 ระดับความความผูกพันต่ออค์การของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม 

ผลการศึกษาระดับความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมของบุคลากรโดยการวดัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารวดัมาจากความผกูพนัในภาพรวมขององคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์าร จ  านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. มีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร 
2. มีความเตม็ใจที่จะทุ่มเทพลงังานเพือ่ปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์าร 
3. มีความเช่ือมัน่และยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร 
สรุปความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรด้านภาพรวม พบว่าบุคลากรผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบดา้นภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมในระดบั
เห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 4.31)   และเม่ือพิจารณารายปัจจยัยอ่ยมีระดบัความเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก
ทุกปัจจยั และสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี 

1. มีความเตม็ใจที่จะทุ่มเทพลงังานเพือ่ปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์าร 
2. มีความเช่ือมัน่และยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร 
3. มีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร 
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ตอนที่ 3.2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพนัต่อองค์การจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ได้ผล
การศึกษาดงัน้ี 

จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 1-10 ปี และ11-15 ปี ให้ระดบัความ

คิดเห็นต่อดา้นความผูกพนัของบุคลากรต่อคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่โดยรวมในระดบั
เห็นดว้ยมาก  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามอายกุารท างาน 16 ปีขึ้นไปให้ระดับความคิดเห็นด้านความ
ผกูพนัของบุคลากรต่อคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากที่สุด 
 ในปัจจยัยอ่ยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 1-10 ปี ให้ระดับ
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากล าดบัแรกคือ ท่านมีความเตม็ใจที่จะทุ่มเทพลงังานเพือ่ปฏิบติังาน
ใหแ้ก่องคก์าร (ค่าเฉล่ีย 4.12) รองลงมาคือ ท่านมีความเช่ือมัน่และยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายของ
องค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.70) และท่านมีความตอ้งการอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพของ
องคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.64) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11-15 ปี ให้ระดับความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก ล าดบัแรกคือ ท่านมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทพลงังานเพื่อปฏิบติังานให้แก่องคก์าร 
(ค่าเฉล่ีย 4.26) รองลงมาคือ ท่านมีความเช่ือมัน่และยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร และ
ท่านมีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.48) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 16 ปีขึ้นไป ให้ระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยมากล าดับแรกคือ ท่านมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทพลังงานเพื่อปฏิบติังานให้แก่องคก์าร 
(ค่าเฉล่ีย 4.65) รองลงมาคือ ท่านมีความเช่ือมั่นและยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ 
(ค่าเฉล่ีย 4.52) และท่านมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 
(ค่าเฉล่ีย 3.64) 

จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งงาน 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต าแหน่งงานขา้ราชการและพนักงานประจ า และ

พนักงานงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ให้ระดบัความคิดเห็นต่อด้านความผูกพนัของบุคลากรต่อคณะ
บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก 
 ในปัจจยัย่อยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต าแหน่งงานข้าราชการและ
พนักงานประจ า ให้ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากล าดับแรกคือ ท่านมีความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทพลังงานเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การ (ค่าเฉล่ีย 4.35) รองลงมาคือ ท่านมีความเช่ือมั่นและ
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ยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร (ค่าเฉล่ีย 4.07) และท่านมีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ที่จะ
คงความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร (ค่าเฉล่ีย 4.06) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต าแหน่งงานพนักงานมหาวิทยาลยัชัว่คราว ให้ระดบั
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ล าดบัแรกคือ ท่านมีความเตม็ใจที่จะทุ่มเทพลงังานเพื่อปฏิบติังาน
ใหแ้ก่องคก์าร (ค่าเฉล่ีย 4.18) รองลงมาคือ ท่านมีความเช่ือมัน่และยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายของ
องค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.82) และท่านมีความตอ้งการอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพของ
องคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.73) 

จ าแนกตามประเภทสายงาน 
 ผูต้อบแบบสอบถามประเภทสายงานวิชาการและสายงานปฏิบตัิการ  ให้ระดับความ

คิดเห็นต่อดา้นความผูกพนัของบุคลากรต่อคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่โดยรวมในระดบั
เห็นดว้ยมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามประเภทสายงานวชิาการ ให้ระดบัความคิดเห็น
ในระดบัเห็นดว้ยมากล าดบัแรกคือ ท่านมีความเตม็ใจที่จะทุ่มเทพลงังานเพือ่ปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์าร 
(ค่าเฉล่ีย 4.44) รองลงมาคือ ท่านมีความตอ้งการอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์การ (ค่าเฉล่ีย 4.18) และท่านมีความเช่ือมั่นและยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ 
(ค่าเฉล่ีย 4.10) 
 ผูต้อบแบบสอบถามประเภทสายงานปฏิบตัิการ ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
มากล าดบัแรกคือ ท่านมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทพลงังานเพื่อปฏิบติังานให้แก่องคก์าร (ค่าเฉล่ีย 4.22) 
รองลงมาคือ ท่านมีความเช่ือมัน่และยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.94) และ
ท่านมีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.82) 

จ าแนกตามเงินเดือนรวมค่าต าแหน่งเฉลี่ยต่อเดือน 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท และ

20,001-40,000 บาทให้ระดับความคิดเห็นต่อด้านความผูกพนัของบุคลากรต่อคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรวมในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนผูต้อบแบบอสบถามเงินเดือนรวมค่า
ต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไปให้ระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความผูกพนัของบุคลากรต่อ
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากที่สุด 
 ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 
20,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ล าดบัแรกคือ ท่านมีความเต็มใจที่จะทุ่มเท
พลงังานเพือ่ปฏิบติังานให้แก่องคก์าร (ค่าเฉล่ีย 4.19) รองลงมาคือ ท่านมีความเช่ือมัน่และยอมรับใน
ค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.83) และท่านมีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ที่จะคงความ
เป็นสมาชิกภาพขององคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.69) 
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 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาทให้
ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ล าดับแรกคือ ท่านมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทพลังงานเพื่อ
ปฏิบติังานให้แก่องคก์าร (ค่าเฉล่ีย 4.22) รองลงมาคือ ท่านมีความเช่ือมัน่และยอมรับในค่านิยมและ
เป้าหมายขององค์การ ท่านมีความตอ้งการอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 
(ค่าเฉล่ีย 3.91) 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไปให้
ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากที่สุดล าดบัแรกคือ ท่านมีความเตม็ใจที่จะทุ่มเทพลงังานเพื่อ
ปฏิบติังานให้แก่องคก์าร (ค่าเฉล่ีย 4.64) รองลงมาคือ ท่านมีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ที่จะคงความ
เป็นสมาชิกภาพขององค์การ (ค่าเฉล่ีย 4.55) และท่านมีความเช่ือมั่นและยอมรับในค่านิยมและ
เป้าหมายขององคก์าร (ค่าเฉล่ีย 4.45) 
 
ตอนที่ 3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การในด้านต่างๆ และภาพรวม
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการหาความสมัพนัธข์องตวัแปรตน้และตวัแปรตาม พบวา่ตวัแปรตน้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ดา้นภาวะผูน้ า  มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบั
ความผูกพนัต่อองคก์ารในภาพรวม  โดยมีค่าความสมัพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.817  โดยระดบัความผูกพนั
ต่อองค์การในภาพรวมจะผันแปรตามปัจจัยทั้ ง 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 66.8 ส่วนที่ เหลือกอีก             
ร้อยละ 33.2 เป็นผลที่ เกิดจากปัจจัยอ่ืนๆ  แสดงว่าค่าที่ได้จากการท านายด้วยสมการเส้นตรง             
จะใกลเ้คียงกบัระดบัความผกูพนัในภาพรวมจริงๆ ของพนกังานค่อนขา้งต ่า  และพบว่าองคป์ระกอบ
ความผูกพนัต่อ องค์การ มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัในภาพรวมต่อองค์การอยา่งมีนัยส าคญัที่
ระดบั 0.05  ส่วนองคป์ระกอบดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ า พบวา่ไม่มี
ผลกบัความผูกพนัดา้นภาพรวมอยา่งมีระดบันัยส าคญัที่ระดบั 0.05  โดยดา้นองคก์ารสามารถท างาน
ระดบัความผูกพนัในภาพรวมไดม้ากที่สุด 99.4 เปอร์เซ็นต ์ (B=0.994)  รองลงมาคือด้านภาวะผูน้ า  
สามารถท านายระดับความผูกพันในภาพรวมได้  24.3  เปอร์เซ็นต์ (B=0.243)  ซ่ึ งแสดงว่า
องค์ประกอบด้านองค์การและด้านภาวะผูน้ า สามารถท านายระดับความผูกพนัในภาพรวมของ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดเ้พยีง 2 ปัจจยั  ในขณะที่ปัจจยัอ่ืนใชท้  านายไม่ได ้
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ือ งความผูกพัน ต่อองค์ก ารของบุ คลากรคณะบ ริหารธุรกิ จ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   พบวา่มีประเด็นทีส่ามารถน ามาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

1. ระดับความผูกพันต่อองค์การของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลการศึกษาภาพรวมของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มีความผูกพนัต่อองค์การอยูใ่น

ระดับ ผู ก พัน ต่ อ อ งค์ก าร  (Engaged)   เม่ื อ พิ จ ารณ าใน ข้อ ค าถ าม ย่อ ยพบ ว่ าบุ ค ล าก ร มี                            
ความคิดเห็นต่อความผกูพนัในระดบัเห็นดว้ยมากในทุกดา้น ไดแ้ก่ มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทพลงังาน
เพื่อปฏิบติังานให้แก่องคก์าร   มีความเช่ือมัน่และยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร และ    
มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ  ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ         
The Gallup Organization (2002) สถาบนัวิจยัและองคก์ารที่ปรึกษา ที่ไดแ้บ่งประเภทของพนักงานที่
ผูกพนัต่อองคก์ารไว ้ โดยพนักงานที่มีความผูกพนัต่อองค์การ หมายถึง พนักงานที่เปรียบเสมือน 
“ดาวเด่นในองค์การ”  ท  างานด้วยความมีใจรักและทุ่ม เทในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ  มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารอยา่งแทจ้ริงและจะหาแนวทางในการ
ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นอยูเ่สมอ  เพื่อท าให้องคก์ารกา้วไปสู่ความส าเร็จในที่สุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ วุฒิ เวชอภิกุล(2552) ที่ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานบริษทั เอส ย ู
เอส(ประเทศไทย) จ ากดั  พบวา่ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานในภาพรวมมีระดบัความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  ซ่ึงพบว่าระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานอยูใ่น
ระดบัมากเปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองคก์ร” (Engaged)  นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ พรพิมล  กล่อมจิต (2553) ที่ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานกลุ่มธุรกิจลูกคา้
ผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ที่พบวา่ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  ซ่ึงพบวา่ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานอยูใ่นระดบัมาก
เปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองคก์ร” (Engaged)  เช่นเดียวกนั 
 

2.  ระดับความคดิเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ มีความคิดเห็นต่อ
ระดับความผูกพนัต่อองค์การในดา้นองค์การ  ดา้นงาน  ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และดา้น
ภาวะผูน้ าในระดบัเห็นดว้ยมาก  โดยอนัดบัแรกคือ ดา้นงาน   รองลงมาดา้นองคก์าร ดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์และด้านภาวะผูน้ า   ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ วุฒิ เวชอภิกุล(2552) ที่
ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษัท เอส ยู เอส(ประเทศไทย) จ ากัด  พบว่า
พนกังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมากที่สุดไดแ้ก่ ดา้นงาน   
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และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรพิมล  กล่อมจิต (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนักงานกลุ่มธุรกิจลูกคา้ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่พนกังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่งผลต่อความผูกพนั
ต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้ า  ดา้นองคก์าร ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และ
ดา้นงาน      

1) ด้านองค์การ 
จากผลการศึกษาพบวา่ในภาพรวมของบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจมีความคิดเห็นต่อ

