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บทคัดย่อ  

กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยในกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันองค์กร กรณีศึกษำ
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ บุคลำกร
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร จ ำนวน 54 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม จ ำนวน 54 ชุด ซึ่งด ำเนินกำรส ำรวจ
ในช่วงเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562 มีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น จ ำนวน 48 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
90.56 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัย 
พบว่ำ ภำพรวมประเด็นควำมคิดเห็นต่อปัจจัยในกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันองค์กร มีควำมคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.23 คิดเป็นร้อยละ 74.67 โดยจ ำแนกตำมประเภทสถำนภำพของบุคลำกร 4 ประเภท 
ได้แก่ พนักงำนมหำวิทยำลัยเปลี่ยนสถำนภำพ พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย 
ประเภทที่มีระดับควำมคิดเห็นต่อประเด็นควำมผูกพันองค์กรสูงสุด คือ ประเภทลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงของ
มหำวิทยำลัย ในประเด็นด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และด้ำนกำรรักษำดุลยภำพระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนและชีวิต
ส่วนตัว รองลงมำ คือ ประเภทพนักงำนมหำวิทยำลัยเปลี่ยนสถำนภำพ และพนักงำนมหำวิทยำลัย ในประเด็นด้ำนงำน
ในควำมรับผิดชอบ ซึ่งประเด็นและปัจจัยที่บุคลำกรต้องกำรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำนั้น ส ำนักบริหำรและพัฒนำ
วิชำกำรก็จะน ำไปจัดท ำแผน และพัฒนำบุคลำกรให้มีขวัญ ก ำลังใจ และมีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนให้ผลลัพธ์ของงำน      
มีประสิทธิภำพ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรต่อไป  
ค าส าคัญ:  ปัจจยั,ควำมผูกพันองค์กร, ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

Abstract  
 The objective of this study was to study the operational factors towards the workforce 
engagement in a case study of the Bureau of Academic Administration and Development,                         
Khon Kaen University in 2019. The population used in the study was 54 personnel of the Bureau of  
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Academic Administration and Development. Data were collected by using 54 questionnaires which 
were conducted during May until June 2019, a total of 48 respondents representing 90.56 percent. 
The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation.      
It was found that the overall opinions on the operational factors towards the workforce 
engagement were at the agreed level. The mean was 5.23 or 74.67%, classified by 4 types of 
personnel status, namely university staff changing status, university staff, permanent employee and 
university employee. The type that had the highest level of opinion towards the workforce 
engagement was the type of permanent employee and university employees on work environment 
and maintaining balance between work life and personal life issues, followed by the type of 
university staff changing status and university staff on task responsibility issue. As for the issues and 
factors that personnel need to be promoted and developed, the Bureau of Academic 
Administration and Development will bring them to plan and develop personnel to have morale 
and motivation for work for effective work results and achieving organizational goals. 

