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ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน
ในจังหวัดปทุมธานี
สุจิตรา แนใหม่1*
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน
ในจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ศึกษาการใช้ประโยชน์จากสวัสดิ การพนัก งานโรงงาน
อุตสาหกรรมใหญ่ และเพื่อบูรณาการงานวิจัยความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
เอกชน ในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เพื่ อ ศึ ก ษาเปรีย บเที ยบ ที่ มี เ พศ อายุ สถานภาพ การศึ ก ษา ต าแหน่ งงาน
ระยะเวลาการทางาน และรายได้แตกต่างความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน
ในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 335 คน ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
บุคลากรโดยรวมและจาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตาแหน่งงาน ระยะเวลาการ
ทางาน และรายได้ ส่วนใหญ่เห็นว่า ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน
ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมเป็นรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านภาวะผู้นา และด้านความผูกพันของบุคลากร
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ซึง่ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะ
ผู้นา และด้านความผูกพันของบุคลากรภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยแยกออกเป็นด้านองค์การอยู่ใน
ระดับมาก ด้านงานอยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมาก ด้านภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก
ด้านความผูกพันของบุคลากรอยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่าความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่มีความผูกพันด้านงาน ด้านองค์การ ด้านความผูกพันของ
บุคลากร ด้านภาวะผู้นา และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามลาดับ
คาสาคัญ : ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน
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EMPLOYEE ENGAGEMENT TO PRIVATE UNIVERSITY IN PATHUMTHANI PROVINCE
Sujitra Naemai1*
Abstract
A study of organizational commitment of private university support personnel. In
Pathum Thani Province The purpose is to study. Study on the utilization of employee welfare.
And to integrate organizational commitment of private university support personnel. In Pathum
Thani Province To compare the sex, age, status, job position, working time. Income and
Organizational Commitment of Private University Support Staff. In Pathum Thani Province A
total of 335 samples were selected.
Total staff, classified by gender, age, status, education, position, working time and
income, found that the organizational commitment of private university support personnel In
Pathum Thani Province The five aspects of the organization are human resources development.
Leadership And the engagement of personnel.
Test results hypothesis
Organizational commitment of private university support personnel. In Pathum Thani
province, It is divided into 5 areas: human resources development. Leadership And the
engagement of personnel overall was at a high level. The level of organization is very high. The
level of work. Human resource development is at a high level. Leadership is at a high level. The
engagement of personnel was at a high level. Conclusions: Organizational commitment of
private university support personnel. In Pathum Thani Province Most of them are engaged in
organizational affairs. Leadership And the development of human resources, respectively.
Keywords : Organizational Commitment of Private University Support Staff
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บทนา
การดาเนินธุรกิจในปัจจุบันนอกจากองค์การจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และ
การแข่งขันที่รุ่นแรงจาเป็นต้องใช้ทรัพยากร รวมถึงกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ เพื่อนาธุรกิจไปสู่ความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ “บุคลากร” นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญที่สุดสาหรับนาพาองค์กร
ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนะคติที่ดี ปรับตัว
เข้ากับวัฒนธรรมองค์การ และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น จะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้องค์การ
ก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ ว ดังที่มีการกล่าวถึงความสามารถขององค์การในการผลักดันให้พนักงานเกิดความ
ผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการบรรลุผลการปฏิบัติงานในระดับสูงและผลงานที่เป็นเลิศ
ทางธุรกิจ ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรจะคงอยู่คู่กับองค์การ
