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บทคัดยอ
 การศกึษาเร่ือง “ปจจยัทีส่มัพนัธกบัการยงัคงปฏิบตังิานอยูของบคุลากรสายวชิาการในมหาวิทยาลัยเอกชน 

ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับการยังคงปฏิบัติ

งานอยู และ 2) ศึกษาความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูของบุคคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชน 

ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

 ผลการศกึษาพบวา ปจจยัทีส่มัพันธกบัการยังคงปฏบิตังิานอยูในมหาวทิยาลยัโดยรวมอยูในระดับมาก 

ดานปจจัยจิตวิทยาทั้งหมด 8 ปจจัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก ความผูกพันในองคการ ความพึงพอใจ

ในสภาพแวดลอมในการทํางาน ความสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ              

การเห็นคุณคาในงาน และความพึงพอใจในสวัสดิการและสิทธิประโยชน สวนอีก 2 ปจจัยมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับปานกลาง ไดแก ความพึงพอใจในรายไดและการคลอยตามกลุมอางอิงของบุคลากร และการศึกษา

ความตั้งใจที่ยังคงปฏิบัติงานอยูของบุคคลากรสายวิชาการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ขอเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทยที่มีขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ควรใหความสําคัญกับ      

เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการท่ีถือวาเปนฟนเฟองหลักในการขับเคล่ือน

ความมีคุณภาพของมหาวิทยาลัย

คําสําคัญ
 มหาวิทยาลัยเอกชน   บุคลากรสายวิชาการ  ความต้ังใจ
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Abstract
 The purposes of this study “Factors Related to the Retention in the Private University of 

Academic Personnel in the Upper Northern Thailand” were to; 1) study the factors related to         

performance in the private university of academic personnel  2) study the performance intention in 

the private university of academic personnel in the Upper Northern Thailand. 

 The study result reveal that the factors related to performance in the private university was 

generally at a high level. Psychological factors which found at a high level were provided with   

organization commitment, work environment satisfaction, university relationship, job responsibility 

satisfaction, job appreciation, and welfare benefits. And were 2 factors which found at medium 

level were provided with satisfaction of compensation, and conformation of reference group.           

The study result of the performance intention in the private university of academic personnel was 

generally at a high level. Guideline for the private university in the Upper Northern Thailand should 

be a priority in Human Resource Management, Especially with academic personnel that the main 

persons of the quality in university.

Keywords
 Private University,   Academic Personnel,   Intention

บทนํา
 “การศึกษา” เปนตัวขับเคลื่อนและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ มุงพัฒนาความเจริญ

งอกงามทางสติปญญาของเยาวชน สรางสรรคกําลังคนในระดับวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การศึกษา                   

ในระดับ “อุดมศึกษา” นั้น ประเทศไทยนอกจากจะมีมหาวิทยาลัยของรัฐแลว ยังมีมหาวิทยาลัยเอกชน             

ซึ่งเปนสถาบันที่มีสวนสําคัญในการสรางทรัพยากรบุคคลเพ่ือออกมารับใชประเทศชาติ ซึ่งในปจจุบัน

มหาวิทยาลัยเอกชนแตละแหงเปดหลักสูตรต้ังแตระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอกในหลากหลาย

สาขาวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตที่เปนกําลังแรงงานออกสูทองตลาดอยางกวางขวาง ในประเด็นเรื่องการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยเอกชนใหมีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเทากับมหาวิทยาลัยของรัฐนั้น เปนเรื่องที่อยูใน

ความสนใจของผูคนในวงการการศึกษาต้ังแตเริ่มมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเอกชนเปนตนมา เนื่องจาก

สภาพโดยทัว่ไปของมหาวทิยาลยัเอกชนและมหาวทิยาลยัของรฐันัน้มีความแตกตางกนั อาท ิประเดน็เก่ียวกบั

ทุนท่ีใชในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเอกชน  ทุนท่ีใชในการบริหารจัดการมาจากเจาของมหาวิทยาลัย 