องค์ประกอบความผูกพนัต่อองค์การในดา้นองค์การในระดับเห็นด้วยมาก  โดยองค์ประกอบที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ  คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ท  างานอย่างเหมาะสมและ
ปลอดภยัใหก้บับุคลากร  รองลงมาไดแ้ก่ คณะฯ มีการส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์ง
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ในองคก์าร และคณะฯ จดัให้มีช่องทางเพือ่ส่ือสารกบับุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึง
ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วุฒิ เวชอภิกุล(2552) ที่ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของ
พนักงานบริษทั เอส ยู เอส(ประเทศไทย) จ ากดั  พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
บริษัทฯมีการถ่ายทอดนโยบาย และกลยุทธ์ให้กับทุกแผนกอย่างชัดเจน และไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ พรพิมล  กล่อมจิต (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานกลุ่ม
ธุรกิจลูกคา้ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าพนักงาน พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือบริษัทฯ มีการ
ก าหนดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัใชเ้ป็นกรอบการท างานอยา่งชดัเจน 

2) ด้านงาน 
 จากผลการศึกษาพบวา่ในภาพรวมของบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจมีความคิดเห็นต่อ
องคป์ระกอบความผูกพนัต่อองคก์ารในดา้นงานในระดบัเห็นดว้ยมาก  โดยองคป์ระกอบที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือคณะฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  ที่สนับสนุนการท างานของบุคลากร 
อยา่งเพียงพอ รองลงมาคณะฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร  
และ คณะฯ มีการใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม ในการตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง  ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ วุฒิ เวชอภิกุล(2552) ที่ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทั 

เอส ย ูเอส(ประเทศไทย) จ ากดั  พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ บริษทัฯมีการให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ พรพิมล  กล่อมจิต (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานกลุ่มธุรกิจลูกคา้
ผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าพนักงาน พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือพนักงานสามารถ
ปฏิบตัิงานในหนา้ที่ความรับผดิชอบของตนเองไดส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั   
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3) ด้านการพัฒนาทรัพยามนุษย์ 
จากผลการศึกษาพบวา่ในภาพรวมของบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบ
ความผูกพนัต่อองคก์ารในดา้นการพฒันาทรัพยามนุษยใ์นระดบัเห็นดว้ยมาก  โดยองคป์ระกอบที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัย ของบุคลากรอย่างเพียงพอ 
รองลงมาคือ คณะฯ มีการจดัระบบการใหค้  าปรึกษา ดา้นการท างานและการพฒันาความรู้แก่บุคลากร 
และคณะฯ สามารถท าให้บุคลากรรู้สึกว่า  มีความมัน่คงในการท างาน   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ พรพิมล  กล่อมจิต (2553) ที่ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานกลุ่มธุรกิจลูกคา้
ผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าพนักงาน พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ บริษทัมีการดูแล
เร่ืองสุขภาพอนามยัของพนักงานอยา่งเพยีงพอ    แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วุฒิ เวชอภิกุล
(2552) ที่ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทั เอส ย ูเอส(ประเทศไทย) จ ากัด  
พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การจดัการวางแผนงานด้านการพฒันาทรัพยากร
มนุษยไ์วส้ าหรับแต่ละต าแหน่งงานอยา่งครบถว้น และครอบคลุมทุกหนา้ที่ 

4) ด้านภาวะผู้น า 
 จากผลการศึกษาพบวา่ในภาพรวมของบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจมีความคิดเห็นต่อ
องคป์ระกอบความผูกพนัต่อองค์การในดา้นภาวะผูน้ าในระดับเห็นดว้ยมาก  โดยองคป์ระกอบที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์ที่กวา้ง  และน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรไดรั้บ
ทราบ  รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของ บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็น
ธรรม และผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรใหแ้ต่ละหน่วยงาน
ไดรั้บทราบ   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พรพิมล  กล่อมจิต (2553) ที่ศึกษาเร่ือง ความผูกพนั
ต่อองคก์ารของพนกังานกลุ่มธุรกิจลูกคา้ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มของธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่พนักงาน พบว่าพนกังานมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือผูบ้งัคบับญัชามีวสิยัทศัน์ที่กวา้งและน ามาถ่ายทอดใหพ้นกังานไดรั้บทราบ   แต่ไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ วุฒิ เวชอภิกุล(2552) ที่ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทั 

เอส ย ูเอส(ประเทศไทย) จ ากดั  พบวา่พนกังานมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการ
แจง้ผลการประเมิน (Feedback) ใหพ้นกังานไดรั้บทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
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5.3  ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาเร่ือ ง ความผูกพัน ต่อองค์ก ารของบุคลากรคณะบ ริหารธุรกิ จ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   พบวา่ภาพรวมของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มีความผูกพนัต่อองคก์ารอยูใ่น
ระดบัผูกพนัต่อองค์การ (Engaged)  มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทพลังงานเพื่อปฏิบติังานให้แก่องคก์าร      
มีความเช่ือมัน่และยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร และ มีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ที่จะ
คงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ   ซ่ึงการที่บุคลากรมีความผูกพนัต่อองค์การเปรียบเสมือน      
“ดาวเด่นในองคก์าร”  กล่าวคือท างานดว้ยความมีใจรักและทุ่มเทในงานที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็ม
ความสามารถ  มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารอยา่งแทจ้ริงและจะหาแนวทางในการ
ปรับปรุงตนเองใหดี้ขึ้นอยูเ่สมอ  เพือ่ท  าใหอ้งคก์ารกา้วไปสู่ความส าเร็จในที่สุด   
   ภาพรวมความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
ในองคป์ระกอบที่มีผลต่อความผูกพนัดา้นองคก์าร  ด้านงาน  ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และ
ดา้นภาวะผูน้ า มีขอ้คน้พบดงัต่อไปน้ี 

1) ด้านองค์การ 
จากผลการศึกษาพบวา่ในภาพรวมของบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจมีความคิดเห็นต่อ

องคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นองคก์ารในระดบัเห็นดว้ยมาก    ในปัจจยัที่ใหค้วามส าคญั
ตามล าดับดังน้ี คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ท  างานอย่างเหมาะสมและปลอดภยัให้กับ
บุคลากร  รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น 
ในองค์การ และคณะฯ จัดให้มีช่องทางเพื่อส่ือสารกับบุคลากรได้อย่างเหมาะสม  และผลของ                       
ระดบัความคิดเห็นต่อองคก์ารของบุคลากร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดด้งัน้ี 

จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 ผูต้อบแบบสอบถามที่ มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน1-10 ปี ให้ระดับความคิดเห็นต่อ                       
ด้านองค์การโดยรวมในระดับ เห็นด้วยปานกลาง  ส่วนผู ้ตอบแบบสอบถามที่ มี ระยะเวลา                                    
การปฏิบตัิงาน   11-15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป ให้ระดบัความคิดเห็นต่อดา้นองคก์ารโดยรวมในระดับ                        
เห็นดว้ยมาก  

 ผูท้ี่ มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน1-10 ปี  มีความคิดเห็นต่อปัจจัยย่อยตามล าดับดังน้ี     
คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดลอ้มในที่ท  างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยัให้กบับุคลากร  รองลงมา
คือ คณะฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองคก์าร และ
คณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัที่ใชเ้ป็นกรอบการท างานอยา่งเป็นธรรมแก่พนกังาน  
 ผูท้ี่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ยตามล าดบัดงัน้ี คณะฯ 
มีการสร้างสภาพแวดลอ้มในที่ท  างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยัให้กบับุคลากร และคณะฯ มีการ
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ส่งเสริมให้พนักงานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองคก์าร ในล าดบัเดียวกนั และ
รองลงมาคือ คณะฯ จดัใหมี้ช่องทางเพือ่ส่ือสารกบับุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ผูท้ี่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 16 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัย่อยตามล าดับดังน้ี 
คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดลอ้มในที่ท  างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยัใหก้บับุคลากร  รองลงมาคือ 
คณะฯ มีการส่งเสริมใหพ้นักงานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ในองคก์าร และคณะฯ 
มีการก าหนดกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที่ใชเ้ป็นกรอบการท างานอยา่งเป็นธรรมแก่พนกังาน  

จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งงาน 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต าแหน่งงานขา้ราชการและพนักงานประจ าและ

พนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราว ใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นองคก์ารโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก  
 ผทูี่มีสถานภาพต าแหน่งงานขา้ราชการและพนกังานประจ า มีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ย

ตามล าดับดังน้ี คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ท  างานอย่างเหมาะสมและปลอดภยัให้กับ
บุคลากร รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น 
ในองคก์าร และคณะฯ จดัใหมี้ช่องทางเพือ่ส่ือสารกบับุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 ผูท้ี่มีสถานภาพต าแหน่งงานพนักงานมหาวทิยาลยัชัว่คราว มีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ย
ตามล าดับดังน้ี คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ท  างานอย่างเหมาะสมและปลอดภยัให้กับ
บุคลากร รองลงมาคือ คณะฯ จดัให้มีช่องทางเพื่อส่ือสารกับบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม และคณะฯ                        
มีการส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ใหเ้กิดขึ้น ในองคก์าร  

จ าแนกตามประเภทสายงาน 
 ผูต้อบแบบสอบถามประเภทสายงานวิชาการและสายงานปฏิบตัิการ ให้ระดับความ

คิดเห็นต่อดา้นองคก์ารโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก   
 ประเภทสายงานวิชาการ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ยตามล าดบัดงัน้ี คณะฯ มีการสร้าง

สภาพแวดลอ้มในที่ท  างานอย่างเหมาะสมและปลอดภยัให้กบับุคลากร รองลงมาคือ คณะฯ มีการ
ส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ใหเ้กิดขึ้น ในองคก์าร และคณะฯ มีการก าหนด
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที่ใชเ้ป็นกรอบการท างานอยา่งชดัเจน และคณะฯ มีการส่งเสริมให้บุคลากร
ไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ใหเ้กิดขึ้นในองคก์าร ในล าดบัเดียวกนั  

 ประเภทสายงานปฏิบตัิการ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ยตามล าดบัดงัน้ี คณะฯ มีการสร้าง
สภาพแวดลอ้มในที่ท  างานอย่างเหมาะสมและปลอดภยัให้กบับุคลากร รองลงมาคือ คณะฯ มีการ
ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ในองค์การ และคณะฯ จดัให้มี
ช่องทางเพือ่ส่ือสารกบับุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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จ าแนกตามเงินเดือนรวมค่าต าแหน่งเฉลี่ยต่อเดือน 

 ผูท้ี่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน ไม่เกินไม่เกิน 20,000 บาท และ 40,001 บาท
ขึ้นไปให้ระดบัความคิดเห็นต่อดา้นองค์การโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก  ส่วนผูท้ี่มีเงินเดือนรวม                       
ค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นต่อดา้นองคก์ารโดยรวมในระดบั
เห็นดว้ยปานกลาง 
 ผูท้ี่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ยอ่ยตามล าดบัดงัน้ี คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดลอ้มในที่ท  างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยัให้กับ
บุคลากร รองลงมาคือ คณะฯ จดัให้มีช่องทางเพือ่ส่ือสารกบับุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม คณะฯ มีการ
ส่งเสริมให้พนักงานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ในองคก์าร ในล าดบัเดียวกนั และ    
คณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที่ใชเ้ป็นกรอบการท างานอยา่งเป็นธรรมแก่พนกังาน  

 ผูท้ี่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท มีความคิดเห็นต่อ    
ปัจจยัยอ่ยตามล าดับดงัน้ี คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดลอ้มในที่ท  างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั
ให้กับบุคลากร รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ                     
ให้เกิดขึ้น ในองค์การ และคณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที่ใชเ้ป็นกรอบการท างาน
อยา่งชดัเจน  
 ผูท้ี่มี เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้ นไป มีความคิดเห็นต่อ     
ปัจจยัยอ่ยตามล าดับดงัน้ี คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดลอ้มในที่ท  างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั
ให้กับบุคลากร รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ       
ให้เกิดขึ้น ในองค์การ และคณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที่ใชเ้ป็นกรอบการท างาน
อยา่งเป็นธรรมแก่พนกังาน 