Keywords: factors, workforce engagement, Bureau of Academic Administration and Development, 
Khon Kaen University 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้รับกำรยอมรับจำกสถำบันอุดมศึกษำและองค์กรระหว่ำงประเทศ ตลอดจนมีผลกำร
จัดอันดับของมหำวิทยำลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย 1 ใน 400 ของโลก เมื่อพิจำรณำจำกผลงำนทำงด้ำนกำร
ผลิตบัณฑิต คุณภำพงำนวิจัย ควำมเป็นนำนำชำติ และควำมมีชื่อเสียงของมหำวิทยำลัย จำกกำรจัดอันดับจำกองค์กร
ประเมินคุณภำพ ทั้งภำยในประเทศและนำนำชำติ รวมถึงกำรพัฒนำตนเองให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้ 
มหำวิทยำลัยวิจัยชั้นน ำ มหำวิทยำลัยที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มหำวิทยำลัยคุณภำพ และมหำวิทยำลัยของชุมชน กำร
ผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุง ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
มำตรฐำนสำกลที่มุ่งกำรพัฒนำชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง และมหำวิทยำลัยได้เห็นควำมส ำคัญของกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality Award : TQA)  หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
(5.2) ควำมผูกพันของบุคลำกร โดยกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมกรอบกำรประเมินข้อตกลงกำรปฏิบัติ
รำชกำร เพื่อค้นหำปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนมี่มีผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรกับหน่วยงำน ส ำนัก
บริหำรและพัฒนำวิชำกำรองค์กรชั้นน ำด้ำนกำรบริกำรระบบทะเบียนและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ มีพันธกิจ       
กำรบริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพเพื่อยกระดับคุณภำพของงำนมีหน้ำที่หลักในกำรบริกำรและ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่ส ำคัญ 4 ด้ำน คือ 1. กำร
สนับสนุนด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร 2. กำรสนับสนุนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
3. กำรให้บริกำรด้ำนระบบทะเบียนนักศึกษำ 4. กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำสหกิจศึกษำอำเซียน  ส ำนักบริหำรและ
พัฒนำวิชำกำรมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ ซึ่งหน่วยงำนจะกระท ำภำรกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์
และมีประสิทธิภำพนั้น ผู้บริหำรจ ำเป็นต้องมีบทบำทหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ระยะสั้นระยะยำว 
รวมทั้งกำรก ำหนดนโยบำยธ ำรงรักษำและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะทรัพยำกรบุคคลเป็น
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องค์ประกอบที่ส ำคัญในกำรท ำให้องค์กำรประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ จ ำเป็นต้องได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งต้องค้นหำปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันของส ำนักบริหำร
และพัฒนำวิชำกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของบุคลำกรในหน่วยงำนโดยกำรสร้ำงแรงจูงใจและขวัญก ำลังใจให้     
บุคลกรเกิดควำมผำสุก และรู้สึกรักองค์กร สอดคล้องกับ (Herzberg, 1968 อ้ำงถึงใน ธัญชนก แดงช่วง , 2551) พบว่ำ 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่ท ำให้บุคคลเกิดควำมรู้สึกทำงบวกและทำงลบในกำรท ำงำน คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivator 
Factors) เป็นปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรท ำงำนโดยตรง เป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลชอบและรักงำนที่ปฏิบัติ เป็นกำร
กระตุ้นให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ได้แก่ 1. ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน คือ ท ำงำน
ตำมที่ได้รับมอบหมำยได้ส ำเร็จ 2. กำรได้รับกำรยอมรับนับถือ คือ ควำมส ำเร็จของตนเองเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นทั้ง
เพื่อนร่วมงำนและผู้บังคับบัญชำ 3. ลักษณะของงำน คือ งำนที่ท ำมีควำมน่ำสนใจ 4. ควำมรับผิดชอบ คือ งำนที่ท ำตรง
กับหน้ำที่รับผิดชอบ 5. โอกำสก้ำวหน้ำในต ำแหน่งงำน คือ งำนที่ท ำมีโอกำสสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้มั่นคง และ 
6 กำรพัฒนำตนเอง คือ กำรได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนทักษะด้ำนๆต่ำงในต ำแหน่งหน้ำที่ให้มีควำมเชี่ยวชำญ   
มำกขึ้น ส่วนปัจจัยค้ ำจุน (Hygiene Factors) หมำยถึง ปัจจัยที่สนับสนุนค้ ำจุนให้บุคคลมีแรงจูงใจในกำรท ำงำน      
ถ้ำมีควำมสอดคล้องกัน หำกไม่มีบุคคลในองค์กำรอำจไม่อยำกท ำงำน ได้แก่ 1.เงินเดือนและค่ำตอบแทน หมำยถึง 
บุคคลพอใจเงินเดือนและกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของตนเองที่เหมำะสม 2. ควำมสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงำน หมำยถึง 
ควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน และผู้บังคับบัญชำ 3.สถำนภำพในกำรท ำงำน หมำยถึง องค์ประกอบที่
ท ำให้บุคคลเกิดควำมรู้สึกต่องำน 4.นโยบำยกำรบริหำรงำน หมำยถึง กำรบริหำรงำนขององค์กรต้องชัดเจน 5.สภำพ
กำรท ำงำน หมำยถึง สิ่งแวดล้อมและเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน 6.ควำมมั่นคงในงำน หมำยถึง ควำมรู้สึก
ว่ำงำนของตนเองมีควำมมั่นคง และ 7. วิธีกำรปกครองบังคับบัญชำ หมำยถึง ควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้บังคับบัญชำ  
ที่บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ด้วยควำมยุติธรรม เสมอภำค กำรแนะน ำ กำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ  

ดังนั้น ผู้วิจัยมหีน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร  จึงสนใจ
ที่จะศึกษำ เรื่อง ปัจจัยในกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันองค์กร กรณีศึกษำส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เพื่อศึกษำปัจจัยควำมคิดเห็นแง่มุมต่ำงๆในกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันองค์กร และน ำ
ผลกำรศึกษำข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรปรับปรุง วำงแผน ก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
บุคลำกร ตลอดจนกำรสร้ำงควำมผูกพันและควำมผำสุกของบุคลำกรส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร  ให้ปฏิบัติงำน
อย่ำงมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษำปัจจัยในกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันองค์กร กรณีศึกษำส ำนักบริหำรและพัฒนำ
วิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุง พัฒนำในกำรปฏิบัติงำน และควำมผูกพันในองค์กรของบุคลำกร
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
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วิธีด าเนินการวิจัย  
1.ขอบเขตของกำรวิจัย 
   กำรศึกษำครั้งนี้ บุคลำกร คือ บุคลำกรส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยมี

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้   
1.1 รับนโยบำยและรับมอบหมำยงำนจำกผู้บังคับบัญชำในกำรศึกษำหัวข้อดังกล่ำวนี้เพื่อน ำผลที่ได้ไป

ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
1.2 ศึกษำองค์ควำมรู้ เอกสำรและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
1.3 ออกแบบและพัฒนำแบบสอบถำมเพื่อรวบรวมข้อมูลจำกบุคลำกร ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร

ทุกคน  
1.4 วิเครำะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล 
1.5 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อผู้บริหำร 
1.6 จัดท ำรำยงำนฉบับสมบรูณ์ 

2. ประชำกร 
บุคลำกรส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น จ ำนวน 54 คน   

3. ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 3.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ บทบำทหน้ำที่ในปัจจุบัน สถำนภำพกำรท ำงำน 

ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนปัจจุบัน และอำยุงำน 
 3.2 ตัวแปรตำม ประกอบด้วย งำนในควำมรับผิดชอบ สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ภำวะผู้น ำ 
วัฒนธรรมในองค์กร ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร โอกำสและควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพในองค์กร และกำรรักษำดุลยภำพ
ระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตสว่นตัว 
 4.กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  กำรเก็บข้อมูลด้วยกำรแจกแบบสอบถำม จ ำนวน 54 ชุด ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม - มิถุนำยน  2562 
โดยได้รับแบบสอบถำมที่สมบูรณ์กลับคืนมำ จ ำนวน 48 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90.56 
 5.เครื่องมือในกำรวิจัย          
  เครื่องมือในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถำม โดยได้จัดท ำและพัฒนำแบบสอบถำมกำร
ประเมินควำมผูกพันต่อองค์กร ตำมเกณฑ์ของกรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข (https://www.qa.dmh.go.thf) 
ให้เหมำะสมกับบุคลำกร ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยชุดค ำถำมนี้ผ่ำนกำรตรวจสอบ
ควำมตรงตำมเนื้อหำและโครงสร้ำง ซึ่งมีนักวิชำกำรและผู้สนใจน ำเครื่องมือฉบับนี้ไปใช้อย่ำงแพร่หลำย ตัวอย่ำงเช่น 
Yienprugsawan et al. 2011 (อ้ำงถึงใน รศรินทร์ เกรย์ และณัฐจีรำ ทองเจริญชูพงศ์ , 2555) เป็นมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ (Rating Scale) และเป็นไปตำมเกณฑ์วัดของลิเคิร์ท (Likert Scales) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นข้อค ำถำมแบบให้เลือกตอบ ได้แก่ เพศ อำยุ 
ระดับกำรศึกษำ บทบำทหน้ำที่ในปัจจุบัน สถำนภำพกำรท ำงำน ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนปัจจุบัน อำยุงำน 

ส่วนที่ 2 ส่วนค ำถำมประเมินควำมคิดเห็นปัจจัยในกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันองค์กร              
ซึ่งประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ 1) ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ 2) ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 3) ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำ 4) ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร 5) ควำม

https://www.qa.dmh.go.thf/
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คิดเห็นเกี่ยวกับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร 6) ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโอกำสควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพในองค์กร และ       
7)ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรรักษำดุลยภำพระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว 
  โดยรวมคะแนนจำกแบบสอบถำมทุกข้อ แล้วใช้ค่ำเฉลี่ยมำเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ ก ำหนดไว้เป็นกำร
เลือกตอบโดยใช้หลักเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert Scales) ตำมเกณฑ์ของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข, 2555) แบ่งระดับคะแนนเป็น 7 ระดับ โดยกำรก ำหนดช่วงของกำร
วัดได ้0.85 จำกเกณฑ์ดังกล่ำวน ำมำก ำหนดระดับควำมคิดเห็น ดังนี้ 

ระดับ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ความหมาย 
1 1.000 – 1.856 14.29-26.51 ไม่เห็นด้วยมำกที่สุด 
2 1.857 – 2.713 26.52-38.76 ไม่เห็นด้วย 
3 2.714 – 3.570 38.77-51.00 ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย 
4 3.571 – 4.427 51.01-63.24 เฉยๆ 
5 4.428 – 5.284 63.25-75.49 ค่อนข้ำงเห็นด้วย 
6 5.285 – 6.142 75.50-87.74 เห็นด้วย 
7 6.143 – 7.000 87.75-100 เห็นด้วยมำกที่สุด 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมจำกค ำถำมปลำยเปิด เป็นส่วน
ของกำรเก็บข้อมูลน ำมำจัดกลุ่มกำรเก็บข้อมูลด้ำนปัญหำ และข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขเพื่อหำควำมถี่ของกำรแสดง
ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมมำวิเครำะห์ เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร           
สำยสนับสนุน ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
 6. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำวิเค รำะห์ โดยหำค่ำเฉลี่ย ( X ) ร้อยละ         
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพ โดยใช้วิธีวิเครำะห์เนื้อหำ (content analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

    ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย โดยส่วนใหญ่มีอำยุอยู่ในช่วง 49-
59 ปี ได้รับกำรศึกษำระดับปริญญำตรีมำกที่สุด ส่วนใหญ่มีบทบำทหน้ำที่เป็นผู้ปฏิบัติงำน สถำนภำพกำรท ำงำนเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัยมำกที่สุด มีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนมำกกว่ำ 10 ปีขึ้นไป – 15 ปี มำกที่สุด และมีอำยุงำน
มำกกว่ำ 10 ปีขึ้นไป – 15 ปี เป็นส่วนใหญ่  

2. ปัจจัยในกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันองค์กร 
    กำรศึกษำปัจจัยในกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันขององค์กร ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ภำพรวมอยู่ในระดับควำมคิดเห็นด้วย ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.23 คิดเป็นร้อยละ 
74.67 เมื่อจ ำแนกตำมสถำนภำพของบุคลำกร 4 ประเภท สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้ 

1.พนักงำนมหำวิทยำลัยเปลี่ยนสถำนภำพ ภำพรวมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
5.49 คิดเป็นร้อยละ 78.47 ประเด็นที่มีควำมคิดเห็นสูงสุด คือ ด้ำนงำนในควำมรับผิดชอบ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.08      
คิดเป็นร้อยละ 86.83 ในปัจจัยเรื่องงำนของข้ำพเจ้ำมีกำรเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.35 คิดเป็นร้อยละ 90.76 
รองลงมำ คือ ด้ำนกำรรักษำดุลยภำพระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.03 คิดเป็นร้อยละ 
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86.13 ในปัจจัยเรื่องกำรท ำงำนของข้ำพเจ้ำไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินชีวิตครอบครัว ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.06 คิดเป็น
ร้อยละ 86.55 และด้ำนที่มีควำมคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้ำนวัฒนธรรมในองค์กร ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.20 คิดเป็นร้อยละ 
74.23 ในปัจจัยเรื่องหัวหน้ำงำนมีวิธีกำรแก้ไขปัญหำและควำมขัดแย้งในหน่วยงำนด้วยควำมเหมำะสมและเป็นธรรม  
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.47 คิดเป็นร้อยละ 78.15 ดังตำรำงที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ปัจจัยในกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันองค์กร 
ของพนักงำนมหำวิทยำลัยเปลี่ยนสถำนภำพ 

ประเด็นความคิดเห็น ( X ) S.D. ร้อยละ แปลผล 
1. ด้ำนงำนในควำมรับผิดชอบ  6.08 .56 86.83 เห็นด้วย 
2. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 5.37 1.38 76.75 เห็นด้วย 
3. ด้ำนภำวะผู้น ำ  5.28 1.45 75.46 ค่อนข้ำงเห็นด้วย 
4. ด้ำนวัฒนธรรมในองค์กร  5.20 1.01 74.23 ค่อนข้ำงเห็นด้วย 
5. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร 5.27 1.44 75.35 ค่อนข้ำงเห็นด้วย 
6. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโอกำสและควำมก้ำวหน้ำ 
ทำงอำชีพในองค์กร  

5.22 1.50 74.51  ค่อนข้ำงเห็นด้วย 

7. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรรักษำดุลยภำพระหว่ำง 
ชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว 

6.03 .82 86.13 เห็นด้วย 

ภาพรวม 5.49 1.17 78.47 เห็นด้วย 
 

2. พนักงำนมหำวิทยำลัย ภำพรวมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.36 คิดเป็น    
ร้อยละ 76.55 ประเด็นที่มีควำมคิดเห็นสูงสุด คือ ด้ำนงำนในควำมรับผิดชอบ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.71 คิดเป็นร้อยละ 
81.55 ในปัจจัยเรื่องงำนของข้ำพเจ้ำมีกำรเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.13 คิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมำ คือ 
ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.61 คิดเป็นร้อยละ 80.16 ในปัจจัยเรื่อง ข้ำพเจ้ำได้รับควำมร่วมมือ
จำกเพื่อนร่วมงำนในกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.75 คิดเป็นร้อยละ 82.14 และด้ำนที่มีควำมคิดเห็น
น้อยที่สุด คือ ด้ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.90 คิดเป็นร้อยละ 69.94 ในปัจจัยเรื่อง  ข้ำพเจ้ำได้รับ
กำรประเมินเพื่อกำรขึ้นค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.00 คิดเป็นร้อยละ 71.43 ดังตำรำงที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ปัจจัยในกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันองค์กร 
ของพนักงำนมหำวิทยำลัย 