สวนมหาวิทยาลัยของรัฐทุนในการบริหารจัดการจะมาจากงบประมาณของรัฐ หรือประเด็นเรื่องของผลกําไร

หรอืความคุมคาในการบริหารจัดการ   มหาวิทยาลยัเอกชนคํานงึถงึผลกาํไรหรอืความคุมคาในการจัดการเรียน

การสอนมากกวามหาวิทยาลัยของรัฐ ฯลฯ เปนตน 
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สภาพการณในปจจุบัน มหาวิทยาลัยเอกชนนั้นตองมีความกระตือรือรน ขวนขวาย และตองชวยเหลือตัวเอง

มากขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแหงเพิ่มจํานวนรับเขาของนักศึกษาในแตละสาขาวิชามากขึ้น 

ตามกรอบแผนอุดมศึกษาฉบับที่ 1 พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2547 โดยการสรางความเขมแข็งใหแกมหาวิทยาลัย

ของรัฐหรือการเปนมหาวิทยาลัยอิสระหรือในกํากับของรัฐ (Public Autonomous University) เพื่อยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการขยายสาขาวิชาที่เปนที่ตองการของสังคม และ             

ยกระดับการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัย และการใหบริการวิชาการ (เบญจา มังคละพฤกษ, 

2552) ทําใหมหาวิทยาลัยเอกชนสวนใหญกําลังตกอยูในกระแสทุนนิยมเชิงพาณิชย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตอง

แสวงหาแนวทางในการปรับตัวใหเหมาะสม คําถามคือ มหาวิทยาลัยจะใชกลยุทธใดในการบริหารจัดการ

ตนเองในสภาพท่ีกระแสทุนนยิมกาํลงัไหลบาเขามาทุกมติขิองสังคม แตเราก็ปฏเิสธประเด็นเรือ่งของคุณภาพ

ทางการศึกษาทิ้งไปเสียมิได เพราะถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา กระแส

ทนุนยิมเชิงพาณิชยนัน้สงผลกระทบตอปญหาดานการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเอกชน มคีวามเช่ือมโยง

สัมพันธกับปญหาเรื่องของบุคลากรท่ีมหาวิทยาลัยไมสามารถรักษา “คนดี มีความสามารถ” เอาไวได           

ปญหาเร่ืองเงินหรืองบประมาณท่ีมีจํากัด สงผลตอความฝดเคืองในการบริหารจัดการภายใน รวมถึง                   

คาตอบแทนของบคุลากรภายในมหาวทิยาลยัทีใ่นปจจบุนัอยูในอัตราทีต่ํา่กวาบคุลากรของมหาวทิยาลยัของรฐั 

(สืบเนื่องจากนโยบายภาครัฐในการเพิ่มคาตอบแทนใหกับบุคลากรภาครัฐในป พ.ศ. 2556 เปนตนมา) และ

ปญหาเร่ืองลักษณะงานท่ีเปนปญหาสืบเน่ืองมาจากปญหาดานบุคลากรและงบประมาณหรือคาตอบแทน 

โดยบุคลากรมีการเขาออกงานบอย เปนผลใหการทํางานไมเกิดความตอเน่ืองเพราะมีการสับเปล่ียนตัว              

ผูปฏิบัติงานบอย  ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวามีปจจัยอะไรบางที่สัมพันธกับยังคง

ปฏิบัติงานอยู รวมถึงการศึกษาความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของบุคลากรสายวิชาการ                    

ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย การธาํรงรกัษาบุคลากรในองคการ ทฤษฎีทางจิตสังคม รวมถงึทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล

ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางประกอบการวิจัย 

วัตถุประสงค
 1.  เ พ่ือศึกษาปจจัยที่สัมพันธ กับการยังคงปฏิบัติงานอยู ของบุคลากรสายวิชาการของ             