2) ด้านงาน 
 จากผลการศึกษาพบวา่ในภาพรวมของบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจมีความคิดเห็นต่อ

องค์ประกอบความผูกพนัต่อองค์การในด้านงานในระดับเห็นด้วยมาก  ในปัจจยัที่ให้ความส าคญั
ตามล าดบัดงัน้ี คณะฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  ที่สนับสนุนการท างานของบุคลากรอยา่ง
เพียงพอ รองลงมาคือ คณะฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร  
และ คณะฯ มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกับตนเอง   และผลของ                       
ระดบัความคิดเห็นต่อองคก์ารของบุคลากร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดด้งัน้ี 
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จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 ผูท้ี่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 1-10 ผูต้อบแบบสอบถามที่อายกุารท างาน 11-15 ปี และ 
16 ปีขึ้นไป ใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นงานโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก 

 ผูท้ี่ มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน1-10 ปี  มีความคิดเห็นต่อปัจจัยย่อยตามล าดับดังน้ี                    
คณะฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่สนับสนุนการท างานของบุคลากร อยา่งเพียงพอ รองลงมา
คือ คณะฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร และบุคลากรสามารถ
ปฏิบติังานในหนา้ที่ความรับผดิชอบของตนเองไดส้อดคลอ้งกบันโยบายของคณะ 
 ผู ้ที่ มี ระยะเวลาการปฏิบัติ งาน 11-15 ปี  มีความคิด เห็น ต่อย่อยตามล าดับดัง น้ี                    
คณะฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่สนับสนุนการท างานของบุคลากร อยา่งเพยีงพอ  รองลงมา
คือ คณะฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร และบุคลากรสามารถ
ปฏิบติังานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองไดส้อดคลอ้งกบันโยบายของคณะ ในล าดบัเดียวกนั 
และคณะฯ มีการใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม ในการตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง  
 ผูท้ี่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน16 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ยตามล าดับดังน้ี 
คณะฯ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  ที่สนับสนุนการท างานของบุคลากร อย่างเพียงพอ                   
รองลงมาคือ คณะฯ มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง  และ
คณะฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร  

จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งงาน 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต าแหน่งงานขา้ราชการและพนักงานประจ าและ

พนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราว ใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นงาน โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก  
 ผูท้ี่มีสถานภาพต าแหน่งงานต าแหน่งงานขา้ราชการและพนักงานประจ า มีความคิดเห็น

ต่อปัจจยัย่อยตามล าดับดังน้ี คณะฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่สนับสนุนการท างานของ
บุคลากร อยา่งเพียงพอ รองลงมาคือ คณะฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร และคณะฯ มีการใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม ในการตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง  

 ผูท้ี่มีสถานภาพต าแหน่งงานพนักงานมหาวทิยาลยัชัว่คราว มีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ย
ตามล าดับดงัน้ี คณะฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่สนับสนุนการท างานของบุคลากรอยา่ง
เพียงพอ รองลงมาคือ บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองไดส้อดคลอ้ง
กบันโยบายของคณะ และคณะฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร  
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จ าแนกตามประเภทสายงาน 
 ผู ้ตอบแบบสอบถามประเภทสายงานวิชาการและสายงานปฏิบัติการ ให้ระดับ          

ความคิดเห็นต่อดา้นงานโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก   
 ประเภทสายงานวิชาการ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยย่อยตามล าดับดังน้ี คณะฯ มีการ

จดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่สนับสนุนการท างานของบุคลากร อยา่งเพียงพอ รองลงมาคือ คณะฯ                       
มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร และบุคลากรสามารถปฏิบตัิงาน
ในหนา้ที่ความรับผดิชอบของตนเองไดส้อดคลอ้งกบันโยบายของคณะ  

 ประเภทสายงานปฏิบัติการ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ยตามล าดับดังน้ี คณะฯ มีการ
จดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่สนับสนุนการท างานของบุคลากร อยา่งเพียงพอ รองลงมาคือ คณะฯ                       
มีการใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม ในการตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง และคณะฯ มีการมอบหมาย
งานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร  

จ าแนกตามเงินเดือนรวมค่าต าแหน่งเฉลี่ยต่อเดือน 

 ผูต้อบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน ไม่เกินไม่เกิน 20,000 บาท  
40,001 และ 20,001-40,000 บาท บาทขึ้ นไปให้ระดับความคิดเห็นต่อด้านงานโดยรวมในระดับ                      
เห็นดว้ยมาก   
 ผูท้ี่ มี เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีความคิดเห็นต่อ     
ปัจจัยย่อยตามล าดับดังน้ี คณะฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  ที่สนับสนุนการท างานของ
บุคลากร อยา่งเพียงพอ รองลงมาคือ คณะฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร และคณะฯ มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง 
และบุคลากรสามารถปฏิบติังานในหนา้ที่ความรับผดิชอบของตนเองไดส้อดลอ้งกบันโยบายของคณะ 
ในล าดบัเดียวกนั 

 ผูท้ี่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท มีความคิดเห็นต่อ   
ปัจจยัยอ่ยตามล าดบัดงัน้ี คณะฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่สนับสนุนการท างานของบุคลากร 
อย่างเพียงพอ รองลงมาคือ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้
สอดคลอ้งกบันโยบายของคณะ และคณะฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร  

 ผูท้ี่มี เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้ นไป มีความคิดเห็นต่อ     
ปัจจัยย่อยตามล าดับดังน้ี คณะฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  ที่สนับสนุนการท างานของ
บุคลากร อยา่งเพียงพอ รองลงมาคือ คณะฯ มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการตดัสินใจในงานที่
เก่ียวขอ้งกบัตนเอง และคณะฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร  
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3) ด้านการพัฒนาทรัพยามนุษย์ 
จากผลการศึกษาพบวา่ในภาพรวมของบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจมีความคิดเห็นต่อ

องคป์ระกอบความผูกพนัต่อองคก์ารในดา้นการพฒันาทรัพยามนุษยใ์นระดบัเห็นดว้ยมาก  ในปัจจยั               
ที่ให้ความส าคัญตามล าดับดังน้ี คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของบุคลากรอย่างเพียงพอ 
รองลงมาคือ คณะฯ สามารถท าให้บุคลากรรู้สึกว่ามีความมั่นคงในการท างาน และคณะฯ มีการ
ส่งเส ริมและจัดท ากิจกรรมการส ร้างความสัมพันธภาพที่ ดี ระหว่างบุ คลากร  และผลของ                       
ระดบัความคิดเห็นต่อองคก์ารของบุคลากร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดด้งัน้ี 

จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 1-10 ปี ให้ระดบัความคิดเห็นต่อดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่อายกุาร
ท างาน 11-15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป ใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นองคก์ารโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก 

 ผูท้ี่ มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน1-10 ปี  มีความคิดเห็นต่อปัจจัยย่อยตามล าดับดังน้ี                     
คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยั ของบุคลากรอยา่งเพียงพอ รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริม
และจดัท ากิจกรรมการสร้างความสมัพนัธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร และคณะฯ มีการใหร้างวลัและยก
ยอ่งบุคลากรอยา่งเหมาะสม  
 ผูท้ี่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ยตามล าดบัดงัน้ี คณะฯ 
มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยั ของบุคลากรอยา่งเพียงพอ รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมและจดัท า
กิจกรรมการสร้างความสมัพนัธภาพที่ดีระหวา่งบุคลากร และคณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
(Performance Appraisal ) ของบุคลากรแต่ละคนเพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณา การจ่ายค่าตอบแทน  
 ผูท้ี่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน16 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ยตามล าดับดังน้ี 

คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัย ของบุคลากรอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ คณะฯ ส่งเสริมให้
บุคลากรไดมี้โอกาส ที่จะเรียนรู้และกา้วหน้าไปสู่ต าแหน่งที่ดีขึ้นในที่ท  างาน และคณะฯ สามารถท า
ใหบุ้คลากรรู้สึกวา่  มีความมัน่คงในการท างาน   

จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งงาน 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต าแหน่งงานขา้ราชการและพนักงานประจ าและ

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ให้ระดับความคิดเห็นต่อด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวม                       
ในระดบัเห็นดว้ยมาก ส่วนผูต้อบแบบสอบถามสภาพต าแหน่งพนักงานประจ าใหร้ะดบัความคิดเห็น
ต่อดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

 ผูท้ี่มีสถานภาพต าแหน่งงานขา้ราชการและพนกังานประจ า มีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ย
ตามล าดบัดงัน้ี คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยั ของบุคลากรอยา่งเพียงพอ รองลงมาคือ คณะฯ            
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มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยั ของบุคลากรอยา่งเพียงพอ และคณะฯ ส่งเสริมให้บุคลากรไดมี้โอกาส 
ที่จะเรียนรู้และกา้วหนา้ไปสู่ต าแหน่งที่ดีขึ้นในที่ท  างาน  

 ผูท้ี่มีสถานภาพต าแหน่งงานพนักงานมหาวทิยาลยัชัว่คราว มีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ย
ตามล าดบัดงัน้ี คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยั ของบุคลากรอยา่งเพียงพอ รองลงมาคือ คณะฯ                   
มีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างความสัมพันธภาพที่ ดีระหว่างบุคลากรและคณะฯ มี                       
การก าหนดกรอบและแนวทางในการประเมินความสามารถ  (Competency) ของบุคลากร 

จ าแนกตามประเภทสายงาน 
 ผูต้อบแบบสอบถามประเภทสายงานวิชาการและสายงานปฏิบตัิการ ให้ระดับความ

คิดเห็นต่อด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมในระดบัเห็นด้วยมาก  ส่วนผูต้อบแบบสอบถาม
สายงานปฏิบติัการใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมในระดบัเห็นดว้ย
ปานกลาง 

 ประเภทสายงานวิชาการ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัย่อยตามล าดับดังน้ี คณะฯ สามารถ                   
ท  าให้บุคลากรรู้สึกว่ามีความมัน่คงในการท างาน รองลงมาคือ คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยั 
ของบุคลากรอยา่งเพียงพอ และคณะฯ ส่งเสริมให้บุคลากรไดมี้โอกาส ที่จะเรียนรู้และกา้วหน้าไปสู่
ต าแหน่งที่ดีขึ้นในที่ท  างาน  

 ประเภทสายงานปฏิบตัิการ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ยตามล าดบัดงัน้ี คณะฯ มีการดูแล
เร่ืองสุขภาพอนามยั ของบุคลากรอยา่งเพียงพอ รองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรม
การสร้างความสัมพนัธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร และคณะฯ สามารถท าให้บุคลากรรู้สึกว่า  มีความ
มัน่คงในการท างาน  

จ าแนกตามเงินเดือนรวมค่าต าแหน่งเฉลี่ยต่อเดือน 

 ตอบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน ไม่เกินไม่เกิน 20,000 บาท 
และ 20,001-40,000 บาท ใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ โดยรวมในระดบั
เห็นดว้ยปานกลาง  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้น
ไปใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก 
 ผูท้ี่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ยอ่ยตามล าดับดังน้ี คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัย ของบุคลากรอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ 
คณะฯ มีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างความสัมพนัธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร และคณะฯ                    
มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance Appraisal ) ของบุคลากรแต่ละคนเพื่อใชป้ระกอบการ
พจิารณา การจ่ายค่าตอบแทน  

