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บทคัดยอ
การวิจยั เรือ่ ง ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน และระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน โดยศึกษาจากประชากร จํานวน 83 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ความสัมพันธดว ยสมการถดถอย (Linear Regression) ผลการวิจยั สรุปไดดงั นี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน
สวนใหญมีสถานภาพสมรส ปฎิบัติงานในสายสนับสนุนการสอน มีอายุระหวาง 31 - 40 ป สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยระหวาง 6-10 ป และมีรายไดเฉลีย่ 10,001 - 20,000 บาทตอเดือน โดยพบวา
ปจจัยทีม่ ผี ลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน คือ 1) การมีชองทางเพื่อสื่อสารกับบุคลากร
ไดอยางสะดวกและเขาถึงทุกระดับ 2) การมีสว นรวมในการตัดสินใจงานทีเ่ กีย่ วของกับตนเอง 3) การดูแลเรือ่ งสุขภาพ
ของบุคลากรอยางเพียงพอ และ 4) ผูบังคับบัญชามีการรับฟง ความคิดเห็นของบุคลากรและสามารถใหคําชี้แนะได
และสามารถปกปองผูที่อยูใตบังคับบัญชากรณีที่เกิดปญหา สวนลักษณะความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ฟารอสี เทอรน ในดานการยอมรับเปาหมายและคานิยมของมหาวิทยาลัย พบวา บุคลากรมีความเชือ่ วามหาวิทยาลัย
จะสามารถจัดการศึกษาใหแกประชาชนได และเต็มใจ ที่จะทุมเทความพยายามเพื่อประโยชนขององคกร เพื่อให
งานสําเร็จตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย ในดานความปรารถนา ทีจ่ ะรักษาไวซงึ่ ความเปนสมาชิกขององคกร พบวาเมือ่ มีบคุ คล
อืน่ กลาวถึงมหาวิทยาลัยอยางเสีย ๆ หาย ๆ จะรีบแจงทันที สําหรับระดับความผูกพันตอองคกร พบวา ปจจัยดานองคกร
ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และดานภาวะผูนําไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคกร นอกจากนี้
ยังมีขอ เสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรมีการปรับฐานเงินเดือน การปรับผังองคกร เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านมีความชัดเจน
และสื่อสารใหผูปฏิบัติงานไดเขาใจ รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบภายในองคกรเพื่อใหสอดรับกับสภาพจริง และ
ควรมีคูมือการปฏิบัติงานระดับหนวยงานและสนับสนุนทรัพยากรใหเหมาะสมกับงาน เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
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ในการทํางาน รวมถึงควรมีการจัดอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ตลอดจน
สรางสัมพันธภาพที่ดี อีกทั้งควรมีการประชุมชี้แจงคานิยม (Share Value) ใหกับบุคลากรใหมที่เขามาปฏิบัติงาน
เพราะจะไดทราบวัฒนธรรมองคกรอยางถูกตอง ตลอดจนมีการสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในหนาที่
การงาน (Career Path) และควรมีการศึกษาสาเหตุการลาออกของบุคลากร และควรธํารงความสัมพันธแบบพี่นอง
แบบครอบครัว ถอยทีถอยอาศัยแบบที่เปนอยู และปรารถนาใหเนนภาพลักษณ/อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
คําสําคัญ
ความผูกพันตอองคกร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
Abstract
The objectives of this research study were to study the factors effecting organizational commitment
and the level of organizational commitment of employees of The Far Eastern University. Eighty-three
persons of employees of The Far Eastern University was used as a sample group. One-to-Five Level
questionnaires were used as data collection tool. Statistics analysis using Percentages, Mean and Standard
Deviation and Linear Regression. The study found that: The majority of the employees were married
ages between 31 – 40 years educated with Master degrees, have been working at The Far Eastern
University between 6 – 10 years with an estimated income between 10,001 – 20,000 baht per month. From
the study we found that the factors effecting the organizational commitment of the employees of The Far
Eastern university were: 1) ability to freely communicate with employees in all levels 2) ability to participate
in decision making related to their tasks 3) ability to receive health benefit, 4) heads of departmental units
were willing to listen and to advice on their peers and to help when there were conflicts and problems.