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

 2.  เพ่ือศึกษาความต้ังใจท่ีจะยังคงปฏิบัติงานของบุคคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชน   

ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
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กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ ไดแก บุคลากรสายวิชาการหรืออาจารยประจําที่ยังคงปฏิบัติงานอยู         

ในมหาวิทยาลัยเอกชน  4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม มหาวิทยาลัย             

ฟารอีสเทอรน และมหาวิทยาลัยเนชั่น มีจํานวนอาจารยประจําทั้งส้ิน 578 คน จากนั้นเพื่อใหไดกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัย รวม 226 คน 

จากนั้นนํากลุมตัวอยางที่ได 226 คน นี้ ทําการสุมแบบโควตา (Quota Sampling) ตามสัดสวนในแตละ

มหาวิทยาลยั (สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา, ม.ป.ป.) โดยไดกลุมตวัอยางตามสัดสวนดงันี ้มหาวิทยาลัยพายพั

จาํนวน 121 คน มหาวิทยาลัยนอรท-เชยีงใหม  จาํนวน 43 คน มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน  จาํนวน 37 คน และ

มหาวิทยาลัยเนชั่น  จํานวน 25 คน
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 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

  ผูวจิยัใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีส่รางข้ึนเกีย่วกบัปจจยัทีส่มัพนัธกบัการยงัคงปฏบิตังิาน

อยู และแบบสอบถามเก่ียวกับความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี ทาง        

การบริหารทรัพยากรมนุษยที่เกี่ยวกับการธํารงรักษาบุคลากรในองคการจากนักวิชาการหลากหลายทาน        

เพือ่หาปจจยัทีส่มัพันธกบัการยังคงปฏิบตังิานอยูของบุคลากรสายวิชาการ เนือ่งจากผูวจิยัเช่ือวา บคุลากรสายวิชาการ

จะตัดสินใจในการทํางานตอหรือลาออกน้ัน นาจะมีปจจัยหลักๆ 2 ปจจัย คือ ปจจัยสวนบุคคล และปจจัย   

ดานจิตวิทยา ที่จะเปนตัวแปรในการประเมินความต้ังใจท่ีจะยังคงปฏิบัติงานตอไปในมหาวิทยาลัยเอกชน 

ผนวกกบัทฤษฎทีางจติวทิยาสงัคม ไดแก ทฤษฎกีารกระทาํดวยเหตผุล (Theory of  Reasoned Action: TRA) 

ของฟชบายนและไอเซ็นต (Fishbein & Ajzen, 1980 อางถึงใน บุญสง วงคคํา, 2542, 40-48) ซึ่งประเด็น   

การศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการยังคงปฏิบัติงานอยูของบุคลากรสายวิชาการ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล    

ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหนงทางวิชาการ ภูมิลําเนา และภาวะสุขภาพ  ปจจัย              

ดานจติวทิยา  ประกอบดวย ความผกูพนัในองคการ ความพงึพอใจในสภาพแวดลอมการทาํงาน ความสมัพันธ

ภายในมหาวิทยาลัย ความพึงพอใจในงานท่ีรับผิดชอบ การเห็นคุณคาในงาน ความพึงพอใจในรายได          

ความพึงพอใจในสวัสดิการและสทิธปิระโยชน และการคลอยตามกลุมอางองิของบุคลากร  สถติทิีใ่ชในการวิจยั 

เปนการวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชสถิติ Pearson Chi-Square

ผลการวิจัย
 การศึกษาปจจยัทีส่มัพนัธกบัการยังคงปฏิบตังิานอยูและการศึกษาความต้ังใจท่ีจะยงัคงปฏิบตังิาน

อยูในมหาวิทยาลยัของบคุลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย      

ในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ มีกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 189 คน จากจํานวน 226 คน 

คิดเปนรอยละ 83.63 โดยการศึกษาไดแบงออกเปน 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยสวนบุคคล และปจจัย                           