 ผูท้ี่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท มีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ยอ่ยตามล าดับดังน้ี คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัย ของบุคลากรอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ 
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คณะฯ สามารถท าใหบุ้คลากรรู้สึกวา่  มีความมัน่คงในการท างาน และ คณะฯ ส่งเสริมให้บุคลากรได้
มีโอกาส ที่จะเรียนรู้และกา้วหนา้ไปสู่ต าแหน่งที่ดีขึ้นในที่ท  างาน  

 ผูท้ี่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ยอ่ยตามล าดบัดงัน้ี คณะฯ สามารถท าใหบุ้คลากรรู้สึกวา่มีความมัน่คงในการท างาน และคณะฯ มีการ
ดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยั ของบุคลากรอยา่งเพียงพอ ในล าดบัเดียวกนั รองลงมาคือ คณะฯ มีเส้นทาง
ความกา้วหนา้ในอาชีพให้กบับุคลากรที่ชดัเจน และคณะฯ มีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้าง
ความสัมพนัธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร ในล าดบัเดียวกนั และคณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
(Performance Appraisal ) ของบุคลากรแต่ละคนเพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณา การจ่ายค่าตอบแทน  

4) ด้านภาวะผู้น า 
 จากผลการศึกษาพบวา่ในภาพรวมของบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจมีความคิดเห็นต่อ

องค์ประกอบความผูกพัน ต่อองค์การในด้านภาวะผู ้น าในระดับ เห็นด้วยมาก  ใน ปัจจัย                                          
ที่ให้ความส าคัญตามล าดับดังน้ี ผูบ้ ังคับบัญชามีวิสัยทัศน์ที่กวา้งและน ามาถ่ายทอดให้บุคลากร                        
ได้รับทราบ  รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของ บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผล
และเป็นธรรม และผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรให้แต่ละ
หน่วยงานไดรั้บทราบสม ่าเสมอ และผลของระดบัความคิดเห็นต่อองคก์ารของบุคลากร จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดด้งัน้ี 

จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 ผูต้อบแบบสอบถามที่ มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-10 ปี ให้ระดับความคิดเห็นต่อ                     
ดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง  ส่วนผูท้ี่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน11-15 ปี และ                       
ผูท้ี่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 16 ปีขึ้นไป ให้ระดบัความคิดเห็นต่อด้านองค์การโดยรวมในระดับ                   
เห็นดว้ยมาก 
 ผูท้ี่ มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน1-10 ปี  มีความคิดเห็นต่อปัจจัยย่อยตามล าดับดังน้ี
ผูบ้งัคบับญัชามีวสิยัทศัน์ที่กวา้งและน ามาถ่ายทอดใหบุ้คลากรไดรั้บทราบ รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชา
มีการรับฟังความคิดเห็นของ บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม และผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้
ผลการประเมิน  (Feedback) ให้บุ คลากรได้รับทราบถึงผลการท างานอย่างสม ่ า เสมอ  และ
ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรใหแ้ต่ละหน่วยงานไดรั้บทราบ 
ในล าดบัเดียวกนั 
 ผูท้ี่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยย่อยตามล าดับดังน้ี
ผูบ้งัคบับญัชามีวสิยัทศัน์ที่กวา้งและน ามาถ่ายทอดใหบุ้คลากรไดรั้บทราบ รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชา
มีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบ  และ
ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของ บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม  
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 ผูท้ี่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน16 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ยตามล าดับดังน้ี
ผูบ้งัคบับญัชามีวสิยัทศัน์ที่กวา้งและน ามาถ่ายทอดใหบุ้คลากรไดรั้บทราบ รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชา
มีการรับฟังความคิดเห็นของ บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม และผูบ้งัคบับญัชามีการ
ส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรใหแ้ต่ละหน่วยงานไดรั้บทราบ  

จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งงาน 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต าแหน่งงานขา้ราชการและพนักงานประจ าและ

พนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราว ใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก  
 ผูท้ี่มีสถานภาพต าแหน่งงานขา้ราชการและพนกังานประจ า มีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ย

ตามล าดบัดงัน้ี ผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์ที่กวา้งและน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรไดรั้บทราบ รองลงมา
คือ ผูบ้ ังคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของ บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม และ 
ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรใหแ้ต่ละหน่วยงานไดรั้บทราบ  

 ผูท้ี่มีสถานภาพต าแหน่งงานมหาวทิยาลยัชัว่คราว มีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ยตามล าดบั
ดังน้ี ผูบ้ ังคับบัญชามีวิสัยทัศน์ที่กวา้งและน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับทราบ รองลงมาคือ 
ผูบ้ ังคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมิน (Feedback) ให้บุคลากรได้รับทราบถึงผลการท างานอย่าง
สม ่ าเสมอ และผูบ้ ังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรให้แต่ละ
หน่วยงานไดรั้บทราบ และผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของ บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผล
และเป็นธรรม ในล าดบัเดียวกนั 

จ าแนกตามประเภทสายงาน 
 ผูต้อบแบบสอบถามประเภทสายงานวิชาการและสายงานปฏิบตัิการ ให้ระดับความ

คิดเห็นต่อดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามสายงานปฏิบติัการ
ใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

 ประเภทสายงานวิชาการ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัย่อยตามล าดับดังน้ี ผูบ้ ังคับบัญชา                              
มีวิสัยทศัน์ที่กวา้งและน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรไดรั้บทราบ รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม และ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความ
คาดหวงัในการท างานของบุคลากรใหแ้ต่ละหน่วยงานไดรั้บทราบ 

 ประเภทสายงานปฏิบตัิการ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัย่อยตามล าดับดังน้ี ผูบ้งัคบับญัชา                   
มีวสิัยทศัน์ที่กวา้งและน ามาถ่ายทอดใหบุ้คลากรไดรั้บทราบ รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสาร
ถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรให้แต่ละหน่วยงานไดรั้บทราบ และผูบ้งัคบับญัชามีการ
รับฟังความคิดเห็นของ บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม 
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จ าแนกตามเงินเดือนรวมค่าต าแหน่งเฉลี่ยต่อเดือน 

 ผูต้อบแบบสอบถามที่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน ไม่เกินไม่เกิน 20,000 บาท 
และผูท้ี่เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นต่อด้าน    
ภาวะผูน้ าโดยรวมในระดับเห็นด้วยปานกลาง  ส่วนผูท้ี่ เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน                     
40,001 บาทขึ้นไป ใหร้ะดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 
 ผูท้ี่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ย่อยตามล าดับดังน้ี ผูบ้ ังคับบัญชามีวิสัยทัศน์ที่กวา้งและน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับทราบ 
รองลงมาให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลางคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมิน 
(Feedback) ให้บุคลากรได้รับทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ และผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟัง
ความคิดเห็นของ บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม 

 ผูท้ี่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัยอ่ยตามล าดบัดงัน้ี ผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์ที่กวา้งและน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรไดรั้บทราบ 
รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม
และผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรใหแ้ต่ละหน่วยงานไดรั้บ
ทราบ 

 ผูท้ี่มเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้ นไป มีความคิดเห็นต่อ       
ย่อยตามล าดับดังน้ี ผูบ้ ังคับบัญชามีวิสัยทัศน์ที่กวา้งและน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับทราบ 
รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของ บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม 
และผูบ้ ังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรให้แต่ละหน่วยงาน                      
ไดรั้บทราบ 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ือ ง ความผูกพัน ต่อองค์ก ารของบุคลากรคณะบ ริหารธุรกิ จ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พบว่าในภาพรวมบุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองคก์าร                       
ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และด้านภาวะผูน้ า  ในระดับเห็นด้วยมาก                       
และปัจจยัดา้นองคก์ารและดา้นภาวะผูน้ า เป็นปัจจยัที่สามารถใชพ้ยากรณ์ค่าความผกูพนัในภาพรวม
ต่อองค์การอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แต่ด้านงานและด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์                       
ไม่มีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร          

ผูศ้ึกษาขอเสนอแนะความคิดเห็นตามล าดับของปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ระดับ                            
ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรมากที่สุดจนถึงไม่สามารถพยากรณ์ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร
เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือเสริมสร้าง                
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ความผูกพนัต่อองค์การ เพื่อที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพและผลการปฏิบัติงานในการท างานของ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ต่อไป ดงัน้ี 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันด้านองค์การ  
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านองค์การต่อระดับความผูกพนัของ

บุคลากร พบว่า เป็นปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 มากที่สุดและ                        
มีระดบัความคิดเห็นในภาพรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก  

 ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ คณะฯ มีการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ท  างานอยา่ง
เหมาะสมและปลอดภยัใหก้บับุคลากร ซ่ึงปัจจุบนัคณะฯ มีการปรับปรุงภูมิทศัน์เพื่อสร้างบรรยากาศ
การเรียน รู้ให้แก่นักศึกษาและบุคลาก โดยในปี  2557 คณะฯ มีการพัฒนายกระดับคุณภาพ
สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ บริเวณต่างๆ ภายในคณะฯ หอ้งเรียน ส านักงาน ห้องประชุม ห้องท างาน
ให้แก่บุคลากรเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อการจดัการศึกษา การปฏิบตัิงานของบุคลากร และเพิ่มบรรยากาศ
ความเป็นนานาชาติทัว่ทั้งอาคาร และรองลงมาคือ คณะฯ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้และ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์การ  ซ่ึงปัจจุบนัคณะฯ มีนโยบายการสนับสนุนการพฒันา
บุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะเพื่อรองรับภารกิจของคณะ รวมทั้งส่งเสริม     
การเรียนรู้ของบุคลากรในองค์การให้มีความคิดสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้ใหม่ตลอดเวลา        
เพื่อสร้างคนให้มีความรู้และความสามารถสูงซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันากระบวนการท างานอย่าง           
มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเล็งเห็นว่าบุคลากรขององคก์ารเป็นทุนมนุษยท์ี่ส าคญัที่จะเป็นพลงัขบัเคล่ือน
ให้องคก์ารสามารถปรับตวัให้ทนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงและสามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนได ้ 
ปัจจุบนัผูบ้ริหารของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการก าหนดกลยุทธ์การพฒันา                  
การเรียนการสอนไปสู่ระดับสากล กลยุทธ์การพฒันาศกัยภาพนักศึกษา กลยุทธ์การพฒันาและ
ส่งเสริมงานวิจัย และกลยุทธ์การบริหารการด าเนินงาน (Internal Operations) ที่สามารถสร้าง                             
3 ประเภททุน ได้แก่ ทุนทรัพยากรมนุษย ์ทุนสารสนเทศ และทุนองค์การ เพื่อน าเสนอ 2 คุณค่า                        
แก่สังคมคือบณัฑิตและความรู้ เพื่อเป้าหมายเดียวคือความเป็นที่หน่ึงของประเทศด้วยการก้าวไป
ร่วมกนัของบุคลากร ดงันั้นคณะฯ จึงควรรักษาประเด็นเหล่าน้ีไว ้

อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียในสองอนัดับ
สุดทา้ย คือ นโยบายและกลยทุธ์ของแต่ละหน่วยงานมีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจากนโยบาย
และกลยุทธ์ของคณะฯ และคณะฯ มีการจดัระบบวิธีการท างานอย่างเป็นมาตรฐาน ซ่ึงบุคลากร        
ทั้งประเภทสายงานวิชาการ ประเภทสายงานปฏิบัติงานให้ระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง                      
แสดงให้ทราบว่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จะสามารถบรรลุซ่ึงเป้าหมายตามกลยทุธ ์                      
ที่ก  าหนดไวไ้ด้นั้ น ควรให้ความส าคญักับกลยุทธ์การบริหารการด าเนินงาน (Internal Operations)                      
ซ่ึงควรมีการทบทวนเร่ืองของการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ในส่วนของ       
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ก ารป ระส าน ค ว าม ส อ ด คล้ อ งภ ายใน อ งค์ ก าร  (Organizational Alignment)  ซ่ึ ง ปั จ จุ บั น                                         
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อยูใ่นช่วงของการปรับเปล่ียนการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร                             
ตามวาระของการด ารงต าแหน่งคณบดี จึงมีการก าหนดและน ากลยทุธใ์หม่มาใชใ้นองคก์ารยอ่มตอ้ง
เกิดการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ การเปล่ียนแปลงปัจจยัเหล่าน้ีให้ประสบความส าเร็จ
ไดน้ั้นควรตอ้งมีการช้ีน า (Leading) เพื่อสามารถจูงใจ (Motivate) สมาชิกขององคก์ารให้มีส่วนร่วม
ในการขบัเคล่ือนกลยทุธโ์ดยการด าเนินภารกิจไดอ้ยา่งมีทิศทางและมีเป้าหมายที่เหมาะสมกบักลยทุธ์
ขององค์การ นอกจากน้ีองค์การควรมีการควบคุมและประเมินผลโดยมุ่งเน้นการติดตามและ
ตรวจสอบวา่การน ากลยทุธไ์ปปฏิบติันั้นให้ผลตามเป้าหมายที่ก  าหนดมากนอ้ยเพยีงใด เพือ่สามารถน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนต่างๆ ของกลยุทธ์กระบวนการบริหารการด าเนินงาน                           
(Internal Operations) ให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ้ น  เพื่อองค์การสามารถด าเนินงานได้ผลส าเร็จ                            
ตามเป้าหมาย 

เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของบุคลากรดา้นองคก์าร จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อดา้นองคก์าร ดงัน้ี 

จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
บุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-10 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อด้านองค์การ                       

ระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ยเร่ือง คณะฯ มีการถ่ายทอดนโยบายและกลยทุธ์ให้กบับุคลากรที่ชดัเจน  
คณะฯ จดัให้มีช่องทางเพื่อส่ือสารกบับุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม คณะฯ มีการเปิดโอกาสและรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากร นโยบายและกลยทุธ์ของแต่ละหน่วยงานมีความสอดคล้องและเช่ือมโยง                       
มาจากนโยบายและกลยุทธ์ของคณะฯ คณะฯ มีการจดัระบบวิธีการท างานอย่างเป็นมาตรฐาน                             
คณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบและข้อบังคับที่ ใช้เป็นกรอบการท างานอย่างชัดเจน ดังนั้ น                                         
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ควรมีการส่ือสารให้ขอ้มูลองคก์ารแก่บุคลากรใหม่เร่ิมจาก
การปฐมนิเทศบุคลากร (Orientation) เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบประวตัิความเป็นมาขององค์การ 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายขององค์การ โครงสร้างองค์การ สายการบังคบับัญชา ระบบงานและ
รายละเอียดของงานที่เก่ียวขอ้งกบับุคลากร ความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน กฎระเบียบที่ตอ้งปฏิบติั
ขณะที่ปฏิบัติงาน  สวสัดิการต่างๆ ที่คณะฯ มีให้แก่บุคลากร และนอกจากการส่ือสารให้ข้อมูล
องคก์ารแก่บุคลากรแลว้ องคก์ารควรแนะน าช่องทางการส่ือสารที่บุคลากรสามารถให้ขอ้มูลข่าวสาร
แก่องคก์รในระดบัต่างๆ ตามระบบที่องคก์ารไดก้ าหนดไว ้เพื่อให้บุคลากร ผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหาร 
ไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนการสร้างโอกาสในการพบปะบุคลากรของผูบ้ริหารเพื่อการ
ถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การแก่บุคลากรได้รับทราบและมีความเขา้ใจสามารถน าไป
ปฏิบติัไดส้อดคลอ้งกบังานที่ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ และตอบขอ้สงสัยของบุคลากรให้คลาย
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ความกงัวล เกิดความอบอุ่นใจ และความเช่ือมัน่ในค่านิยมองคก์ารเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมให้การ
สนบัสนุนและการยอมรับ (Support and Recognition) ต่อองคก์าร 

บุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11-15 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อด้านองค์การ                       
ระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยเร่ือง คณะฯ มีการถ่ายทอดนโยบายและกลยทุธ์ให้กบับุคลากรที่ชดัเจน  
คณะฯ มีการเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร นโยบายและกลยทุธข์องแต่ละหน่วยงาน
มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยทุธ์ของคณะฯ  คณะฯ มีการจดัระบบวิธีการ
ท างานอยา่งเป็นมาตรฐาน คณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัที่ใชเ้ป็นกรอบการท างาน
อยา่งชดัเจน คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ควรไดพ้บปะบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ร่วมงานกับองคก์ารมาเป็นระยะวลาค่อนขา้งมากเน่ืองจากเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในงาน                       
ที่รับผดิชอบมาก ดงันั้นควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการติดต่อส่ือสารร่วมกนั มีการพบปะระหวา่ง
ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา และบุคลากร เพื่อระดมความคิดเห็น ทบทวนและประเมินแผนปฏิบตัิงาน
ร่วมกนั เปิดโอกาสให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์ในงาน วิเคราะห์งาน และ   
วธีิแกปั้ญหาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งในงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นเร่ืองความสมัพนัธ์
ในการท างานร่วมกนัของบุคลากร ซ่ึงขอ้มูลที่ไดจ้ากการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรกลุ่มน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์ารในการประเมินความผูกพนัต่อองคก์ารและความผูกพนัต่องานของบุคลากรได ้
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององค์การ สามารถจดัคนให้ตรงกับงาน พฒันา
ทกัษะของผูน้ า และการให้การสนับสนุน โดยผ่านระบบและกลยุทธ์ที่เขม้แข็งขององคก์าร ซ่ึงจะ
น าไปสู่สภาพแวดลอ้มในการท างานที่เหมาะสมและมีผลกระทบทางบวกในเร่ืองของพฤติกรรมและ
ทศันคติของบุคลากรโดยเฉพาะในเร่ืองของการสร้างความจงรักภกัดีต่อองคก์ารซ่ึงจะเป็นผลในเร่ือง
ของการคงอยูก่บัองคก์าร  

บุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 16 ปีขึ้นไป มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นองคก์าร                       
ระดบัมาก ในทุกปัจจยัยอ่ยเร่ือง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรกลุ่มน้ีมีความผูกพนัต่อองคก์ารและความ
ผกูพนัต่องานที่ท  า ซ่ึงจะสามารถเป็น Ambassador ขององคก์ารได ้กล่าวคือ เป็นบุคลากรที่จะกล่าวถึง
องค์การในทางที่ดี ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ร่วมปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพของตน 
ตลอดจนรู้สึกภูมิใจในงานที่ท  าวา่มีส่วนช่วยให้องคก์ารประสบความส าเร็จ และยนิดีที่จะท างานหนัก
เพื่อร่วมปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตซ่ึงบุคลากรกลุ่มน้ีจดัไดว้่าเป็นสินทรัพยย์ิง่ใหญ่ที่สุดขององคก์าร 
คณะฯ จึงควรใหค้วามส าคญักบัการธ ารงรักษาและรักษาความสมัพนัธ ์(Relationship Maintenance) 
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จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งงาน 
บุคลากรที่มีสถานภาพขา้ราชการและพนักงานมหาวทิยาลยัประจ า มีระดบัความคิดเห็น

ต่อดา้นองคก์าร ระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ย เร่ือง นโยบายและกลยทุธ์ของแต่ละหน่วยงานมีความ
สอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยทุธ์ของคณะฯ คณะฯ มีการจดัระบบวิธีการท างาน
อย่างเป็นมาตรฐาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรกลุ่มน้ีจ  านวนมากที่สุด         
ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาการปฏิบตัิงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ดงันั้นปัจจยัยอ่ยในเร่ืองดงักล่าวจึงเป็น                           
ส่ิงส าคญัที่องคก์ารควรสร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของนโยบายและกลยทุธ์ขององคก์ารให้แก่
บุคลากร ตลอดจนการรับฟังขอ้คิดเห็นในปัญหาของงานและเปิดโอกาสให้บุคลกรได้มีส่วนร่วม                        
ในการประเมินผลระบบและวิธีการท างานร่วมกันกับผูบ้ริหารและผูบ้ ังคบับญัชาให้ได้รับทราบ                        
ขอ้มูลร่วมกนั 

บุคลากรที่มีสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว มีระดับความคิดเห็นต่อด้าน
องคก์าร ระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ย เร่ือง คณะฯ มีการถ่ายทอดนโยบายและกลยทุธใ์หก้บับุคลากร
ที่ชดัเจน  คณะฯ มีการเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร นโยบายและกลยทุธ์ของแต่ละ
หน่วยงานมีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยทุธข์องคณะฯ คณะฯ มีการจดัระบบ
วธีิการท างานอยา่งเป็นมาตรฐาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีบุคลากรที่มีสถานภาพ
นักงานมหาวิทยาลยัชั่วคราวส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 1-10 ปี ดังนั้นความคิดเห็นต่อ
องค์การในปัจจยัยอ่ยเร่ืองต่างๆ จะเหมือนกัน องค์การจึงควรมีวิธีการปรับค่านิยมของบุคลากรให้
สอดคลอ้งกบัค่านิยมขององคก์าร ซ่ึงจะขยายขอบเขตใหบุ้คลากรไดแ้สดงความสามารถในการท างาน
อยา่งเตม็ที่และตรงเป้าหมายขององคก์าร 

จ าแนกตามประเภทสายงาน 
บุคลากรประเภทสายงานวชิาการ มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นองคก์าร ระดบัมาก ในทุก

ปัจจยัย่อย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบุคลากรกลุ่มน้ีมีความรู้ความเข้าใจในปัจจัยย่อยด้านองค์การ และ                       
มีการยอมรับในค่านิยมขององคก์าร มีความรู้สึกที่ดีองคก์าร มีความพร้อมที่จะร่วมด าเนินตามนโยบาย
และกลยทุธ์ที่องคก์ารก าหนด มีความพร้อมที่จะเก่ียวพนักบัองคก์าร (Involvement) มีความเตม็ใจที่จะ
ท างานเพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์การ แสดงให้ทราบว่าเป็นกลุ่มที่มีความผูกพนัต่อ
องคก์ารและมีแนวโนม้ ที่จะคงอยูก่บัองคก์ารสูง ดงันั้นคณะฯ จึงควรใหค้วามส าคญักบัการธ ารงรักษา
และรักษาความสมัพนัธ ์(Relationship Maintenance) 

บุคลากรประเภทสายงานปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็นต่อด้านองค์การ ระดับ                            
ปานกลาง ในปัจจยัย่อย เร่ือง คณะฯ มีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับบุคลากรที่ชัดเจน  
คณะฯ มีการเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร นโยบายและกลยทุธข์องแต่ละหน่วยงาน
มีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยทุธข์องคณะฯ คณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบ
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และข้อบังคับที่ใช้เป็นกรอบการท างานอย่างชัดเจน  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                              
มีบุคลากรประเภทสายงานปฏิบติัการจ านวนมากกว่าบุคลากรประเภทสายงานวิชาการ ดงันั้นคณะฯ 
ควรมีการจดัสัมมนาร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา และบุคลากรประเภทสายงานปฏิบตัิการ
เพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจในนโยบายและกลยทุธ์ขององคก์ารร่วมกนั และองคก์ารควรมีวธีิการปรับ
ค่านิยมของบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยมขององคก์าร ซ่ึงจะขยายขอบเขตให้บุคลากรได้แสดง
ความสามารถในการท างานอยา่งเตม็ที่และตรงเป้าหมายขององคก์าร เพื่อใหบุ้คลกรไดรู้้สึกว่าตนเอง       
มีคุณค่าและเป็นก าลังส าคญัในการขบัเคล่ือนองค์การไปสู่ความส าเร็จ จึงเป็นกลุ่มบุคลากรที่ควร
ไดรั้บทราบและมีความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างขององคก์าร (Structural Characteristic) เพื่อให้เขา้ใจ
ในเร่ืองของระบบที่ มีแบบแผน เข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเด่นชัด มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเพื่อให้รู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองคก์าร และมีความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะของบทบาท                              
( Role-related Characteristic) กล่าวคือมีความเขา้ใจในลกัษณะงานที่องคก์ารมอบหมายให้ร่วมสนอง
ต่อนโยบายขององคก์าร และสร้างคุณค่าใหเ้กิดขึ้นในงานที่รับผดิชอบ จากผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชา 
และคณะฯ ควรปลูกฝังให้บุคลากรมีความจงรักภกัดีต่อองคก์าร (Loyalty) มีความยดึมัน่ในองค์การ
และปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาอตัราการลาออกหรือการเปล่ียน
งาน (Turnover) ของบุคลากรไดด้ว้ย 