The organizational commitment characteristic of The Far Eastern employees was found that they
accepted goals and values of The Far Eastern University and believed that The Far Eastern University
was able to provide and educate people. They were willing to make effort for the benefit of the organization
and to complete required tasks given to them. They also expressed their desire to maintain their membership
of The Far Eastern University and would notify the university when negative information about the university
were displayed. On the level of organizational commitment, factors on jobs, human resource development
and leadership don’t have effect on organizational commitment. In addition, suggestions were made to
the university that there should adjust salary scale, organizational hierarchy so that it would be clear to
the employees. Rules and regulations should also be re-written or updated in order to conform to the
actual conditions. There should also be procedure manuals for all units in the organization and supporting
resources necessary for the tasks given. Trainings should also be arranged so that employees would gain
new or necessary skills suitable for their tasks as well as good relationships between employees
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themselves. Share values should be known to new employees in order for them to fit in with the organization
norms. Professional career path should be promoted for employees’ career progress. There should be
a study for the reasons of employees’ resignation. Managing their relationships like brothers and sisters,
helping each other as a family would help its members and to retain The Far Eastern University’s image
and identity.
Keywords
Employee Engagement, The Far Eastern University
บทนํา
คนหรือที่เรียกวาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญระดับแนวหนาที่นําความสําเร็จมาสูองคกร ดังนั้น
การเอาใจใสตอ คนภายในองคกรจึงเปนหนาทีข่ องผูบ ริหารระดับสูงขององคกรตองใหความสําคัญ อีกทัง้ ยังตองสามารถ
เขาถึงความตองการของบุคลากรทุกระดับ และผสมผสานความตองการนั้นใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร
ในขณะเดียวกันตองสามารถทําใหบุคลากรภายในองคกรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน มีความกระตือรือรนมุง
มั่นที่จะทํางานใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดแกองคกร (สมพงษ โมราฤทธิ์, 2555, 1) ในเมื่อคนเปนปจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนและกําหนดทิศทางขององคกรวาจะมุงไปทางใด ผูบริหารหรือผูเกี่ยวของควรสรางความรวมมือรวมใจ
ความเสียสละ ความรับผิดชอบและความเต็มใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรเพื่อใหเกิดความสุขและ
เกิดความผูกพันตอองคกร โดยยุคปจจุบนั การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยนนั้ ก็มไิ ดจาํ กัดขอบเขตอยูแ คการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานในองคกรเทานั้น ยังมีสิ่งสําคัญที่จะตองดําเนินการ
ควบคูก นั ไป คือ การปลูกฝงหรือสรางจิตสํานึกใหบคุ ลากรภายในองคกรเกิดความพึงพอใจ ความผูกพัน ความซือ่ สัตย
และจงรักภักดีทจี่ ะรวมมือและปฏิบตั งิ านใหกบั องคกร โดยองคกรตองใสใจดูแลรักษาความกาวหนาในอาชีพการงาน
ใหกับบุคลากร อันจะสงผลใหบุคลากรมีความมุงมั่นที่จะสรางชื่อเสียง และสรางความสําเร็จใหกับองคกรโดย
ไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อยและยากลําบาก แตการที่องคกรจะคาดหวังและมุงผลใหบุคลากรภายในองคกรปฏิบัติ
เชนนั้นได จําเปนอยางยิ่งที่องคกรจะตองอาศัยปจจัยตาง ๆ เปนแรงเสริม เพื่อกระตุนและคอยผลักดันใหบุคลากร