ดั งนั้ น การที่ อ งค์ ก ารจะสามารถพั ฒ นาไปได้ ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากรในการทุ่ ม เท
สติปัญญาและพลังความสามารถทั้งหมดเพื่อพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การเป็น
ปัจจัยสาคัญยิ่งประการหนึ่งของต่อความสาเร็จขององค์การ เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การเป็นลักษณะพฤติ
กรรของบุคลากรที่สะท้อนถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ
สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่มีบทบาท และความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศมีภารกิจในการจัด
การศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่สาคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา การพัฒนา
ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยสร้างเสริมให้
คนได้พัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและจริยธรรม เป็นการพัฒนาศักยภาพ และขีด
ความสามารถของคนในประเทศ ดั ง นั้ น สถาบั น การศึ ก ษาจ าเป็ น จะต้ อ งมี บุ ค ลากรที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ
มีความสามารถ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทางาน (สุทธิลักษณ์ คาก๋อง, 2549 : 1)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
เอกชน ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางให้กับผู้ บริหาร ในการวางแผนบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ และกาหนดกลยุทธ์ในการสร้างความยั่งยืนให้กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาย
สนับสนุนในมหาลัยเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะนาไปสู่ความมีประสิทธิในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในจังหวัด
ปทุมธานี
2. เพื่อบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชา BU1102 การจัดการสมัยใหม่
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน
ในจังหวัดปทุมธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลเบื้องต้น (Primary Data) ผู้วิจัยติดต่อประสานงานออกหนังสือ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิต นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเมือง
สนั่นรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือ งบึ งยี่ โถ และนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลธัญ บุรี เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอธัญบุรี จังหวัด
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ปทุมธานี และขอความร่วมมือจากบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา
2. ข้อมูลทุติยภูมิหรือข้อมูลสาเร็จ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมและค้นคว้าจาก
หนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันในองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้ายรายด้านพบว่า
ด้านองค์การมีระบบมาตรฐานการทางานโดยรวมอยู่ในระดับดี มีระดับความสาคัญสูงสุด รองลงมาองค์การมี
การถ่ายทอดนโยบายและ กลยุทธ์ให้กับทุกหน่วยงานในองค์การอย่างชัดเจน และลาดับรองลงมา องค์การมี
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยให้กับพนักงาน และในองค์การของท่านมีการกาหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในตาแหน่งต่าง ๆ อย่างชัดเจน ตามลาดับ
ความผูกพันที่เกี่ยวกับงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้ายรายด้านพบว่าด้านบุคลากร
ในองค์การมีรูปแบบสอดคล้องกับองค์การมีระดับความสาคัญสูงสุด รองลงมาคือองค์การมีการให้บุคคลากรมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และองค์การเปิดโอกาสให้ท่านได้ใช้ความสามารถและ
ความคิดสร้างสรรค์ และองค์การมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่สนับสนุนการทางานของบุคลากรอย่าง
เพียงพอ ตามลาดับ
ความผูกพันที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้ายราย
ด้านพบว่าด้านองค์การมีก ารจัดการวางแผนงานด้านการพั ฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ไ ว้อย่า งเหมาะสมมี ร ะดั บ
ความสาคัญสูงสุด รองลงมาคือ องค์การมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่มีความเป็นธรรมและเหมาะสมกับกาลัง
ความสามารถที่พนักงานทาลงไป และองค์การมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากรอย่างชัดเจน และ
องค์การส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตในที่ทางาน ตามลาดับ
ความผู ก พั น ที่ เ กี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาด้ า ยรายด้ า นพบว่ า
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ก ารแจ้ ง ผลการประเมิ น ให้ พ นั ก งานได้ รั บ ทราบถึ ง ผลการท างานอย่ า งสม่ าเสมอมี ร ะดั บ
ความส าคั ญ สู งสุ ด รองลงมาคื อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชามี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งและถ่ า ยทอดให้ พ นั ก งานได้ ท ราบ และ
ผู้บังคับบัญชามีการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมความก้าวหน้าในการทางานเป็ นไป
อย่างยุติธรรม ตามลาดับ
ความผูกพันที่เกี่ยวกับด้านความผูกพันของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าท่านมีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทางานเพื่อองค์การมีระดับความสาคัญสูงสุด