ทางดานจิตวิทยา
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ตารางท่ี  1 

คาความถี่ และคารอยละของกลุมตัวอยาง

                                      ปจจัยสวนบุคคล                                 จํานวน           รอยละ

เพศ

ชาย

หญิง

อายุ

ไมเกิน 25 ป

26-30 ป

31-35 ป

36-40 ป

41-45 ป

46-50 ป

51-55 ป

55 ปขึ้นไป

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ตําแหนงวิชาการ

อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย

อายุงาน

ไมเกิน 1 ป

1-3 ป

4-6 ป

7-9 ป

10 ปขึ้นไป

ภูมิลําเนา

ภาคเหนือ (*เชียงใหม, เชียงราย, นาน, พะเยา, แพร, ลําปาง, ลําพูน, อุตรดิตถ)

ภาคกลาง (*กรุงเทพฯ, นครสวรรค, พิจิตร)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (*ศรีสะเกศ, อุดรธานี)

ภาวะสุขภาพ

ไมมีโรคประจําตัว

มีโรคประจําตัว

66

123

0

25

50

46

25

25

13

5

8

161

20

176

13

50

26

33

20

60

118

11

2

107

24

34.9

65.1

0.0

13.2

26.5

24.3

13.2

13.2

6.9

2.6

4.2

85.2

10.6

93.1

6.9

26.5

13.7

17.5

10.6

31.7

90.1

8.4

1.5

81.7

18.3
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 ตารางที ่1 จากผลการวเิคราะหคาความถี ่รอยละ พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ จาํนวน 
123 คน คิดเปนรอยละ 65.1 เพศชาย จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 34.9 โดยมีอายุสวนใหญอยูระหวาง 
31-35 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 26.5 รองลงมาคือ อายุ 36-40 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 24.3 
ระดบัการศกึษาสวนใหญจบการศึกษาในระดับปรญิญาโท จาํนวน 161 คน คดิเปนรอยละ 85.2 รองลงมา คอื 
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 10.6 และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.2 ตําแหนงวิชาการสวนใหญเปนอาจารย จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 93.1 
และเปนผูชวยศาสตราจารย จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.9 อายุงานสวนใหญทํางานมาเปนระยะเวลา   
10 ปขึ้นไป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 31.7 รองลงมาอายุงาน ไมเกิน 1 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 
26.5 สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในภาคเหนือ จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 90.1 ภาวะสุขภาพสวนใหญไมมี

โรคประจําตัว จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 81.7 และมีโรคประจําตัว จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 18.3

ตารางท่ี 2 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเห็นดวยหรือความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง

 ผลการวิเคราะหปจจัยทางดานจิตวิทยาโดยรวม พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยกับขอความ หรือมี    
ความพงึพอใจอยูในระดบัมาก โดยแยกเปนรายดาน พบวา ดานความผกูพนัในองคการ กลุมตัวอยางเหน็ดวย
กับขอความ หรือมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานความพึงพอใจในสภาพแวดลอมในการทํางาน                  
กลุมตวัอยางเหน็ดวยกบัขอความ หรอืมคีวามพงึพอใจอยูในระดบัมาก  ดานความสมัพนัธภายในมหาวทิยาลัย 
กลุมตัวอยางเห็นดวยกบัขอความ หรอืมคีวามพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานความพึงพอใจในงานท่ีรบัผดิชอบ 
กลุมตวัอยางเหน็ดวยกบัขอความ หรอืมีความพงึพอใจอยูในระดบัมาก  ดานการเหน็คณุคาในงานกลุมตวัอยาง     
เหน็ดวยกบัขอความ หรอืมคีวามพึงพอใจอยูในระดับมาก  ดานความพึงพอใจในรายได กลุมตวัอยางเห็นดวย
กับขอความ หรือมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  ดานความพึงพอใจในสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
กลุมตัวอยางเห็นดวยกับขอความ หรือมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และดานการคลอยตามกลุมอางอิง
ของบุคลากร กลุมตัวอยางเห็นดวยกับขอความ หรือมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง

 

 X  SD  
1.  