เกิดความผูกพันตอองคกร ดังที่ ดวงพร พรวิทยา (2540) กลาววา องคกรใดถาบุคลากรมีความผูกพันตอองคกรสูง
องคกรนัน้ ก็จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคไดงา ยขึน้ ทัง้ นีเ้ พราะบุคลากรจะมีความเชือ่ มัน่ ตอนโยบาย เปาหมาย
วัตถุประสงคและคานิยมขององคกร กอใหเกิดความเต็มใจทีจ่ ะทุม เทความพยายามอยางเต็มทีเ่ พือ่ องคกร นอกจากนี้
ยังจะทําใหเกิดความรูส กึ ปรารถนาทีจ่ ะรักษาไวซงึ่ ความเปนบุคลากรขององคกร ไมคดิ ทีจ่ ะลาออกหรือโอนยายไปทีอ่ นื่
ความผูกพันขององคกรจึงเปนตัวชี้วัดใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพขององคกร บุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกร
สูงจะปฏิบัติงานไดดีกวาบุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกรตํ่า ในขณะ พิชิต พิทักษเทพสมบัติ (2548) ไดกลาวไว
วา การที่บุคลากรขาดความผูกพันตอองคกรจะสงผลในแงลบตอองคกร กอใหเกิดพฤติกรรมองคกรที่ไมพึงประสงค
เชน การละเลยเพิกเฉยในการทํางาน การไมตรงตอเวลาในการทํางาน การขาดงาน และการโยกยายเปลี่ยนงาน
ตลอดจนลาออกจากองคกรในทีส่ ดุ ผลทีต่ ามมา คือ ความสูญเสียขององคกรในรูปแบบตาง ๆ ทัง้ ในดานทรัพยากร
มนุษย ขวัญและกําลังใจของบุคลากร
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ความผูกพันตอองคกรจึงเปนกุญแจสําคัญทีจ่ ะคอยผูกมัดบุคลากรใหปฏิบตั งิ านและรวมงานอยูก บั องคกร
ไปนาน ๆ นอกจากนีแ้ ลวความผูกพันตอองคกรยังมีความมัน่ คงมากกวาความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคกร
นี้จะพัฒนาไปอยางชา ๆ แตจะคงอยูอยางมั่นคง โดยจะทําหนาที่คอยเปนแรงผลักดันและจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติ
งานอยางอุทิศตนเพื่อองคกร (ปาริชาติ บัวเปง, 2554, 2) จากความสําคัญและอิทธิพลของความผูกพันตอองคกร
ที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานบุคลากรภายในองคกร ทําใหผูวิจัยไดสังเกตและติดตามความเคลื่อนไหวอัตรา
การลาออกและการบรรจุใหมของบุคลากรมหาวิทยาลัยซึง่ มีการเคลือ่ นไหวสูงมาก ในขณะเดียวกันก็พบวา บุคลากร
บางสวนที่ไดรับการบรรจุเปนบุคลากรประจํามีการปฏิบัติงานอยางเสมอตนเสมอปลาย ดวยสภาพดังกลาวทําให
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เพื่อนําผลการวิจัยไปใช
ในการวางแผนความรวมมือและหาแนวทางพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
เพื่อเสริมสรางความจงรักภักดีและความผูกพันตอองคกรสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณคาตอองคกรไวใหนานที่สุด
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน
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วิธีการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสายการสอน และสายสนับสนุนการสอน จํานวน 83 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม แบงเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนแบบเลือกตอบ
สวนที่ 2 ปจจัยที่มีตอความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวย ดานองคกร ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และดานภาวะผูนํา
สวนที่ 3 ลักษณะความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวย ดานการยอมรับเปาหมายและคานิยมของมหาวิทยาลัย
ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามเพื่อประโยชนขององคกร และดานความปรารถนา
ที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะทั่วไป เปนแบบปลายเปด
3. การสรางเครื่องมือ
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ เปนแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั สรางและพัฒนามาจากแบบสอบถามของ วิภาพร
เตชะสรพัศ (2557) โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังนี้
3.1 ศึกษาคนควาจากแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.2 ปรึกษาผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาแบบสอบถามที่ขอยืมมาจาก วิภาพร เตชะสรพัศ เพื่อใหเกิด
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและเนื้อหา