ประเด็นความคิดเห็น ( X ) S.D. ร้อยละ แปลผล 
1. ด้ำนงำนในควำมรับผิดชอบ  5.71 .74 81.55 เห็นด้วย 
2. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 5.61 .71 80.16 เห็นด้วย 
3. ด้ำนภำวะผู้น ำ  5.23 .89 74.76 ค่อนข้ำงเห็นด้วย 
4. ด้ำนวัฒนธรรมในองค์กร  5.17 .92 73.81 ค่อนข้ำงเห็นด้วย 
5. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร 4.90 1.07 69.94 ค่อนข้ำงเห็นด้วย 
6. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโอกำสและควำมก้ำวหน้ำ 5.29 1.02 75.60 เห็นด้วย 
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ประเด็นความคิดเห็น ( X ) S.D. ร้อยละ แปลผล 
ทำงอำชีพในองค์กร  
7. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรรักษำดุลยภำพระหว่ำง 
ชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว 

5.60 1.05 80.06 เห็นด้วย 

ภาพรวม 5.36 .92 76.55 เห็นด้วย 
 
3. ลูกจ้ำงประจ ำ ภำพรวมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.54 คิดเป็นร้อยละ 79.18  

ประเด็นที่มีควำมคิดเห็นสูงสุด คือ ด้ำนกำรรักษำดุลยภำพระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว และด้ำนสิ่งแวดล้อม
ในกำรท ำงำน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.00 คิดเป็นร้อยละ 85.71 ในปัจจัย 5 ปัจจัย ได้แก่  1) กำรท ำงำนของข้ำพเจ้ำไม่เป็น
อุปสรรคต่อกำรด ำเนินชีวิตครอบครัว 2) ข้ำพเจ้ำสำมำรถแบ่งเวลำในกำรท ำงำน เวลำส่วนตัว เวลำครอบครัวและสังคม
ได้อย่ำงเหมำะสม 3) สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพในหน่วยงำนของข้ำพเจ้ำ เช่น ห้องท ำงำน แสง และเสียง เอื้ออ ำนวย
ต่อกำรท ำงำน 4) ข้ำพเจ้ำได้รับควำมร่วมมือจำกเพื่อนร่วมงำนในกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดี  เมื่อเกิดปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำน และ5) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบข้อมูล และมีกำรประชุมร่วมกันเพื่อหำแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสม ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
6.00 คิดเป็นร้อยละ 85.71 ตำมล ำดับ และด้ำนที่ควำมคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร และด้ำน
วัฒนธรรมในองค์กร ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.00  คิดเป็นร้อยละ 71.43 ในปัจจัย 4 ปัจจัย ได้แก่  1) หน่วยงำนมีกำรวำงแผน
ที่จะส่งเสริมให้ข้ำพเจ้ำก้ำวขึ้นไปสู่ต ำแหน่งที่สูงกว่ำได้ตำมล ำดับ 2) หัวหน้ำงำนมีวิธีกำรแก้ไขปัญหำและควำมขัดแย้ง
ในหน่วยงำนด้วยควำมเหมำะสมและเป็นธรรม 3) หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญต่อบุคลำกรภำยในหน่วยงำน และ4) มีกำร
ชื่นชมบุคลำกรที่น ำเสนอควำมคิดใหม่ๆ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.00 คิดเป็นร้อยละ 71.43 ตำมล ำดับ ดังตำรำงที่ 3 

 
ตารางที่ 3 แสดงค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ปัจจัยในกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันองค์กร 
ของลูกจ้ำงประจ ำ 

ประเด็นความคิดเห็น ( X ) S.D. ร้อยละ แปลผล 
1. ด้ำนงำนในควำมรับผิดชอบ  5.67 .00 80.95 เห็นด้วย 
2. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 6.00 .00 85.71 เห็นด้วย 
3. ด้ำนภำวะผู้น ำ  5.80 .00 82.86 เห็นด้วย 
4. ด้ำนวัฒนธรรมในองค์กร  5.00 .00 71.43 ค่อนข้ำงเห็นด้วย 
5. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร 5.00 .00 71.43 ค่อนข้ำงเห็นด้วย 
6. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโอกำสและควำมก้ำวหน้ำ 
ทำงอำชีพในองค์กร  

5.33 .00 76.19 เห็นด้วย 

7. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรรักษำดุลยภำพระหว่ำง 
ชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว 

6.00 .00 85.71 เห็นด้วย 

ภาพรวม 5.54 .00 79.18 เห็นด้วย 
 
4. ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย ภำพรวมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้ำงเห็นด้วย ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.51 คิดเป็น

ร้อยละ 64.46 ประเด็นที่มีควำมคิดเห็นสูงสุด คือ ด้ำนกำรรักษำดุลยภำพระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.25 คิดเป็นร้อยละ 75.00 ในปัจจัยเรื่อง ข้ำพเจ้ำสำมำรถแบ่งเวลำในกำรท ำงำน เวลำส่วนตัว เวลำ
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ครอบครัวและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.33 คิดเป็นร้อยละ 76.19 และประเด็นที่มีควำมคิดเห็นน้อย
ที่สุด คือ  ด้ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.61 คิดเป็นร้อยละ 51.59 ในปัจจัยเรื่อง ในหน่วยงำนจัด
สวัสดิกำรส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสมกับควำมต้องกำร ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.83 คิดเป็นร้อยละ 54.76 ดังตำรำง
ที่ 4 