 จ าแนกตามเดือนรวมค่าต าแหน่งเฉลี่ยต่อเดือน 
บุคลากรที่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีระดับความ

คิดเห็นต่อดา้นองคก์าร ระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ย เร่ือง คณะฯ มีการถ่ายทอดนโยบายและกลยทุธ์
ให้กบับุคลากรที่ชัดเจน  คณะฯ มีการเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  นโยบายและ                   
กลยทุธ์ของแต่ละหน่วยงานมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยทุธ์ของคณะฯ  
คณะฯ มีการจดัระบบวธีิการท างานอยา่งเป็นมาตรฐาน คณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบและขอ้บงัคบั  
ที่ใช้เป็นกรอบการท างานอย่างชัดเจน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรที่ มี
เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานภาพนักงานมหาวทิยาลยั
ชั่วคราว และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-10 ปี ดังนั้ นความคิดเห็นต่อองค์การในปัจจยัย่อย                               
เร่ืองต่างๆ  จะเหมือนกนั องคก์ารจึงควรมีวิธีการปรับค่านิยมของบุคลากรให้สอดคลอ้งกับค่านิยม
ขององค์การ ซ่ึงจะขยายขอบเขตให้บุคลากรได้แสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่และ      
ตรงเป้าหมายขององคก์าร 

บุคลากรที่ มี เงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 40,000 บาท  มีระดับ                       
ความคิดเห็นต่อดา้นองคก์าร ระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ย เร่ือง คณะฯ มีการถ่ายทอดนโยบายและ                     
กลยุทธ์ให้กับบุคลากรที่ชัดเจน  คณะฯ จดัให้มีช่องทางเพื่อส่ือสารกับบุคลากรได้อย่างเหมาะสม  
คณะฯ มีการเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร นโยบายและกลยทุธข์องแต่ละหน่วยงาน
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มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ของคณะฯ   คณะฯ มีการจดัระบบวิธี                          
การท างานอยา่งเป็นมาตรฐาน คณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัที่ใชเ้ป็นกรอบการท างาน
อยา่งชดัเจน คณะฯ มีการก าหนดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัที่ใชเ้ป็นกรอบการท างานอยา่งเป็นธรรมแก่
พนักงาน ซ่ึงบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ที่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ีย
ต่อเดือน 20,001 - 40,000 บาท ส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรประเภทสายงานปฏิบตัิการ ดังนั้ นคณะฯ 
ควรมีแนวทางในการสร้างการรับรู้และความเขา้ใจในปัจจยัยอ่ยดา้นองคก์ารแก่บุคลากรเช่นเดียวกนั 

บุคลากรที่ มี เงิน เดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้ นไป มีระดับ                       
ความคิดเห็นต่อด้านองค์การ ระดับมาก ในทุกปัจจัยย่อย ซ่ึงบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหยน่งเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่จะ
เป็นบุคลากรประเภทสายงานวิชาการ ดงันั้นคณะฯ ควรมีแนวทางให้ความส าคญักบัการธ ารงรักษา
และรักษาความสมัพนัธ ์(Relationship Maintenance) ต่อบุคลากร 

 
2.  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันด้านภาวะผู้น า 
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านภาวะผูน้ าต่อระดับความผูกพนัของ

บุคลากร พบว่า เป็นปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 รองจากปัจจัย                         
ดา้นองคก์าร และมีระดบัความคิดเห็นในภาพรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก  

ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ผูบ้งัคบับญัชามีวิสยัทศัน์ที่กวา้งและน ามาถ่ายทอดให้
บุคลากรไดรั้บทราบ ซ่ึงผูด้  ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เป็นผูท้ี่ไดรั้บ
การยอมรับจากบุคลากรของคณะฯ ดว้ยระบบการสรรหาที่บุคลากรมีส่วนร่วม และไดรั้บการยอมรับ
ว่า เป็นผู ้ที่ มี วิสั ยทัศน์ ที่ เหมาะสม  ควรแก่การได้ รับการแ ต่งตั้ งให้ ด ารงต าแห น่ งคณบ ดี                       
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู ้ด  ารงต าแหน่ง                   
คณบดี ซ่ึงไดก้  าหนดวิสยัทศัน์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไวว้่า “คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบนัที่มีผูอ้ยากเขา้ศึกษาด้านธุรกิจบริการ และธุรกิจเพื่อสังคม เป็น
อนัดับหน่ึงของประเทศ” โดยมีการก าหนดวิธีการถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับทราบดว้ยการส่ือสาร
คุณค่าที่พึงประสงค์และกลยุทธ์ที่ ง่ายต่อการจดจ าและน าไปปฏิบัติด้วยการก าหนดทิศทางของ                 
การขับ เค ล่ือนกลยุทธ์  เป็น  “ส่ี -สาม -สอง-หน่ึง Let’s Go!” กล่าวคือ  4 ด้านกลยุทธ์ ที่ส ร้าง                                           
3 ประเภททุน เพื่อน าเสนอ 2 คุณค่าแก่สังคม ทั้ งหมดเพื่อเป้าหมายหน่ึงเดียวคือการเป็นที่  1                                   
ของประเทศ  มีวธีิการถ่ายทอดโดยการแถลงให้บุคลากรไดรั้บทราบดว้ยการจดัสัมนาบุคลากร และ                   
มีการทบทวนติดตามผลการด าเนินงานร่วมกบับุคลากรทุกระดบัผา่นทางการสัมนาบุคลากรซ่ึงจดัขึ้น
ในโอกาสเดียวกับการจัดกิจกรรมสันทนาการเน่ืองในวนัส้ินปีให้แก่บุคลากรเป็นประจ าทุกปี 
รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม 
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ซ่ึงผูบ้ริหารของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญักบัระบบบริหารจดัการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มีการก าหนดกลยุทธ์การบริหารการด าเนินงาน    
(Internal Operations) ในเร่ืองของวฒันธรรมการท างานเป็นทีม สามคัคี ส านึกความเป็นครอบครัว                        
ใน “ส าเภา” เดียวกนั โดยมีการส ารวจทศันคติของบุคลากรซ่ึงผลส ารวจพบว่าทศันคติของบุคลากร                        
ดีขึ้นโดยเฉพาะมิติที่เก่ียวกับความรู้สึกเหล่ือมล ้ าการไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนั้นคณะฯ จึงควร
รักษาประเด็นเหล่าน้ีไว ้

อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียในสองอนัดับ
สุดทา้ย ซ่ึงมี 2 เร่ืองที่อยูใ่นล าดับเดียวกัน คือ ผูบ้ ังคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมิน (Feedback)                     
ให้บุคลากรได้รับทราบถึงผลการท างานอย่างสม ่าเสมอ และผูบ้ ังคบับญัชามีการส่ือสารถึงความ
คาดหวงัในการท างานของบุคลากรใหแ้ต่ละหน่วยงานไดรั้บทราบ  และล าดบัต่อมาคือ ผูบ้งัคบับญัชา
มีการใหค้  าแนะน าแนวทางดา้นความกา้วหนา้และการพฒันาการท างานให้แก่บุคลากร ซ่ึงบุคลากรทั้ง
ประเภทสายงานวิชาการที่มีสถานภาพเป็นขา้ราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า ประเภท                          
สายงานปฏิบัติงานที่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า และสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว ให้ระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง ซ่ึงปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดมี้การด าเนินการรองรับขอ้บกพร่องในปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยป์ระจ าคณะ เพื่อด าเนินการวางแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะฯ  ด าเนินงานจดัการศึกษา ฝึกอบรมและพฒันาเพื่อยกระดับ
ความรู้ความสามารถ ทกัษะสมรรถนะและประสบการณ์ของคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ จดัท าระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรทุกระดบัที่เป็นธรรม ตลอดจนการ
สร้างขวญัและก าลังใจให้คณาจารยแ์ละบุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ได้ร่วมกันก าหนดกลยทุธ์การบริหารการด าเนินงาน (Internal 
Operations) ในเร่ืองกลยทุธ์ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานที่ชดัเจน ทัว่ถึง โปร่งใส และเป็นที่
ยอมรับ ตามหลกั What Get Measured Get Managed โดยบุคลากรทุกคนตอ้งมีความเขา้ใจและเช่ือถือ
ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยการส่ือสารท าความเขา้ใจในระบบ ขั้นตอนปฏิบติั และ
เกณฑ์การวัดผลแบบใหม่โดยเน้นไปที่การสร้างการยอมรับกับตัวช้ีว ัด เพื่อให้ เกิดผลลัพธ ์                                         
เชิงพฤติกรรมที่พึงประสงค์จากความชดัเจนของการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  และผูบ้งัคบับญัชา     
ควรท าการแจง้ผลการประเมิน (Feedback) ให้บุคลากรได้รับทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ                         
ในทุกรอบการประเมินดว้ย  

ในปัจจัยเร่ืองที่ผูบ้ ังคับบัญชาควรมีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของ
บุคลากรให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบนั้น เพื่อก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การ องค์การควรมี                            
การพิจารณาถึงปัจจยัแวดล้อม 3 ระดับ คือ ระดับองค์การ (Organizational Level) โดยผูบ้ริหารควร
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ตั้งเป้าหมายในระดบัที่มีความเป็นไปได ้ไม่สูงจนเกิดความกดดนัแก่บุคลากรเกินไป ซ่ึงเป้าหมายน้ี                    
จะเป็นจุดร่วมสร้างความส าเร็จร่วมกันระหว่างบุคลากรและองค์การ รองลงมาคือ ระดับฝ่ายงาน 
(Departmental Level) ผูบ้ริหารควรสร้างความเขา้ใจให้กบัผูมี้ต  าแหน่งทางการบริหารร่วมกัน ไดแ้ก่ 
รองคณบดี หัวหนา้ภาควิชา หรือหัวหน้างาน โดยช้ีแจงให้เห็นถึงความส าคญัระหว่างกนัและจะตอ้ง
สนบัสนุนและเสริมสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัใหก้บัทีมงาน และสุดทา้ยคือ ระดบับุคคล (Individual 
Level) ผู ้บริหารระดับฝ่ายงานควรต้องปรับทัศนคติกับบุคลากรให้เสมือนเป็นผู ้มี ส่วนร่วม 
(Partnership) พยายามรับฟังความคิดเห็นและรับรู้เป้าหมายของบุคลากรแต่ละคน ขณะเดียวกนัจะตอ้ง
ช่ืนชมบุคลากรและใหร้างวลัในรูปแบบที่เหมาะสมเพือ่เป็นขวญัและก าลงัใจกบับุคลากร 

