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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กระแสความเปล่ียนแปลงในธุรกิจปัจจุบนั องค์การให้ความส าคญักบัการสร้าง
ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน (Employee Engagement) มากข้ึนเร่ือย ๆ ก่อนหนา้น้ี
ผูบ้ริหารหลายคนอาจมองวา่ การสร้างความผูกพนัของพนกังานนั้นเป็นเร่ืองรองหลงัจาก
การท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ แต่จากผลการวิจยั The Best Employers ปี 2003 ได้
สรุปผลการศึกษาว่า ปัจจยัท่ีน าองค์การไปสู่ความส าเร็จก็คือ ความเป็นผูน้ า วฒันธรรม
องคก์าร และการจูงใจ/รักษาพนกังานในองค์การ ผูน้ าจะตอ้งมีความเคารพศรัทธาในความ
จริงใจ ความซ่ือสัตย ์และการประสานทีมของพนกังาน (Leadership and Talent in Asia : 
How the Best Employers Deliver Extraordinary Performance, 2004) แสดงให้เห็นวา่การ
พฒันาองคก์ารให้ประสบความส าเร็จนั้น การให้ความส าคญักบับุคลากรในองคก์ารจึงเป็น
เร่ืองส าคัญ ซ่ึงนอกเหนือจากการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานแลว้ องคก์ารควรมีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความรักและ
ความผูกพนัในองค์การ เน้นการพฒันาและจูงใจให้บุคลากรเกิดความผูกพนัและพร้อม
ท างานให้องค์การ เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การจะปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบติังานกบัองค์การไดใ้นระยะเวลายาวนาน (ผกานนัท์ ภู่กณัหพนัธ์, 
2552) 
 ในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลได้จัดตั้ งส านักงานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี     
(สพพ.2) เป็นแหล่งให้บริการด้านการท่องเท่ียวการชมสัตว์แบบซาฟารีตอนกลางคืน        
ในจังหวดัเชียงใหม่ โดยมุ่งหวงัให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับโลก เพื่อกระตุ้นให้มี
นกัท่องเท่ียวมาเท่ียวท่ีเชียงใหม่เพิ่มมากข้ึน เพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและการจา้งงาน 
รวมทั้งการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตวป่์าและทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงไดเ้ปิดด าเนินการอย่าง
เป็นทางการเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2549 (รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการบูรณาการเพื่อจดัท า
แผนปฏิบติัการในรูปแบบแผนงาน/โครงการของแผนธุรกิจ สพพ.2 ระยะเวลา 2 ปี 2554-
2555 แผนการตลาดและการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก แผนการสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเท่ียว   
ท่ีหลากหลายและแผนพฒันาบุคลากรระดับบริหาร, 2554) ตั้งอยู่เลขท่ี 33 หมู่12 ต าบล
หนองควาย อ า เภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  มีผู ้ปฏิบัติงานจ านวน 186 คน ได้แก่  
ผูป้ฏิบติังานฝ่ายอ านวยการ จ านวน 26 คน ประกอบดว้ยงานบริหารงานทัว่ไป งานบญัชี 



2 

 