 
ตารางที่ 4 แสดงค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ปัจจัยในกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันองค์กร 
ของลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย 

ประเด็นความคิดเห็น ( X ) S.D. ร้อยละ แปลผล 
1. ด้ำนงำนในควำมรับผิดชอบ  4.83 1.09 69.05 ค่อนข้ำงเห็นด้วย 
2. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 5.11 .82 73.02 ค่อนข้ำงเห็นด้วย 
3. ด้ำนภำวะผู้น ำ  4.60 .33 65.71 ค่อนข้ำงเห็นด้วย 
4. ด้ำนวัฒนธรรมในองค์กร  4.44 1.09 63.49 ค่อนข้ำงเห็นด้วย 
5. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร 3.61 1.42 51.59 เฉยๆ* 
6. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโอกำสและควำมก้ำวหน้ำ 
ทำงอำชีพในองค์กร  

3.73 .92 53.33 เฉยๆ* 

7. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรรักษำดุลยภำพระหว่ำง 
ชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว 

5.25 1.08 75.00 ค่อนข้ำงเห็นด้วย 

ภาพรวม 4.51 .98 64.46 ค่อนข้างเห็นด้วย 
 

5. เปรียบเทียบปัจจัยในกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันองค์กร ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ภำพรวมมีระดับควำมคิดเห็นต่อประเด็นควำมผูกพันองค์กร ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.23 คิดเป็น    
ร้อยละ 74.67 เมื่อจ ำแนกตำมประเภทสถำนภำพของบุคลำกร 4 ประเภท ได้แก่ 1.พนักงำนมหำวิทยำลัยเปลี่ยน
สถำนภำพ 2.พนักงำนมหำวิทยำลัย 3.ลูกจ้ำงประจ ำ และ4.ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย ประเภทที่มีระดับควำมคิดเห็นต่อ
ประเด็นควำมผูกพันองค์กรสูงสุด คือ 1) ลูกจ้ำงประจ ำ ค่ำเฉลี่ย 5.54 คิดเป็นร้อยละ 79.18 ใน 2 ประเด็น ได้แก่     
1.1) ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  และ1.2) ด้ำนกำรรักษำรักษำดุลยภำพระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว 
รองลงมำ คือ 2) พนักงำนมหำวิทยำลัยเปลี่ยนสถำนภำพ ค่ำเฉลี่ย 5.49 คิดเป็นร้อยละ 78.47 ในประเด็นด้ำนงำนใน
ควำมรับผิดชอบ 3) พนักงำนมหำวิทยำลัย ค่ำเฉลี่ย 5.36 คิดเป็นร้อยละ 76.55 ในประเด็นด้ำนงำนในควำมรับผิดชอบ 
และ 4) ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย ค่ำเฉลี่ย 4.51 คิดเป็นร้อยละ 64.46 ในประเด็นด้ำนกำรรักษำรักษำดุลยภำพระหว่ำง
ชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว ดังตำรำงที่ 5 
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ปัจจัยในกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันองค์กร ส ำนักบริหำรและ

พัฒนำวิชำกำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยรวม 

ประเด็นความคิดเห็น 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

เปลี่ยน
สถานภาพ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างของ

มหาวิทยาลัย 
ภาพรวม แปลผล 

1. งำนในควำมรับผิดชอบ 6.08 
(86.83) 

5.71 
(81.55) 

5.67 
(80.95) 

4.83 
(69.05) 

5.57 
(79.60) 

เห็นด้วย 

2. สภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน 

5.37 
(76.75) 

5.61 
(80.16) 

6.00 
 (85.71) 

5.11 
 (73.02) 

5.52 
 (78.91) 

เห็นด้วย 

3. ภำวะผู้น ำ 5.28 
 (75.46) 

5.23 
 (74.76) 

5.80 
 (82.86) 

4.60 
 (65.71) 

5.23 
 (74.70) 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

4. วัฒนธรรมในองค์กร 5.20 
 (74.23) 

5.17 
 (73.81) 

5.00 
 (71.43) 

4.44 
 (63.49) 

4.95 
 (70.74) 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

5. ค่ำตอบแทนและ
สวัสดิกำร 

5.27 
 (75.35) 

4.90 
 (69.94) 

5.00 
 (71.43) 

3.61 
 (51.59) 

4.70 
 (67.08) 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

6. โอกำสและควำมก้ำวหน้ำ     
ทำงอำชีพในองค์กร 

5.49 
(78.47) 

5.36 
(76.55) 