3.3 การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับ
บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานมากกวา 3 ป สังกัดคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 30 คน และ
นํามาวิเคราะหความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยมี
คาเทากับ 0.95
3.4 จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
จัดสงแบบสอบถามไปยังบุคลากรตามบัญชีรายชื่อของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ฟารอีสเทอรน ดวยตนเองในชวงเดือนพฤศจิกายน 2557
5. การวิเคราะหขอมูล
5.1 ขอมูลทั่วไป วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ
5.2 ปจจัยที่มีตอความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย
( μ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) สวนการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ย
โดยภาพรวม มีดังนี้
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คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 มีความหมายอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 มีความหมายอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.39 มีความหมายอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 มีความหมายอยูในระดับนอย
ตํ่ากวา 1.50
มีความหมายอยูในระดับนอยที่สุด
5.3 ลักษณะความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( μ)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) สวนการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยโดยภาพรวม มีดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 มีความหมายอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 มีความหมายอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.39 มีความหมายอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 มีความหมายอยูในระดับนอย
ตํ่ากวา 1.50
มีความหมายอยูในระดับนอยที่สุด
5.4 การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการวิเคราะหสมการถดถอย (Linear Regression)
ระหวางตัวแปรดานองคกร ดานงาน ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูน าํ กับความผูกพันตองานของ
บุคลากรในภาพรวม
5.5 ขอเสนอแนะทั่วไป เปนแบบปลายเปด วิเคราะหขอมูลเปนความเรียง
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป
บุคลากรสวนใหญมีสถานภาพสมรส และปฏิบัติงานสายสนับสนุนการสอน มีอายุระหวาง 31 - 40 ป
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยระหวาง 6 - 10 ป และมีรายไดเฉลีย่ 10,001 - 20,000 บาท
ตอเดือน ดังตารางขางทาย
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2. ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ปจจัยที่มีผลตอการความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนในภาพรวม ทั้ง 4 ดาน
มีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับมาก โดยดานงาน มีคา เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ ดานภาวะผูน าํ ดานองคกร และดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ตามลําดับ ดังตารางขางทาย
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3. ลักษณะความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ลักษณะความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน พบวา ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามเพื่อประโยชนขององคกร
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด สวนความปรารถนาที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร และการยอมรับ
เปาหมายและคานิยมของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับในระดับมาก ดังตารางขางทาย
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4. ระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ปจจัยดานองคกร ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และดานภาวะผูน าํ ไมสง ผลตอความผูกพัน
ตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.5 ดังตารางขางทาย
{´¥¸É¤¸¨n°ªµ¤¼¡´n°°r¦
oµ°r¦
oµµ
oµµ¦¡´µ¦´¡¥µ¦»¨
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B
-.103
.194
.243
.125

Beta
-.151
.292
.394
.190

t
-.973
2.206
2.644
1.263

Sig
0.333
0.30
0.10
0.210

R

R Square

0.669

0.448

5. ขอเสนอแนะ
5.1 ดานองคกร ควรมีการปรับฐานเงินเดือน และปรับผังองคกร เพื่อใหการปฏิบตั ิงานมีความชัดเจน
และสื่อสารใหผูปฎิบัติงานไดเขาใจ รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบภายในองคกรใหสอดรับกับสภาพจริง
5.2 ดานงาน ควรมีคูมือการปฏิบัติงานระดับหนวยงานและสนับสนุนทรัพยากรใหเหมาะสมกับงาน
เชน การปรับคาตอบแทนการทํางานลวงเวลา เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
5.3 ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควรมีจดั อบรมบุคลากรเพือ่ พัฒนาศักยภาพและแลกเปลีย่ นเรียนรู
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนสรางสัมพันธภาพที่ดี อีกทั้งควรมีการประชุมชี้แจงคานิยม (Share Value) ใหกับบุคลากร
ใหมทเี่ ขามาปฏิบตั งิ านเพราะจะไดทราบวัฒนธรรมองคกรอยางถูกตอง ตลอดจนมีการสงเสริมใหบคุ ลากรมีความกาวหนา
ในหนาที่การงาน (Career Path) อีกทั้งควรมีการศึกษาสาเหตุการลาออกของบุคลากร
5.4 ดานความปรารถนาทีจ่ ะรักษาไวซงึ่ ความเปนสมาชิกขององคกร ควรธํารงความสัมพันธแบบพีน่ อ ง
แบบครอบครัว ถอยทีถอ ยอาศัยแบบทีเ่ ปนอยู และปรารถนาใหเนนภาพลักษณ / อัตลักษณของมหาวิทยาลัยมากกวานี้
อภิปรายผล
ถึงแมวาผลการวิจัยจะพบวาปจจัยแตละดานที่มีผลตอระดับความผูกพันอยูในระดับมาก ซึ่งไดแก การมี
ชองทางเพื่อสื่อสารกับบุคลากรไดอยางสะดวกและเขาถึงทุกระดับ การมีสวนรวมในการตัดสินใจงานที่เกี่ยวของกับ
ตนเอง การดูแลเรื่องสุขภาพของบุคลากรอยางเพียงพอ ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร
และสามารถใหคําชี้แนะได และสามารถปกปองผูที่อยูใตบังคับบัญชากรณีที่เกิดปญหา ถือวาเปนปจจัยพื้นฐานที่
ทุกองคกรพึงมีใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน หากจะเสริมสรางปจจัยพื้นฐานใหมีระดับสูงขึ้น ก็ควรมีการคํานึงถึงการ
สรางขวัญและกําลังใจ ดังที่ไดรับการเสนอแนะจากบุคลากรสวนใหญที่ตองการปรับฐานเงินเดือนและการปรับคา
ตอบแทน การทํางานลวงเวลา ซึ่งสอดรับกับแนวคิดของ วิทยา ดานธํารงกุล (2546) ที่กลาวไววา หลายองคการ
หันมาจาย คาตอบแทนตามความแตกตางของทักษะหรือความสามารถของพนักงาน เพือ่ เปนการผลักดันใหพนักงาน
มีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนเงื่อนไขที่สําคัญในองคการสมัยใหมที่ตองมีการปรับตัวรับ
กับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง การจายคาตอบแทนบนพื้นฐานของทักษะและความสามารถนี้จะผลักดัน
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การมีสว นรวมรับผิดชอบของพนักงานใหสงู ดวย ซึง่ หากสามารถปฏิบตั ไิ ดมหาวิทยาลัยก็ควรมีการปรับโครงสรางการ
ปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในหนาที่ใหสูงขึ้นตามสายงาน (Career Path)
สําหรับขอคนพบลักษณะความผูกพันตอองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ที่พบวา บุคลากร
มีความเชือ่ วามหาวิทยาลัยจะสามารถจัดการศึกษาใหแกประชาชนได และพรอมทีจ่ ะทุม เททํางานใหสาํ เร็จทุกงาน
ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย อีกทัง้ หากมีบคุ คลอืน่ กลาวถึงมหาวิทยาลัยอยาง เสีย ๆ หาย ๆ จะรีบแจงตอมหาวิทยาลัยทันที
นั่นแสดงวาบุคลากรสวนใหญมที ศั นคติเชิงบวกตอมหาวิทยาลัย ดวยคุณลักษณะทีแ่ สดงออกดังกลาวสอดรับกับ สุพานี
สฤกณวานิช (2552) ที่กลาววา องคกรที่ประสบความสําเร็จ สรางประโยชนตอสังคม ใหโอกาสแกพนักงานและ
ดูแลพนักงานดี สมาชิกองคกรมักมีความรูสึกรักองคกร ภาคภูมิใจที่ไดเปนสมาชิก มีความรูสึกรวมกับองคกรสูง
และทําตนใหเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกร เชน ตัง้ ใจทํางาน ดูแลรักษาทรัพยสนิ ขององคกรเสมือนกับของตนเอง อธิบาย
