
 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ืองความผกูพนัของผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่
ไนทซ์าฟารี สามารถสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล ปัญหา และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 
สรุป และอภิปรายผลการศึกษา 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาโดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร มาใชใ้นการศึกษา
โดยท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความผกูพนัต่อองค์การใน 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้น
องค์การ (Company) ด้านงาน (Job) ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Management) และดา้นภาวะผูน้ า (Leadership) ซ่ึงเช่ือมโยงไปถึงระดบัความผกูพนัต่อองค์การ
ดา้นภาพรวม 
 ระเบียบวิธีการศึกษาและขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือขอ้มูลทุติยภูมิ ได้
จากการคน้ควา้จากเอกสาร บทความ หนงัสือและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลออนไลน์
ทางอินเตอร์เน็ต และขอ้มูลปฐมภูมิท่ีเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม แบบตอบดว้ยตนเอง (Self 
-Administered Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล)โดยเก็บข้อมูลจาก
ผู ้ปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงาน ณ ส านักงานพื้นท่ีพิ เศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ  านวนผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งส้ิน จ านวน 186 คน ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และการทดสอบความสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปร โดยใช้ Multiple Regression โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 17.0 for Window ในการ
วเิคราะห์ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปฏิบัติงาน (ลกัษณะส่วนบุคคล) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง และอตัราเงินเดือน 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี จ  านวน 186 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ63.98  อายุระหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
51.07  ซ่ึงส่วนใหญ่การศึกษาอยูใ่นระดบัระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.21 อายุการท างาน
ในองคก์ารมากกวา่ 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.02 มีต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีระดบัตน้ คิดเป็นร้อยละ 76.88
และมีอตัราเงินเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 59.67 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานส านักงานพื้นที่พิเศษ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
 แบบสอบถามท่ีใช้เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การของ
ผูป้ฏิบติังาน โดยใชค้  าถามในการวนัสเกลทศันคติ หรือ Likert Scale โดยแบ่งความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นองคก์าร ดา้นงาน 
ดา้นการพฒันา ทรัพยากรมนุษย ์ดา้นภาวะผูน้ า และไดท้  าการวดัความคิดเห็นต่อความผกูพนัใน
ภาพรวมซ่ึงจะน าไปสู่ระดับความผูกพันของผู ้ปฏิบัติงาน โดยเม่ือรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามแลว้ ผูศึ้กษาไดค้  านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ง 5 ดา้น โดยวิธีการ 
Reliability Analysis พบวา่มีค่าความเช่ือมัน่ (Alpha α) มากกวา่ 0.80 แสดงวา่แบบสอบถามเป็น
แบบวดัท่ีมีความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑดี์ สามารถยอมรับได ้ 
 
ตอนที ่2.1 ระดับความคิดเห็นต่อองค์การของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อระดับความผูกพนัต่อองค์การของ
ผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นองค์การ ดา้นงาน 
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นภาวะผูน้ า และดา้นความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวม มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 
 2.1.1ระดับความคิดเห็นต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานด้านองค์การ 
 ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นองคก์ารในระดบัเห็นดว้ยมากค่าเฉล่ีย 3.41และ
เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยแลว้พบว่า มีปัจจยัจ านวน 3 ปัจจยัท่ีผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นอยู่ระดบั
เห็นดว้ยมาก สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
 1. การสร้างสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั  
 2. การส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร  
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 3. การก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีใชเ้ป็นกรอบในการท างานอยา่งชดัเจนและเป็นธรรม
แก่ ผูป้ฏิบติังาน 
 ส่วนปัจจยัย่อยดา้นองค์การอีก 5 ปัจจยัท่ีเหลือ ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
เฉย ๆ  สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
 1. การจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารกบัผูป้ฏิบติังานอยา่งสะดวกและเขา้ถึงทุกระดบั 
 2. การมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยทุธ์ใหก้บัทุกฝ่ายอยา่งชดัเจน 
 3. การมีการจดัระบบวธีิการท างานอยา่งเป็นมาตรฐานและมีเกณฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี 
 4. นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายมีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงมากจากนโยบาย
และกลยทุธ์ขององคก์าร 
 5. การเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังาน 
 