ในปัจจัยเร่ืองผู ้บังคับบัญชามีการให้ค  าแนะน าแนวทางด้านความก้าวหน้าและ           
การพฒันาการท างานให้แก่บุคลากรนั้น องคก์ารควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากร เป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
ระดบับุคลากรปฏิบติังาน ระดบัหน่วยงานหรือหวัหนา้หน่วยงาน และระดบัองคก์าร โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพฒันาจุดอ่อน (Weakness) สร้างจุดแข็ง (Strength) และเพิ่มระดับความสามารถในการท างาน    
บนพื้นฐานของความสามารถที่คาดหวงัของแต่ละต าแหน่งงาน (Expected Competency) ซ่ึงสามารถ
เกิดผลดีต่อบุคลากรรายบุคคลคือเป็นการเตรียมความพร้อมความกา้วหนา้ในการท างาน (Career Path) 
และเพิ่มความพึงพอใจในการท างานให้กบับุคลากรในการเตรียมความพร้อมในต าแหน่งงานที่สูงขึ้น
เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจในรูปแบบหน่ึง เกิดผลดีในระดบัหน่วยงานหรือหัวหน้างานคือ                            
เป็นการเสริมทกัษะให้แก่บุคลากรในการท างานที่หลากหลาย (Multi Skills) ส่งผลต่อการพฒันาและ
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ นส่งผลให้ผลงานของหน่วยงานดีขึ้ น 
(Department Performance) และจะส่งผลให้เกิดผลดีในระดับองค์การตามมาคือการที่บุคลากร                                  
เกิดการเรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองนั้นจะส่งผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Competitive 
Advantage) และจะส่งผลถึงภาพลกัษณ์ที่ดีขององคก์ารในที่สุด 

เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของบุคลากรดา้นภาวะผูน้ า จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อดา้นองคก์าร ดงัน้ี 

จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
บุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 1-10 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อด้านภาวะผูน้ า 

ระดบักลาง ในปัจจยัยอ่ยเร่ือง ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมิน (Feedback) ให้บุคลากรไดรั้บ
ทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของ
บุคลากรให้แต่ละหน่วยงานไดรั้บทราบ ผูบ้งัคบับญัชามีการใหค้  าแนะน าแนวทางดา้นความกา้วหน้า
และการพฒันาการท างานให้แก่บุคลากร คณะบริหารธรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรท าการแจง้                      
ผลการประเมิน (Feedback) ให้บุคลากรได้รับทราบถึงผลการท างานอย่างสม ่ าเสมอในทุกรอบ                          
การประเมิน ซ่ึงจะเป็นการช่วยให้เกิดความเขา้ใจและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อให้บุคลากรได้มี
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แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติังาน ซ่ึงการประเมินผลจะช่วยสร้างและรักษาไวซ่ึ้งระดับของ                     
การท างานให้อยูใ่นระดบัที่น่าพอใจ และช่วยให้บุคลากรเกิดการพฒันาโดยผูป้ระเมินสามารถช่วย
ช้ีแนะแนวทางตามความตอ้งการและโอกาสที่จะก้าวหน้าและพฒันาต่อไปแก่บุคลากรกลุ่มที่มี
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 1-10 ปี ใหเ้กิดความรู้สึกมัน่คงในการร่วมเป็นสมาชิกภาพของคก์าร และใน
เร่ืองส่ือสารถึงความคาดหวังในการท างานของบุคลากร องค์การควรส่ือสารในระดับบุคคล 
(Individual Level) แก่บุคลากรกลุ่มน้ีเน่ืองจากเป็นบุคลากรที่ยงัมีอายงุานน้อย ดงันั้นผูบ้ริหารระดับ
ฝ่ายงานควรตอ้งปรับทัศนคติกับบุคลากรให้เสมือนเป็นผูมี้ส่วนร่วม (Partnership) พยายามรับฟัง
ความคิดเห็นและรับรู้เป้าหมายของบุคลากรแต่ละคน ขณะเดียวกันจะต้องช่ืนชมบุคลากรและ                         
ใหร้างวลัในรูปแบบที่เหมาะสมเพือ่เป็นขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากร 

บุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 11-15 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อด้านภาวะผูน้ า 
ระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ย เร่ือง ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมิน (Feedback) ให้บุคลากร
ไดรั้บทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างาน
ของบุคลากรให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบ ผู ้บังคับบัญชามีการให้ค  าแนะน าแนวทางด้าน
ความก้าวหน้าและการพฒันาการท างานให้แก่บุคลากร ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม บุคลากรกลุ่มน้ีเป็นผูท้ี่มีประสบการณ์ในการร่วมงาน                            
กับองค์การมาเป็นระยะวลาค่อนข้างมากเน่ืองจากเป็นกลุ่มบุคลากรที่ มีองค์ความรู้ในงาน                       
ที่ รับผิดชอบมาก ดังนั้ นควรให้ความส าคัญในเร่ืองของการติดต่อส่ือสาร (Comnunication) เร่ือง                              
การประเมินผลการปฏิบติังาน ความคาดหวงัในการท างานแต่ละหน่วยงาน การแนะน าแนวทางการ
ท างาน และการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ซ่ึงจะเป็นการจูงใจในการท างาน (Motivation) ใหแ้ก่
บุคลากร ดงันั้นผูบ้ริหารควรมีวธีิจูงใจในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และปัจจยั
แวดลอ้มที่มีผลต่อการปฏิบติังานของกลุ่มบุคลากร เช่น มีวิธีการแจง้ผลการประเมินที่เหมาะสมและ
เกิดผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมที่พึงประสงค์จากความชดัเจนการประเมิน การช้ีแนะเก่ียวกับการเตรียม
ความพร้อมความกา้วหนา้ในการท างาน (Career Path) เป็นตน้ 

บุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 16 ปีขึ้นไป มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นภาวะผูน้ า 
ระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ย เร่ือง ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมิน (Feedback) ให้บุคลากร
ไดรั้บทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างาน
ของบุคลากรให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบ ผู ้บังคับบัญชามีการให้ค  าแนะน าแนวทางด้าน
ความกา้วหนา้และการพฒันาการท างานใหแ้ก่บุคลากร บุคลากรกลุ่มน้ีถือวา่เป็นบุคลากรระดบัอาวโุส
ในการท างานร่วมกับองค์การ ดังนั้ นการรักษาความสัมพนัธ์ (Relationship Maintenance) จึงเป็น                    
ส่ิงส าคญัยิ่ง วิธีการแจง้ผลการประเมิน (Feedback) ให้บุคลากรได้รับทราบจึงควรมีวิธีการที่รัดกุม       
และมีเหตุมีผล ซ่ึงคณะฯ ไดมี้การก าหนดกลยทุธร์ะบบการประเมินผลการปฏิบติังานที่ชดัเจน ทัว่ถึง 
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โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ ตามหลกั What Get Measured Get Managed ไวด้้วยแล้ว บุคลากรกลุ่มน้ี
เปรียบเสมือนเป็นผูมี้ส่วนร่วม (Partnership) กบัองคก์ารเน่ืองจากปฏิบติังานร่วมกบัองคก์ารมาเป็น
ระยะเวลานานและมีแนวโน้มที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพต่อองคก์ารอยา่งย ัง่ยนื ดงันั้นการส่ือสาร
ความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรและการให้ค  าแนะน าแนวทางด้านความก้าวหน้าและ                         
การพฒันาการท างานจากผูบ้งัคับบัญชาจึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับบุคลากร  องค์กรจึงควรมีวิธีการ
ส่ือสารแบบระดบับุคคล (Individual Level) 

 
จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งงาน 
บุคลากรที่มีสถานภาพขา้ราชการและพนักงานมหาวทิยาลยัประจ า มีระดบัความคิดเห็น

ต่อด้านภาวะผูน้ า ระดับปานกลาง ในปัจจัยย่อย เร่ือง ผูบ้ ังคับบัญชามีการแจ้งผลการประเมิน 
(Feedback) ให้บุคลากรได้รับทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึง
ความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบ ผูบ้ ังคับบญัชามีการให้
ค  าแนะน าแนวทางด้านความก้าวหน้าและการพฒันาการท างานให้แก่บุคลากร ซ่ึงบุคลากรกลุ่มน้ี                       
มีแนวโน้มที่คงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพกบัองคก์ารและมีความทุ่มเทพลงังานเพื่อร่วมปฏิบติังานร่วมกับ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นต าแหน่งงานที่มั่นคง  ดังนั้ น คณะฯ ควร                        
ให้ความส าคญักับการให้ค  าแนะน าแนวทางด้านความก้าวหน้าและการพัฒนาการท างานให้แก่
บุคลากร ซ่ึงทางคณะฯ ไดมี้การแต่งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยป์ระจ าคณะ เพื่อด าเนินการ
วางแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้สอดคล้องตามนโยบายของคณะฯ  ด าเนินงานจดัการศึกษา 
ฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะและประสบการณ์ของ
คณาจารยแ์ละบุคลากรสาย สนับสนุนวิชาการ จดัท าระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร
ทุกระดบัที่เป็นธรรม ตลอดจนการสร้างขวญัและก าลงัใจใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจร่วมกัน ส่วนในเร่ืองของการแจ้งผลการประเมิน                             
ให้บุคลากรได้รับทราบ องค์การควรมีการทบทวนกระบวนการด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรมนุษยป์ระจ าคณะ เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมแก่บุคลากรกลุ่มน้ีเพื่อให้เกิดผลลัพธ ์                   
เชิงพฤติกรรมที่พึงประสงคจ์ากความชดัเจนของการประเมิน และในการส่ือสารถึงความคาดหวงัใน
การท างานของบุคลากรให้แต่ละหน่วยงานนั้น ผูบ้ริหารและผูบ้งัคับบญัชาควรมีส่วนร่วมในการ
รวบรวมและถ่ายทอดความคาดหวงัให้แก่บุคลากรไดรั้บทราบ เช่น คาดหวงัของแต่ละต าแหน่งงาน 
(Expected Competency) ซ่ึงสามารถเกิดผลดีต่อบุคลากรรายบุคคลคือเป็นการเตรียมความพร้อม
ความกา้วหนา้ในการท างาน (Career Path) และเพิม่ความพงึพอใจในการท างานใหก้บับุคลากรในการ
เตรียมความพร้อมในต าแหน่งงานที่สูงขึ้นเพือ่เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจในรูปแบบหน่ึง 
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บุคลากรที่มีสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว  มีระดับความคิดเห็นต่อด้าน                     
ภาวะผูน้ า ระดับปานกลาง ในปัจจยัย่อย เร่ือง ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการ
ท างานของบุคลากรให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบ ผูบ้งัคบับญัชามีการให้ค  าแนะน าแนวทางดา้น
ความก้าวหน้าและการพฒันาการท างานให้แก่บุคลากร ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีการแจง้ผลการ
ประเมิน (Feedback) ใหบุ้คลากรไดรั้บทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอเป็นรายบุคคลในทุกรอบ
การประเมิน จึงท าให้บุคลากรกลุ่มน้ี มีความตอ้งการเพียงการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างาน
ของบุคคลและการให้ค  าแนะน าแนวทางด้านความก้าวหน้าและการพัฒนาการท างานจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อก่อให้เกิดความกา้วหน้าในอาชีพ (Career Path) คณะฯ ควรจดัให้มีการจดับรรยาย
ให้ความรู้เก่ียวกับการพัฒนางาน (Career Development) และเสริมสร้างทักษะในงานที่ได้รับ
มอบหมายให้เกิดความเช่ียวชาญ ตลอดจน คณะฯ ควรมีช่องทางในการรับฟังความคิดจากจาก
บุลคลากรถึงผูบ้งัคบับญัชา หรือจากบุคลากรถึงผูบ้ริหาร และมีวธีิใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่บุคลากรไดรั้บ
ทราบร่วมกนัอาจมีการจดัประชุมสมัมนาเฉพาะกลุ่ม หรือใหข้อ้มูลเป็นรายบุคคลในเฉพาะเร่ือง 

จ าแนกตามประเภทสายงาน 
บุคลากรประเภทสายงานวชิาการ มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นภาวะผูน้ า ระดบัปานกลาง 

ในปัจจยัยอ่ย เร่ือง ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมิน (Feedback) ให้บุคลากรไดรั้บทราบถึงผล
การท างานอยา่งสม ่าเสมอ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรให้
แต่ละหน่วยงานได้รับทราบ ผูบ้งัคบับญัชามีการให้ค  าแนะน าแนวทางด้านความกา้วหน้าและการ
พฒันาการท างานให้แก่บุคลากร ซ่ึงบุคลากรประเภทสายงานวชิาการส่วนใหญ่มีสถานภาพขา้ราชการ
และพนกังานมหาวทิยาลยัประจ า จึงมีความคิดเห็นต่อดา้นภาวะผูน้ า ในปัจจยัยอ่ยเร่ืองเดียวกนั 

บุคลากรประเภทสายงานปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็นต่อด้านภาวะผูน้ า ระดับ                            
ปานกลาง ระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ย เร่ือง ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมิน (Feedback) ให้
บุคลากรไดรั้บทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัใน
การท างานของบุคลากรใหแ้ต่ละหน่วยงานไดรั้บทราบ ผูบ้งัคบับญัชามีการใหค้  าแนะน าแนวทางดา้น
ความก้าวหน้าและการพฒันาการท างานให้แก่บุคลากร ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรทุกคนอย่างมีเหตุผลและเป็นธรรม ซ่ึงบุคลากรประเภทสายงานปฏิบัติการส่วนใหญ่มี
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า จึงมีความคิดเห็นต่อด้านภาวะผูน้ า ในปัจจยัย่อยเร่ือง
เดียวกัน คณะฯ ควรมีช่องทางในการรับฟังความคิดจากจากบุลคลากรถึงผูบ้งัคบับญัชา หรือจาก
บุคลากรถึงผู ้บริหาร และมีวิธีให้ข้อมูลยอ้นกลับแก่บุคลากรได้รับทราบร่วมกันอาจมีการจัด
ประชุมสมัมนาเฉพาะกลุ่ม หรือใหข้อ้มูลเป็นรายบุคคลในเฉพาะเร่ือง 
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จ าแนกตามเดือนรวมค่าต าแหน่งเฉลี่ยต่อเดือน 
บุคลากรที่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีระดับความ

คิดเห็นต่อดา้นภาวะผูน้ า ระดบัปานกลาง ระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ย เร่ือง ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้
ผลการประเมิน (Feedback) ให้บุคลากรไดรั้บทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ ผูบ้งัคบับญัชามี
การส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรใหแ้ต่ละหน่วยงานไดรั้บทราบ ผูบ้งัคบับญัชามี
การใหค้  าแนะน าแนวทางดา้นความกา้วหน้าและการพฒันาการท างานใหแ้ก่บุคลากร ผูบ้งัคบับญัชามี
การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม ซ่ึงบุคลากรที่มีเงินเดือนรวมค่า
ต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานภาพพนักงานมหาวทิยาลยัชัว่คราว  จึงมี
ค ว าม คิ ด เห็ น ต่ อ ด้ าน ภ าว ะผู ้น า  ใน ปั จจัย ย่อ ย เร่ื อ ง เดี ยวกัน  ทั้ ง น้ี คณ ะบ ริห าร ธุ ร กิ จ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ยงัคงมีการแจง้ผลการประเมิน (Feedback) ให้บุคลากรได้รับทราบถึงผลการ
ท างานอยา่งสม ่าเสมอเป็นรายบุคคลในทุกรอบการประเมินอยา่งสม ่าเสมอ 

บุคลากรที่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 40,000 บาท มีระดบัความ
คิดเห็นต่อดา้นภาวะผูน้ า ระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ย เร่ือง ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมิน 
(Feedback) ให้บุคลากรได้รับทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึง
ความคาดหวงัในการท างานของบุคลากรให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบ ผูบ้ ังคับบญัชามีการให้
ค  าแนะน าแนวทางดา้นความกา้วหนา้และการพฒันาการท างานใหแ้ก่บุคลากร ผูบ้งัคบับญัชามีการรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม ซ่ึงบุคลากรกลุ่มน้ีจะใหค้วามส าคญั
ต่อปัยจยัยอ่ย ดา้นภาวะผูน้ ามากกวา่กลุ่มที่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป 
ดังนั้ น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรให้ความส าคญักับระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานและการให้ขอ้มูลแก่บุคลากรได้รับทราบถึงผลการประเมินด้วย ตลอดจนบุคลากรเห็น
ความส าคญัถึงความก้าวหน้าในการท างาน (Career Path) เพื่อให้เกิดความมั่นคงในงานและการมี
รายไดท้ี่เพิ่มขึ้น คณะฯ อาจมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาทกัษะการท างาน
เพือ่การส่งเสริมตามความตอ้งการของบุคลากรโดยผูบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการใหข้อ้แนะน า และ
อาจมีการส ารวจความพร้อมในการร่วมปฏิบติังานล่วงเวลาเพื่อการเพิ่มรายไดใ้ห้แก่บุคลากรที่มีความ
ตอ้งการ เช่น การปฏิบติังานในวนัหยดุราชการ หรือการปฏิบติังานล่วงเวลาในการเปิดสอนหลกัสูตร
ภาคพเิศษของคณะฯ เพือ่เป็นการกระจายรายไดใ้หแ้ก่บุคลากร 

บุคลากรที่มีเงินเดือนรวมค่าต  าแหน่งเฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีระดับความ
คิดเห็นต่อดา้นภาวะผูน้ า ระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ย เร่ือง ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมิน 
(Feedback) ให้บุคลากรไดรั้บทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ แต่บุคลากรกลุ่มน้ีมีระดบัความ
คิดเห็นต่อด้านภาวะ ในปัจจัยด้านอ่ืนๆ ในระดับมาก ดังนั้ นคณะฯ ควรมีแจ้งผลการประเมิน 
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(Feedback) ใหบุ้คลากรไดรั้บทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธเ์ชิงพฤติกรรมที่
พึงประสงค์จากความชดัเจนของการประเมิน เพื่อให้บุคลากรกลุ่มน้ีมีความพร้อมที่จะปรับปรุงการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงการประเมินผลช่วยสร้างและรักษาไวซ่ึ้งระดบัของการท างานให้อยูใ่นระดบัที่น่าพอใจ 
และเป็นการช่วยเหลือกันและกันระหว่างผูป้ระเมินและผูถู้กประเมินช่วยให้ได้รับทราบถึงความ
จ าเป็นและความตอ้งการของบุคลากรในการพฒันาตนเองดว้ย 

 
3.  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันด้านงาน 
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นงานต่อระดบัความผูกพนัของบุคลากร 

พบว่าเป็นปัจจยัที่ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แต่บุคลากรมีระดบัความ
คิดเห็นในภาพรวม ระดับเห็นด้วยมาก  ซ่ึงคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรรักษา         
แนวปฏิบัติในเร่ืองของการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานที่เก่ียวข้อง การมีการ
จดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่สนับสนุนการท างานของบุคลากรอย่างเพียงพอ การมอบหมายงาน        
ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร และบุคลากมีความสามารถปฏิบตัิงานในหน้าที่
ความ รับผิดชอบของตน เองได้สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ  โดยคณะบริหารธุรกิ จ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรให้ความส าคัญในเร่ืองการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการรักษา
ความสัมพนัธ์ (Relationship Maintenance) ได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม (Compensation) 
การติดต่อส่ือสาร (Communication) ที่มีประสิทธิภาพและสม ่ าเสมอกับบุคลากร การสร้างความ        
ทา้ทายให้เกิดขึ้นในงานที่พนักงานท าอยู ่(Challenge) และการดูแลเอาใจใส่ (Care) หากองคก์ารดูแล
เอาใจใส่ “ลูกจา้ง” เสมือนหน่ึงวา่ดูแลผูรั้บจา้งวา่เป็นลูก ยอ่มจะท าใหค้วามสมัพนัธเ์ป็นไปโดยราบร่ืน  
ซ่ึงคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดเ้ล็งเห็นวา่บุคลากรขององคก์ารเป็นทุนมนุษยท์ี่ส าคญั                        
ที่จะเป็นพลังขบัเคล่ือนให้องค์การสามารถปรับตวัให้ทนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงและสามารถ
แข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนได ้ดว้ยอยูแ่ลว้   

 
4.  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยต่์อระดับ

ความผกูพนัของบุคลากร พบวา่เป็นปัจจยัที่ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ คณะฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของบุคลากรอย่างเพียงพอ       
ซ่ึงผูบ้ริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความส าคญัในดา้นสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภยัของบุคลากร โดยไดส้นับสนุนงบประมาณในดา้นส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้บุคลากรใน
สังกัด มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตวัอยา่งของกิจกรรมได้แก่                              
จดัโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กบับุคลากรทุกคน จดัโครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร
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ด้วยการฝึกโยคะทุกวนัอังคารและพฤหัสบดีเวลา  17.00–18.00 น. สนับสนุนงบประมาณในการ                         
ฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ให้กบับุคลากรทุกคน ประสานงานกบัเจา้หน้าที่เทศบาล
นครเชียงใหม่เพื่อฉีดพ่นสารก าจดัยงุรอบบริเวณคณะฯ เพื่อลดความเส่ียงในการติดเช้ือโรคจากยุง    
เป็นตน้ และรองลงมาคือ คณะฯ สามารถท าให้บุคลากรรู้สึกวา่มีความมัน่คงในการท างาน ผูบ้ริหาร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดก้  าหนดนโยบายการสนับสนุน เพิม่โอกาสและสวสัดิการ
ส าหรับบุคลากร เพือ่สร้างขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรที่ดีขึ้นโดยการปรับปรุงและเพิม่สวสัดิการให้
ครอบคลุมทั้ งบุคลากรสายงานวิชาการและบุคลากรสายงานปฏิบัติการ สร้างความพึงพอใจต่อ
สวสัดิการและสภาพแวดลอ้มในการท างานสูงขึ้นโดยการจดัสรรเงินประจ าต  าแหน่งในรูปโควตา้งาน
และบุคลากรที่ได้รับผลการประเมินการท างานดีเด่น สุขภาพของบุคลากรดีขึ้นโดยการรณรงค์
ส่งเสริมเร่ืองการรักษาสุขภาพและมีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปีอยา่งสม ่าเสมอ และแกปั้ญหา
เร่ืองขอ้ร้องเรียนจากการท างานล่วงเวลาใหล้ดลง ดงันั้นคณะฯ จึงควรรักษาประเด็นเหล่าน้ีไว ้

อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียในสองอนัดับ
สุดทา้ย พบว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรปรับปรุงในเร่ือง การวางแผนงานดา้น   
การพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วส้ าหรับแต่ละต าแหน่งงานอย่างครบถ้วน และการจดัระบบการให้
ค  าปรึกษาดา้นการท างานและการพฒันาความรู้แก่บุคลากร ซ่ึงปัจจุบนัคณะฯ มีการด าเนินการรองรับ
ขอ้บกพร่องในปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยป์ระจ า คณะ 
ซ่ึงมีหน้าที่ ก  าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดท าแผนปฏิบัติการ               
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะบริหารธุรกิจและของ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ด าเนินงานจดัการศึกษา ฝึกอบรมและพฒันาเพือ่ยกระดบัความรู้ ความสามารถ 
ทักษะสมรรถนะและประสบการณ์ของคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อสร้าง                
ความผูกพนัและพฒันาบุคลากร จดัท าระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรทุกระดับ      
สรุปรายงานโครงการกิจกรรมต่างๆ และปรับปรุงแผนปฏิบตัิการด้านพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
เส น อ ต่ อ คณ ะก รรม ก ารบ ริห ารป ระ จ าคณ ะ ฯ  แ ล ะบุ ค ล าก รขอ งคณ ะบ ริห าร ธุ ร กิ จ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกระดับรับทราบ ส่งเสริมและสนับสนุนจรรยาบรรณ ศีลธรรม คุณธรรม
จ ริยธรรม  วัฒ น ธรรมอ งค์ก ร  ก ารพัฒ น าอ งค์ก รไป สู่ ก าร เป็ น อ งค์ ก รแ ห่ งก าร เรี ยน รู้                                  
การจดัสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างขวญัและก าลังใจให้คณาจารยแ์ละบุคลากรสามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งน าความรู้และทกัษะที่ไดจ้ากการพฒันามาใชใ้นการปฏิบตัิงาน
ที่เก่ียวขอ้ง 

 