5.33 
(76.19) 

3.73 
(53.33) 

4.89 
(69.91) 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

7. กำรรักษำดุลยภำพ
ระหว่ำงชิวิตกำรท ำงำน
และชีวติส่วนตัว 

5.49 
(78.47) 

5.36 
(76.55) 

6.00 
(85.71) 

5.25 
(75.00) 

5.72 
(81.73) เห็นด้วย 

ภาพรวม 
5.49 

(78.47) 
5.36 

(76.55) 
5.54 

(79.18) 
4.51 

(64.46) 
5.23 

(74.67) 
ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

 

อภิปรายผล  
 กำรศึกษำปัจจัยในกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันขององค์กร ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ภำพรวมอยู่ในระดับควำมคิดเห็นด้วย ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.23 คิดเป็นร้อยละ 
74.67 เมื่อจ ำแนกตำมสถำนภำพของบุคลำกร 4 ประเภท สำมำรถน ำมำอภิปรำยผลได้ดังนี้ 
 1.พนักงำนมหำวิทยำลัยเปลี่ยนสถำนภำพ ภำพรวมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
5.49 คิดเป็นร้อยละ 78.47 ประเด็นที่มีระดับควำมคิดเห็นสูงสุด คือ ด้ำนงำนในควำมรับผิดชอบ ในปัจจัยเรื่อง       
งำนของข้ำพเจ้ำมีกำรเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง และด้ำนที่ต้องได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ ให้ดียิ่งขึ้น คือ ด้ำนวัฒนธรรมใน
องค์กร ในปัจจัยเร่ืองหัวหน้ำงำนมีวิธีกำรแก้ไขปัญหำและควำมขัดแย้งในหน่วยงำนด้วยควำมเหมำะสมและเป็นธรรม  

2.พนักงำนมหำวิทยำลัย ภำพรวมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.36 คิดเป็นร้อยละ 
76.55 ประเด็นที่มีควำมคิดเห็นสูงสุด คือ ด้ำนงำนในควำมรับผิดชอบ ในปัจจัยเร่ืองงำนของข้ำพเจ้ำมีกำรเรียนรู้ไม่หยุด
นิ่ง  และด้ำนที่ต้องได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น คือ ด้ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ในปัจจัยเรื่อง  ข้ำพเจ้ำ
ได้รับกำรประเมินเพ่ือกำรขึ้นค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร  

3.ลูกจ้ำงประจ ำ ภำพรวมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.54  คิดเป็นร้อยละ 79.18 
ประเด็นที่มีควำมคิดเห็นสูงสุด คือ ด้ำนกำรรักษำดุลยภำพระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว และด้ำนสิ่งแวดล้อม
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ในกำรท ำงำน ในปัจจัย 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) กำรท ำงำนของข้ำพเจ้ำไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินชีวิตครอบครัว                               
2) ข้ำพเจ้ำสำมำรถแบ่งเวลำในกำรท ำงำน เวลำส่วนตัว เวลำครอบครัวและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 3) สภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพในหน่วยงำนของข้ำพเจ้ำ เช่น ห้องท ำงำน แสง และเสียง เอ้ืออ ำนวยต่อกำรท ำงำน 4) ข้ำพเจ้ำได้รับควำม
ร่วมมือจำกเพื่อนร่วมงำนในกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดี เมื่อเกิดปัญหำในกำรปฏิบัติงำน และ5) ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ
ข้อมูล และมีกำรประชุมร่วมกันเพื่อหำแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสม และด้ำนที่ต้องได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
คือ ด้ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร และด้ำนวัฒนธรรมในองค์กร ในปัจจัย 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) หน่วยงำนมีกำรวำงแผนที่
จะส่งเสริมให้ข้ำพเจ้ำก้ำวขึ้นไปสู่ต ำแหน่งที่สูงกว่ำได้ตำมล ำดับ 2) หัวหน้ำงำนมีวิธีกำรแก้ไขปัญหำและควำมขัดแย้งใน
หน่วยงำนด้วยควำมเหมำะสมและเป็นธรรม 3) หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญต่อบุคลำกรภำยในหน่วยงำน และ 4) มีกำรชื่น
ชมบุคลำกรที่น ำเสนอควำมคิดใหม่ๆ  

4.ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย ภำพรวมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.51คิดเป็นร้อยละ 
64.46 ประเด็นที่มีควำมคิดเห็นสูงสุด คือ ด้ำนกำรรักษำดุลยภำพระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว ในปัจจัยเร่ือง 
ข้ำพเจ้ำสำมำรถแบ่งเวลำในกำรท ำงำน เวลำส่วนตัว เวลำครอบครัวและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม และด้ำนที่ต้องได้รับ
กำรส่งเสริมและพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น คือ ด้ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ในปัจจัยเรื่อง ในหน่วยงำนจัดสวัสดิกำรส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสมกับควำมต้องกำร  