งานการเงิน งานพัสดุ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานนโยบายและแผน และงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ  ฝ่ายปฏิบติัการและซ่อมบ ารุง จ  านวน 19 คน ประกอบดว้ยงาน
ซ่อมบ ารุงรถยนต ์งานไฟฟ้าและน ้าพุดนตรี งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง และงานรักษาความ
สะอาดและความปลอดภยั ฝ่ายบริหารจดัการสัตว ์จ  านวน 79 คน ประกอบดว้ย งานสัตว
บาล แบ่งเป็น North Zone  South Zone และ Walking Zone งานโภชนาการ งานสัตวแพทย ์ 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ จ านวน 14 คน ประกอบดว้ย งานการตลาด งานประชาสัมพนัธ์ งานพฒันา
สินค้าและผลิตภณัฑ์  ฝ่ายบริการ จ านวน 48 คน ประกอบด้วย งานการค้าภายใน งาน
บริหารบตัรเขา้ชม งานอ านวยความสะดวกนักท่องเท่ียว และงานบ้านพกั (งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอ านวยการ ส านักงานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, 2554) โดย
ส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีเปิดบริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 23.00น. 
ให้บริการนั่งรถชมสัตวท์ั้งกลางวนัและกลางคืน มีบริการบา้นพกัแบบซาฟารี การแสดง
น ้ าพุดนตรี การแสดงคาบาร์เรย์ ร้านอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ป้อนอาหารสัตว ์
จ  าหน่ายของท่ีระลึก ถ่ายภาพกบัสัตว ์ Paintball และSegway  
   ค่านิยมของผูป้ฏิบติังานในองค์การ คือ การทุ่มเทมุ่งมัน่ ประสานภาคี มีใจบริการ 
ท างานเป็นทีม และยิ้มฟังชุมชน(แผนธุรกิจเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจ าปีงบประมาณ 
2553-2555, 2553)ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานขององคก์าร 
องค์การจะประสบความส าเร็จหรือไม่ ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กับการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
(รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการบูรณาการเพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการในรูปแบบแผนงาน/
โครงการของแผนธุรกิจ สพพ.2 ระยะเวลา 2 ปี 2554-2555 แผนการตลาดและการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก แผนการสร้างสรรคกิ์จกรรมท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและแผนพฒันา
บุคลากรระดบับริหาร, 2554) สพพ.2 มีอตัราการลาออกของผูป้ฏิบติังานจ านวน 1.79%  
(งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอ านวยการ ส านักงานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, 
2554) แมต้วัเลขการลาออกไม่สูงมากแต่องค์การตอ้งการรักษาผูป้ฏิบติังานให้ท างานกบั
องค์การให้นานท่ีสุด และควบคุมอัตราการลาออกของผู ้ปฏิบัติให้ต ่ าสุด องค์การจึง
จ าเป็นตอ้งมีการวางแผนสร้างขวญัก าลงัใจและแรงจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานเพื่อตอบสนอง
ผูป้ฏิบติังานจนพฒันาไปสู่ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร ช่วยให้องคก์ารดึงเอาความสามารถ
ท่ีมีอยู่ในตวัผูป้ฏิบติังานมาพฒันาองค์การ ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนช่วยในดา้นการรักษาผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพใหย้งัอยูใ่นองคก์าร ซ่ึงเป็นส่วน
ผลกัดนัใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 ดงันั้น การศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของผูป้ฏิบติังานส านักงานพื้นท่ีพิเศษ
เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี ท าให้ทราบถึงระดบัความผกูพนัของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อองคก์าร และ
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ทราบถึงปัจจยัแต่ละดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความผกูพนัของผูป้ฏิบติังานในองคก์าร  
โดยผลการศึกษาจะน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนพฒันาส่งเสริมให้
ผูป้ฏิบัติงานมีความผูกพันต่อองค์การมากข้ึน และช่วยในการพฒันาการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสามารถดึงศกัยภาพในการท างานของผูป้ฏิบติังานและ
รักษาผูป้ฏิบติังานให้ท างานกบัองค์การให้นานท่ีสุด  เพื่อสร้างความส าเร็จให้กบัองค์การ
อยา่งย ัง่ยนื  
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่
ไนทซ์าฟารี 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

1. ท าให้ทราบถึงความผูกพนัต่อองค์การของผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษ
เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี  

2. เพื่อเป็นขอ้มูลให้ส านักงานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หรือองค์การ
ทัว่ไปท่ีสนใจ น าข้อมูลท่ีได้เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากรมนุษยใ์นการปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 
  
 
นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้สึก มีทศันคติและแสดง
พฤติกรรมในทางบวกต่อองค์การ มีความเช่ือมัน่ ความเต็มใจ การยอมรับ ทุ่มเทให้กบัการ
ปฏิบติังานเพื่อองค์กรอย่างเต็มท่ีเพื่อความก้าวหน้าขององค์การ มีความจงรักภกัดี และ
ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป 
 ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี ได้แก่ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายปฏิบติัการและซ่อมบ ารุง ฝ่ายบริหารจดัการสัตว ์ฝ่าย
พฒันาธุรกิจและฝ่ายบริการ ไม่นบัรวมผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ลูกจา้งชัว่คราว และการจา้ง
เหมาบุคคลภายนอก 
 ส านักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งอยู่เลขท่ี 33 หมู่ 12 หนองควาย 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 50230 
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