และชี้แจงเหตุผลเมื่อถูกคนอื่นกลาวหาองคกร และมักใชสรรพนามแทนตัววาเราหรือของเรา
จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานงานและดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสงผลตอความผูกพันตอองคกร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 นั่นแสดงวาปจจัยดังกลาว เปนตัวชี้วัดความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ที่จะรวมปฏิบัติงานกับองคกรซึ่งสอดรับกับ สุพานี สฤษฎวานิช (2552) ที่กลาววาความผูกพันตอองคกร จะมีอยู
3 ลักษณะ คือ 1) การผูกพันในเชิงความรูสึกซึ่งเปนความตั้งใจของบุคคลที่จะคงอยูกับองคกรอันเนื่องมาจากมี
เพื่อนรวมงานดี หนาที่การงานดี บรรยากาศในการทํางานดี ตลอดจนเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายและคานิยม
ขององคกร 2) ความผูกพันเนือ่ งจากตองการอยูก บั องคกร เพราะทีอ่ งคการนัน้ เหมาะสมทีจ่ ะคงอยูเ ปนสมาชิกตอไป
เพราะคาตอบแทนดี โอกาสกาวหนาดี และ 3) ความผูกพันตามบรรทัดฐานทีค่ วรเปน เกิดขึน้ เนือ่ งจากตระหนักดีวา
กิจการแหงนี้ ใหโอกาสในการรับเขาทํางาน ฝกอบรมสอนงาน จึงเปนเหตุผลในเชิงขอผูกมัดที่ควรจะตองผูกพัน
ตอองคการแหงนี้
นอกจากนีข้ อ เสนอแนะของบุคลากร คือ ยังตองการการธํารงความสัมพันธแบบพีน่ อ ง แบบครอบครัว ถอยที
ถอยอาศัยแบบทีเ่ ปนอยู โดยลักษณะดังกลาวเปนสภาพแวดลอมในการทํางานทีม่ สี ว นสรางทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน
และกอใหเกิดความผูกพัน ซึง่ สอดรับกับผลงานวิจยั ของ เจนนารา สิทธิเหรียญชัย (2541) ทีพ่ บวา บรรยากาศองคกร
มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันในงานของอาจารยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 และแมผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะพบวาปจจัยดานองคกรและดานภาวะผูน าํ ไมมนี ยั
สําคัญทางสถิติ มหาวิทยาลัยก็ควรตระหนัก เพราะเปนตัวชีว้ ดั ถึงประสิทธิภาพขององคกร ดังที่ ลลิตา อรุโณทยานันท
(2554) กลาววาการมีภาวะผูนําเขมแข็งจะจูงใจและกระตุนใหพนักงานทํางานตามหนาที่ที่ตนไดรับมอบหมาย
อยางเต็มประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็มกี ารชืน่ ชมยกยองพนักงานเมือ่ ทํางานประสบผลสําเร็จ ซึง่ ถือเปนปจจัยหนึง่
ที่องคกรคาดหวังวาพนักงานจะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและตั้งใจปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จ
สรุป
จากผลการวิจัยที่พบวา ปจจัยทุกดานมีผลตอระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก ซึ่งไดแก
การมีชอ งทางเพือ่ สือ่ สารกับบุคลากรไดอยางสะดวกและเขาถึงทุกระดับ การมีสว นรวมในการตัดสินใจงานทีเ่ กีย่ วของ
กับตนเอง การดูแลเรื่องสุขภาพของบุคลากรอยางเพียงพอ ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรและ
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สามารถใหคาํ ชีแ้ จงได และสามารถปกปองผูท อี่ ยูใ ตบงั คับบัญชากณีทเี่ กิดปญหาซึง่ ถือวาเปนปจจัยพืน้ ฐานทีท่ กุ องคกร
พึงมีใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังพบวา บุคลากรสวนใหญตองการธํารงความสัมพันธแบบพี่นอง
แบบครอบครัว ถอยทีถอยอาศัยแบบที่เปนอยู โดยลักษณะดังกลาวเปนสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีสวนสราง
ทัศนคติเชิงบวกและกอใหเกิดความผูกพัน ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงมีขอ เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
เพื่อธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ คาใหอยูทํางานอยางมีความสุขในหลายรูปแบบ อาทิ การจัดสภาพแวดลอม
ที่ดีในการทํางาน การใหผลประโยชนและหรือบริการที่สอดรับกับความตองการของบุคลากร หรือแมกระทั่งการจาย
คาตอบแทนที่เหมาะสม โดยสิ่งตาง ๆ เหลานี้ควรไดมีการวางแผนระยะยาว เพื่อเสริมสรางความจงรักภักดีและ
ความผูกพันตอองคกรสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณคาใหอยูในองคกรนานที่สุดและเปนไปอยางตอเนื่อง
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