จะเห็นว่ำเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยในกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมผูกพันขององค์กร ส ำนักบริหำรและ
พัฒนำวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น จ ำแนกตำมประเภทสถำนภำพของบุคลำกร  4 ประเภท ได้แก่ พนักงำน
มหำวิทยำลัยเปลี่ยนสถำนภำพ พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย ประเภทที่มีระดับ
ควำมคิดเห็นต่อประเด็นควำมผูกพันองค์กรสูงสุด คือประเภทลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย ในประเด็นด้ำน
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และด้ำนกำรรักษำดุลยภำพระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว รองลงมำ คือ ประเภท
พนักงำนมหำวิทยำลัยเปลี่ยนสถำนภำพ และพนักงำนมหำวิทยำลัย ในประเด็นด้ำนงำนในควำมรับผิดชอบ สอดคล้องกับ
งำนวิจัยของนิรชำ ไชยแสง (2555) พบว่ำ บุคลำกรสำยสนับสนุนจ ำแนกเป็นหลำยประเภท เช่น ข้ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว ซึ่งควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในด้ำนวิชำชีพ มีข้อจ ำกัดและ          
มีขอบเขตหน้ำที่ปริมำณงำนที่เหมำะสมแตกต่ำงกัน ท ำให้มีผลต่อประเด็นควำมพึงพอใจและควำมผำสุกของบุคลำกร 
ได้แก่ กำรสื่อสำรที่ดีในกำรปฏิบัติงำนในองค์กร กำรสนับสนุนส่งเสริมให้เข้ำรับกำรประชุม อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน 
ได้รับมอบหมำยงำนที่ตรงกับควำมสำมำรถและปริมำณที่เหมำะสม บุคลำกรดูแลเอำใจใส่กัน ควำมมีอิสระในกำรตัดสินใจ 
ในขณะที่ปัจจัยด้ำนผู้น ำ ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และด้ำนสวัสดิกำรได้คะแนนค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกบุคลำกร
ของคณะมีจ ำนวนมำก ท ำให้สวัสดิกำรที่คณะจัดขึ้นมีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของบุคลำกร แม้ว่ำได้พยำยำม         
หำแนวทำงในกำรเพิ่มสวัสดิกำร ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่กรณีพิเศษ ส ำหรับบุคลำกรภำยในคณะเพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น ดังนั้น เมื่อบุคลำกรทุกประเภทปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสุขก็จะส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร ซึ่งประเด็นและปัจจัยที่บุคลำกรต้องกำรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ ส ำนัก
บริหำรและพัฒนำวิชำกำรก็จะน ำไปจัดท ำแผนและพัฒนำบุคลำกรให้มีขวัญ ก ำลังใจ และมีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  

(1) ควรมีกำรสื่อสำรนโยบำยที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติเรื่องบริหำรบุคคลให้บุคลำกรมีควำมเข้ำใจที่ชัดเจน  
(2) ควรสร้ำงขวัญ ก ำลังใจให้บุคลำกรมีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และเพิ่มควำมช่วยเหลือในรูปแบบ

สวัสดิกำรต่ำงๆ เช่น โอกำสก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ ค่ำตอบแทนพิเศษ เงินกองทุนกู้ยืม โครงกำรตรวจร่ำงกำยประจ ำปี  
(3) ส่งเสริมกิจกรรมเชื่อมควำมสัมพันธ์ให้ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรแนะน ำ 

กำรให้ค ำปรึกษำ กำรสอนงำน สร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำนร่วมกัน ท ำให้บุคลำกรรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัว
เดียวกัน  

(4) ควรปรับปรุงระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน เพื่อใช้ในกำรประเมินภำระงำน และผลกำร
ปฏิบัติงำนที่เป็นธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ และยุติธรรมกับบุคลำกร 

(5) สื่อสำรให้ก ำลังใจบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมสุข 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

(1) ควรมีกำรสัมภำษณ์ควำมต้องกำรในประเด็นที่มีระดับควำมคิดเห็นน้อยที่สุด เพื่อน ำมำวิเครำะห์
เพื่อวำงแผนก ำหนดนโยบำยด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้ชัดเจนต่อไป 

(2) น ำผลกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวไปเผยแพร่ในที่ประชุมทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 
(3) ควรมีกำรวิเครำะห์เรื่องดังกล่ำวเป็นประจ ำทุกปี เพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำส่งเสริมให้บุคลำกร    

มีควำมผูกพันต่อองค์กำรมำกขึ้น 
(4) ควรอธิบำยให้บุคลำกรเข้ำใจเกณฑ์กำรตอบแบบสอบถำม เนื่องจำกแบบสอบถำมเป็นแบบใหม่     

ที่พัฒนำจำกแบบสอบถำมของกรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งมีระดับควำมคิดเห็น 7 ระดับ 
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