2.  

3.  

4.   

5.  

6.  

7.  

8.   

3.98 

3.60 

3.85 

3.84 

3.90 

2.91 

3.53 

3.24 

0.66 

0.66 

0.84 

0.70 

0.66 

0.94 

0.92 

0.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.60 0.60  
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 X  SD  
1.   

2.   

3.   

      

4.    

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  

11.  

12.  

       

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.   

20.   

21.   

 

 

4.13 

3.87 

3.84 

 

3.77 

4.22 

4.08 

3.80 

2.87 

2.99 

3.44 

3.97 

3.87 

 

3.79 

3.74 

3.79 

3.35 

3.01 

3.19 

3.52 

3.32 

3.44 

 

3.62 

0.92 

1.06 

1.17 

 

1.25 

0.95 

0.95 

1.12 

1.37 

1.25 

1.33 

1.07 

1.06 

 

1.19 

1.24 

1.06 

1.24 

1.24 

1.35 

1.16 

1.15 

1.17 

 

0.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การวิเคราะหความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต    

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบวา ความต้ังใจท่ีจะยังคงปฏิบตังิานอยูในมหาวิทยาลัยของกลุมตวัอยาง

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความภาคภูมิใจกับงานท่ีไดรับมอบหมายของ

 

ตารางท่ี 3 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้ังใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูของกลุมตัวอยาง
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กลุมตัวอยางอยูในระดับมากที่สุด การมีความสุขในการทํางานที่นี่ รูสึกกระตือรือรนที่จะมาทํางานทุกวัน    

อยากฝากอนาคตการทํางานท่ีเหลือไวกับมหาวิทยาลัยน้ี อยากมาทํางานเสมอ แมไมสบาย การมีอิสระใน    

การทํางานอยางเต็มที่ งานที่ทําอยูทําใหชีวิตลงตัว มหาวิทยาลัยตอบแทนผูที่มีความทุมเทดวยดีเสมอมา 

มหาวิทยาลัยใหโอกาสไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหรับผิดชอบในงานท่ีมี                      

ความสําคัญ ผูบังคับบัญชาเปนที่พึ่งที่ดี ผูบังคับบัญชาดูแลเอาใจใสเปนอยางดี รูสึกสบายใจที่มีเพ่ือน             

รวมงานอยางท่ีเปนอยู ไดรับสวัสดิการตางๆ จากมหาวิทยาลัยอยางครบถวน มั่นใจในกระบวนการตางๆ                 

ของมหาวิทยาลัย วาไดผานการพิจารณามาอยางดีแลวมีความนาเชื่อถือ อยูในระดับมาก

ตารางท่ี 4 

คารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางความตั้งใจท่ีจะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย 

กับเพศ

  
  

 

 

Pearson chi-square 

P = 0.005* 

  
 66 34.92 

 123 65.08 

*  0.05  

 ตารางที่ 4 การทดสอบ Pearson chi-square  พบวา ความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูใน

มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธกับเพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา P = 0.005

ตารางท่ี 5 

คารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางความตั้งใจท่ีจะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย 

กับระดับการศึกษา

 
  

 

 

Pearson chi-square 

P = 0.000* 

  
 8 4.23 

 161 85.19 

 20 10.58 

*  0.05  

 ตารางที่ 5 การทดสอบ Pearson chi-square  พบวา ความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูใน

มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธกับระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา P = 0.000
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Pearson chi-square 

P = 0.001* 

  
 1  18 9.52 

1-3  38 20.10 

4-6  47 24.87 

7-9  26 13.76 

10  60 31.75 

*  0.05  

ตารางท่ี 6  

คารอยละ และคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางความตั้งใจท่ีจะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย 

กับอายุงาน

 ตารางที่ 6 การทดสอบ Pearson chi-square  พบวา ความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูใน

มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธกับอายุงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา P = 0.001

ตารางท่ี 7 

คารอยละ และคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางความตั้งใจท่ีจะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย

กับตาํแหนงทางวิชาการ

 
  

 

 

Pearson chi-square 

P = 0.012* 

  
 176 93.12 

 13 6.88 

*  0.05  

 ตารางที่ 7 การทดสอบ Pearson chi-square  พบวา ความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูใน

มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธกับตําแหนงทางวิชาการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา P = 0.012
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ตารางท่ี 8 

คารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางความตั้งใจท่ีจะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย 

กับภูมิลําเนา

 
  

 

 

Pearson chi-square 

P = 0.000* 

  
 164 86.77 

 25 13.23 

*  0.05  
 

 
  

 

 

Pearson chi-square 

P = 0.001* 

  
 147 77.78 

 27 14.29 

 11 5.82 

 4 2.12 

*  0.05  

 ตารางที่ 8 จากการทดสอบ Pearson chi-square  พบวา ความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูใน

มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธกับภูมิลําเนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา P = 0.001

ตารางท่ี 9 

คารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย        

กับภาวะสุขภาพ

 ตารางที่ 9 การทดสอบ Pearson chi-square  พบวา ความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูใน

มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา P = 0.000

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศกึษาสามารถอภปิรายผลการศกึษาโดยใชแนวคดิ ทฤษฎีทีเ่กีย่วของ ไดดงันี ้ในภาพรวม

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยที่เปนปจจัยดานจิตวิทยา               

ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ปจจัยดานความพึงพอใจในรายได คาเฉลี่ยเทากับ 2.91 ซึ่งเกือบจะทุกขอคําถาม     

ในขอยอย ผลการศึกษา ออกมาวาอยูในระดับปานกลางเบี่ยงเบนไปทางนอย และในขอยอยที่เปนเรื่องของ
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การใหรางวลัเปนเงนิพิเศษ เชน โบนสัสาํหรับบคุลากรทีป่ฏบิตังิานดเีดน การมรีายไดเสรมิอยางสมํา่เสมอจาก

การสอนภาคพิเศษในมหาวิทยาลัย และการมีรายไดเสริมอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากการสอน เชน เงินคาหัวแนะนํา

นกัศึกษาทีม่รีะดบัความพงึพอใจอยูในระดับนอยซึง่สอดคลองกบัแนวคดิเกีย่วกบัหลกัในการจายคาตอบแทน

ของ อนวิชั แกวจํานง (2552) ทีก่ลาววา นกัการจดัการทรพัยากรมนษุยพงึระลกึเสมอวา การจดัการคาตอบแทน

ทีป่ระสบผลสําเรจ็ตองกอใหเกิดประโยชนสงูสดุตอองคการ จงึตองกาํหนดหลกัเกณฑในการจายคาตอบแทน

ที่เหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดการ โดยหลักการจายคาตอบแทนท่ีนักการจัดการทรัพยากรมนุษย    

นําไปใชในปจจุบัน ตองยึดหลักความเพียงพอตอการดํารงชีพไดอยางภาคภูมิใจ เปนหลักการแรกท่ีองคการ

คาํนงึ องคการจะตองสาํรวจคาตอบแทนท่ีองคการคูแขงจายใหกบับคุคลในองคการเปนระยะๆ ประการท่ีสอง 

หลักความยุติธรรม เปนหลักในการจายคาตอบแทนท่ีองคการตองคํานึงถึง เนื่องจากการจายคาตอบแทนมี

สวนชวยในการสรางขวญัและกาํลงัใจใหกบัพนกังานอยูรวมกบัองคการไดนานทีส่ดุ ดวยการจายคาตอบแทน

แตละตําแหนงอยางเทาเทียมกันหรือเรียกวา “หลกัความเสมอภาค (Equity)” ประการท่ีสาม หลักความสามารถ