 2.1.2 ระดับความคิดเห็นต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานด้านงาน 
 ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นงานในระดบัเห็นดว้ยมากค่าเฉล่ีย 3.48 และเม่ือ
พิจารณาปัจจยัยอ่ยแลว้พบว่า มีปัจจยัจ านวน 2 ปัจจยัท่ีผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นอยูร่ะดบัเห็น
ดว้ยมาก สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
 1. การจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานของผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ 
 2. รูปแบบการท างานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์าร 
 ส่วนปัจจัยย่อยอีก 2 ปัจจยั ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเฉย ๆ  สามารถ
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
 1. การจดัใหผู้ป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบติังานเอง 
 2. การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน 
 
 2.1.3 ระดับความคิดเห็นต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 ผูป้ฏิบัติงานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในระดับเฉย ๆ 
ค่าเฉล่ีย 3.29และเม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยแลว้พบว่า มีปัจจยัจ านวน 4 ปัจจยัท่ีผูป้ฏิบติังานมีความ
คิดเห็นอยูร่ะดบัเห็นดว้ยมาก สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
 1. การดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ 
 2. การส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูป้ฏิบติังาน  

3. การสามารถท าใหผู้ป้ฏิบติังานรู้สึกวา่มีความมัน่คงในการท างาน  
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 ส่วนปัจจยัย่อยท่ีเหลืออีก 9 ปัจจยั มีความคิดเห็นในระดบัเฉย ๆสามารถเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  
 1. การจดัท าแผนการฝึกอบรมให้กบัผูป้ฏิบติังานตามความเหมาะสมของหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ 
 2. การประเมินผลการปฏิบติังาน(Performance Appraisal) ของผูป้ฏิบติังานแต่ละคน 
เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาและการจ่าย
ค่าตอบแทน 
 3. การก าหนดกรอบแนวทางในการวดัความสามารถ (Competency) ขององค์การและ
ผูป้ฏิบติังาน 
 4. การมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได ้
 5. การจดัการวางแผนงานดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วอ้ยา่งเหมาะสม 
 6. การส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสเรียนรู้และกา้วหนา้ไปสู่ต าแหน่งงานท่ีดีข้ึนใน
ท่ีท างาน 
 7. การมีเส้นทางกา้วหนา้ในอาชีพใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานอยา่งชดัเจน 
 8. การจดัระบบการใหค้  าปรึกษาดา้นการท างานและการพฒันาความรู้แก่ผูป้ฏิบติังาน 
 9. การจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นธรรมและเหมาะสมกับก าลังความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังานท่ีท าลงไปในงาน 
  
 2.1.4 ระดับความคิดเห็นต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานด้านภาวะผู้น า 
 ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าในระดบัเฉย ๆ ค่าเฉล่ีย 3.27 และเม่ือ
พิจารณาปัจจยัยอ่ยแลว้พบวา่ มีความคิดเห็นอยูร่ะดบัเฉย ๆ ทุกขอ้ สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
 1. ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของผูป้ฏิบติังานในแต่ละ
ฝ่ายไดรั้บทราบ  
 2. ผูบ้งัคบับญัชามีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งและถ่ายทอดใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บทราบ 
 3. ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม 
 4. ผูบ้งัคบับญัชามีการใหค้  าแนะน าแนวทางดา้นความกา้วหนา้และการพฒันาการท างาน
ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 
 5. ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามส าคญัเร่ืองทรัพยากรมนุษย ์
 6. ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมิน (Feedback) ให้ผูป้ฏิบติังานไดท้ราบถึงผลการ
ท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
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 2.1.5 ระดับความคิดเห็นต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานด้านความผูกพันต่อองค์การใน
ภาพรวม 
 จากการสรุปปัจจัย ท่ี มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การในแต่ละด้านพบว่า 
ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากในดา้นงาน และดา้นองคก์าร ส่วนปัจจยัดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ า มีความคิดเห็นในระดบัเฉย ๆ 
 ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.10 และเม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยแลว้พบวา่ การมีความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่ง
เต็มท่ีในการท างานเพื่อองค์การ มีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ส่วนอีก 2 ปัจจยัท่ี
เหลือมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
 1. การมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ารต่อไป  
 2. การมีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร  
 จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูป้ฏิบติังานผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมีความผกูพนั
ต่อองค์การ (Engaged Employee) ซ่ึงหมายถึง ผูป้ฏิบติังานท่ีเปรียบเสมือนดาวเด่นในองค์การ
ท างานดว้ยความมีใจรักและทุ่มเทในงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ มีความรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การอย่างแทจ้ริง และจะหาแนวทางในการปรับปรุงตนเองให้ดี
ข้ึนอยูเ่สมอ เพื่อท าใหอ้งคก์ารกา้วไปสู่ความส าเร็จในท่ีสุด 
 