รองลงมาคือท่านมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ และท่านมี
ความรู้ สึก ภูมิใ จที่ ได้เป็ น ส่วนหนึ่ งขององค์ การ องค์ ก ารของท่ านเป็ นหน่ว ยงานที่ ดีแ ละน่า ร่ว มท างานด้วย
ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัย
ได้พบประเด็นสาคัญที่ควรนามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญเกี่ยวกับ ความผูกพันบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน
ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า
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ในภาพรวมแต่ละด้าน ด้านงานอยู่ในระดับสาคัญสูงสุด รองลงมาคือด้านองค์การ ด้ านความ
ผูกพันของบุคลากร ด้านภาวะผู้นา และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามลาดับ
ผลการเปรียบเทียบสมมติฐานค่าเฉลี่ยรายคู่ของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตาแหน่งงาน ระยะเวลาการทางาน และรายได้
ต่างกัน ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน เป็นดังนี้
1. เพศบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในจังหวัดปทุมธานีที่มีเพศแตกต่างกัน มีด้าน
องค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผู้นา ด้านความผูกพันของบุคลากรไม่แตกต่างกัน
2. อายุบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในจังหวัดปทุมธานีมีอายุแตกต่างกัน มีด้านงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผู้นา และด้านความผูกพันของบุคลากรแตกต่างกัน ส่วนด้าน
องค์การ ไม่แตกต่างกัน
3. สถานภาพ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในจังหวัดปทุมธานีมีสถานภาพแตกต่างกัน
มีด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่วนด้านภาวะผู้นา ด้านความผูกพันของบุคลากรไม่
แตกต่างกัน
4. การศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในจังหวัดปทุมธานีมี การศึกษามีด้าน
องค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผู้นา และด้านความผูกพันของบุคลากรไม่
แตกต่างกัน
5. ตาแหน่งงาน บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในจังหวัดปทุมธานีมี การศึกษามีด้าน
ภาวะผู้นา และด้านความผูกพันของบุคลากรไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แตกต่างกัน
6. ระยะเวลาการท างาน บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน ในจั งหวั ด ปทุ ม ธานี มี
การศึกษามีด้านองค์การ ด้านภาวะผู้นา และด้านความผูกพันของบุคลากรไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านงาน ด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แตกต่างกัน
7. รายได้ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในจังหวัดปทุมธานีมี การศึกษามีด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านองค์การ ด้านงาน ด้านภาวะผู้นา และด้านความผูกพันของ
บุคลากรแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
จากการจัดลาดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในจังหวัด
ปทุมธานี จาแนกตามค่าเฉลี่ยพบว่าลาดับต่าสุดกว่าทุกด้าน คือ
1. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรมีการส่งบุคลากรไปอบรมในและนอกสถานที่ ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรเป็นหลัก
2. ด้านภาวะผู้นา ควรมีการวางตัวเพื่อให้เหมาะสมกับเป็นผู้นา
3. ด้านความผูกพันของบุคลากร ควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรม ให้มีความสามัคคีกันในมหาวิทยาลัย
4. ด้านองค์การ ควรมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับพนักงาน มีการถ่ายทอด
นโยบายและกลยุทธ์ให้กับพนักงานอย่างชัดเจน
5. ด้านงาน ควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์การ
ทางานสานักงานให้เพียงพอกับการใช้งาน
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สุจติ รา แนใหม่

ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความผูกพัน ต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในจังหวัด
ใกล้เคียง
2. ควรศึกษาการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
เอกชนและรัฐบาล ในจังหวัดใกล้เคียง เพื่อขยายมุมมองในการวิจัย
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จได้ด้วยการได้รับการสนับสนุนและให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่อานวยความสะดวก ให้เวลา โอกาส วัสดุสิ้นเปลือง สาหรับในการ
ทาวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร. ธนากร ธนาธารชู โชติและคณะกรรมทุกท่าน ที่กรุณา
ความช่วยเหลือ แนวคิดข้อแนะนา และแก้ไขข้อบกพร่องการศึกษาค้นคว้าอิสระอย่างดียิ่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนสาเร็จ
สมบูรณ์ตรวจสอบและแก้ไขงานวิจัยครั้งนี้ให้ถูกต้อง
ผู้วิจัยขอขอบคุณบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี ทีอ่ นุเคราะห์ในการ
ตอบแบบสอบถามเพื่อทาการวิจัยในครั้งนี้
สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาที่ช่วยประสานงาน อานวยความ
สะดวกประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งดาเนินการส่งเล่มวิจัยที่สมบูรณ์
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