สวนบคุคล เปนการจายคาตอบแทนตามความสามารถของแตละบคุคล ในตําแหนงหนาทีแ่ละงานท่ีรบัผิดชอบ 

ความสามารถของพนักงานอาจข้ึนอยูกับความรู ประสบการณ และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองคการ       

ประการที่สี่ หลักความสามารถในการจายขององคการ สุดทายตองคํานึงถึงความสามารถขององคการไดวา

ในแตละปมีผลประกอบการเปนอยางไรเพียงพอท่ีจะจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานหรือไม เน่ืองจาก    

คาตอบแทนเปนตนทนุประเภทหน่ึง จงึตองคิดอยางรอบคอบเพ่ือใหเกดิประโยชนสงูสุดตอองคการ และประการท่ีหา 

หลักการแขงขันกับองคการอ่ืนๆ เนื่องจากองคการตองการทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถสูง              

จึงตองกําหนดคาตอบแทนท่ีสรางความดึงดูดในตลาดแรงงาน จึงจะทําใหสามารถแขงขันได และนอกจาก

นั้น สมคิด บางโม (2551, 156 -157) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับหลักการธํารงรักษาบุคลากรวา การธํารงรักษา

นอกจากจะใหเงินเดือนและคาจางแลว ยังตองอาศัยส่ิงจูงใจท่ีสําคัญอีก 5 ประการ ดังนี้ ประการที่หนึ่ง           

สิง่จงูใจท่ีเปนวตัถ ุไดแก สิง่ของ คาํชมเชย การเพิม่เงนิเดอืนกรณีพเิศษ โบนัส เบีย้ขยนั เงินสวนแบงกาํไร และ

การใหถอืหุนในบรษิทั ประการทีส่องสิง่จงูใจทีไ่มเปนวตัถ ุไดแก ใหโอกาสมชีือ่เสยีง อาํนาจประจาํตวัมากขึน้ 

ไดตาํแหนงทีส่งูขึน้ มโีอกาสกาวหนา และมโีอกาสทางการศกึษา ประการทีส่าม สิง่จงูใจทีเ่ปนสภาพการทาํงาน

ซึง่เกีย่วกบัวัตถเุปนหลกั เชน มหีองทาํงานสวนตวั มโีตะทาํงานเหมาะสมกบัตําแหนง วตัถอุยางอืน่ทีแ่สดงถงึ

ความดีความชอบ การใหสวัสดิการตางๆ ตามความจําเปน ประการท่ีสี่ สิ่งจูงใจที่เปนสภาพการทํางาน                

ซึง่ไมเกีย่วกบัวตัถ ุเชน บรรยากาศในการทํางาน ไมมกีารแบงพรรคแบงพวก มคีวามสามัคคี มคีวามเสมอภาค

เทาเทียมกัน ทั้งทางดานสังคมเศรษฐกิจ และการศึกษา และประการท่ีหา การบํารุงขวัญหรือสรางกําลังใจ   

ในการทํางาน เพื่อใหพนักงานทุกคนเกิดความรัก และความผูกพันกับองคการ ที่เกิดความรูสึกวาตนมี             

สวนรวมสําคัญในการสรางช่ือเสียงกําไรใหแกองคการ เมื่อองคการมีความม่ันคงพนักงานจะย่ิงมีกําลังใจ      

ในการทํางานมากตามไปดวย

 จะเห็นไดวา เมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยทางดานจิตวิทยาดานอื่นๆ เชน ความผูกพันในองคการ 

ความพงึพอใจในสภาพแวดลอมในการทํางาน ความสมัพนัธภายในมหาวิทยาลัย การเหน็คณุคาในงาน และ
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ความพงึพอใจในสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน ทีล่วนสงผลตอการเปนปจจยัทีส่มัพนัธกบัการยงัคงปฏบิตังิาน

อยูของบุคลากรสายวิชาการในระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งเปนที่นาสนใจวา บุคลากรสายวิชาการหรือ    

อาจารยประจํา พงึพอใจในทุกๆ ดาน ยกเวนดานรายไดทีม่หาวิทยาลัยมอบใหพวกเขาซ่ึงมหาวิทยาลัยจาํเปนจะตอง

มีการทบทวนเรื่องของรายไดหรือคาตอบแทนท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดสรรใหบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให

สามารถจูงใจและแขงขนักบัหนวยงานหรอืมหาวทิยาลยัอืน่ๆ ในระดับเดียวกนัได ซึง่การศกึษาปจจยัท่ีสมัพนัธ

กับความตั้งใจท่ียังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชน ใน     

เขตภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย และนอกจากนัน้จากผลการศกึษาความสมัพนัธระหวางปจจัยเกีย่วกบั

ความต้ังใจท่ีจะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยกับตัวแปรท่ีเปนปจจัยสวนบุคคล ผลการศึกษา พบวา 

ตวัแปรท่ีเปนปจจยัสวนบคุคลทกุตวัแปร ไดแก เพศ ระดบัการศึกษา อายงุาน ตาํแหนงทางวิชาการ ภมูลิาํเนา 

และภาวะสุขภาพ ลวนมีความสัมพันธกับความต้ังใจท่ีจะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย  ซึ่งดุษฎีนิพนธ

เรือ่ง “การพฒันารปูแบบการบรหิารทรพัยากรมนษุย เพือ่การธาํรงรักษาบคุลากรสายวชิาการ ของมหาวทิยาลยั

เอกชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย” มจีดุมุงหมายในการพัฒนารปูแบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย

เพื่อการธํารงรักษาบุคลากรที่เปนบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยเอกชนโดยเฉพาะ ซึ่งมีความแตกตาง

จากบุคลากรสายวิชาการที่อยูในมหาวิทยาลัยของรัฐโดยส้ินเชิง 

สรุป
 การวิจยัเร่ือง ปจจยัทีส่มัพนัธกบัการยังคงปฏิบตังิานอยูของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชน 

ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบวา ปจจัยทางดานจิตวิทยาโดยรวม กลุมตัวอยางเห็นดวยกับ

ขอความหรือมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 สวนการทดสอบความสมัพนัธระหวางความตัง้ใจทีจ่ะยงัคงปฏบิตังิานอยูในมหาวทิยาลยักบัตวัแปร

ที่เปนปจจัยสวนบุคคล โดยใช Pearson chi-square  พบวา ตัวแปรที่เปนปจจัยสวนบุคคลทุกตัวแปร  ไดแก 

เพศ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหนงทางวิชาการ ภูมิลําเนา และภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธกับ              

ความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวทิยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  

 1.  มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ควรมีการทบทวนเรื่องของรายไดหรือ         

คาตอบแทนท่ีทางมหาวิทยาลยัจดัสรรใหบคุลากรสายวชิาการ เพือ่ใหสามารถจงูใจและแขงขันกบัหนวยงาน

หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในระดับเดียวกันได 

 2.  มหาวิทยาลัยเอกชนควรคํานึงถึงปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสายวิชาการ ไมวาจะเปน เพศ  

ระดับการศึกษา อายุงานหรือประสบการณในการสอน ตําแหนงทางวิชาการ ภูมิลําเนา และภาวะสุขภาพ  

เนื่องจากปจจัยดังกลาวลวนสงผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติงานตอไปในมหาวิทยาลัย 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรทําการศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภูมิภาคอื่นๆ ดวยเพ่ือนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบ

กันไดอยางชัดเจน

 2. หากเปนไปได ควรศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนโดยการจัดกลุมมหาวิทยาลัยเอกชนออกเปน 

มหาวทิยาลยัเอกชนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ เพ่ืองายตอการศกึษาทําความเขาใจบรบิทท่ีสาํคญั
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