 ตอนที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นต่อองค์การ
ของผู้ปฏิบัติงานในปัจจัยย่อย ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้าน
ภาวะผู้น า 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระดา้นขอ้มูลทัว่ไปตามลกัษณะส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายกุารท างาน ต าแหน่งงาน และ
อตัราเงินเดือน กบัตวัแปรตาม ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้น
องคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และภาวะผูน้ า พบวา่ 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านองค์การโดยรวมใน
ระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่การสร้างสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน
อยา่งเหมาะสมและปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นงานโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ี
สนบัสนุนการท างานของผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การ
ดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอ มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า
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โดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีการ
ส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของผูป้ฏิบติังานในแต่ละฝ่ายไดรั้บทราบ 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านองค์การโดยรวมใน
ระดบัเฉย ๆ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การสร้างสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน
อยา่งเหมาะสมและปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นงานโดยรวมอยูใ่น
ระดับมากปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ี
สนบัสนุนการท างานของผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การ
ดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอ มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า
โดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีการ
ส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของผูป้ฏิบติังานในแต่ละฝ่ายไดรั้บทราบ 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามผูป้ฏิบติังานท่ีอายุ 21–30 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
องค์การโดยรวมในระดับเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การสร้าง
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัดา้นงานโดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ได้แก่ การ
จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานของผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบั
แรก ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของผูป้ฏิบติังานในแต่ละ
ฝ่ายไดรั้บทราบ 
 ผูต้อบแบบสอบถามผูป้ฏิบติังานท่ีอายุ 31–40 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัด้าน
องค์การโดยรวมในระดับมากปัจจัยย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การสร้าง
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังานมีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัด้านงานโดยรวมอยู่ในระดับมากปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การ
จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการท างานของผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอมีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอมีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบั
แรก ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งและถ่ายทอดใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บทราบ 
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 ผูต้อบแบบสอบถามผูป้ฏิบติังานท่ีอายุ 41–60 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัด้าน
องค์การโดยรวมในระดับมากปัจจัยย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การสร้าง
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัด้านงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การ
จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานของผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอมีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบั
แรก ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของผูป้ฏิบติังานในแต่ละ
ฝ่ายไดรั้บทราบ 
 3. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัดา้นองคก์ารโดยรวมในระดบัมากปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การสร้าง
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัด้านงานโดยรวมอยู่ในระดับมากปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การ
จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานของผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยู่ในระดบัมากปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ในระดบัมากปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของผูป้ฏิบติังานในแต่ละฝ่ายได้
รับทราบ 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
องค์การโดยรวมในระดับเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การสร้าง
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัด้านงานโดยรวมอยู่ในระดับมากปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การ
จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานของผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ, การส่งเสริม
และจดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูป้ฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ด้านภาวะผู ้น าโดยรวมอยู่ในระดับเฉย ๆ ปัจจัยย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ 
ผูบ้งัคับบญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของผูป้ฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายได้
รับทราบ, ผูบ้งัคบับญัชามีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งและถ่ายทอดใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บทราบ 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโท มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
องค์การโดยรวมในระดับเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การสร้าง
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัด้านงานโดยรวมอยู่ในระดับมากปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การ
จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานของผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบั
แรก ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งและถ่ายทอดใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บทราบ 
 4. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายกุารท างานมากกวา่ 3 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
องค์การโดยรวมในระดับเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การสร้าง
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัด้านงานโดยรวมอยู่ในระดับมากปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การ
จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานของผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบั
แรก ไดแ้ก่ การส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของผูป้ฏิบติังานในแต่ละฝ่ายไดรั้บทราบ 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 4 – 6 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
องค์การโดยรวมในระดับมาก ปัจจัยย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การสร้าง
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัด้านงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การ
จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานของผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบั
แรก ไดแ้ก่ การส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของผูป้ฏิบติังานในแต่ละฝ่ายไดรั้บทราบ 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างาน 6 ปี ข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้าน
องค์การโดยรวมในระดับเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การสร้าง
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัดา้นงานโดยรวมอยูใ่นระดบัเฉย ๆ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การมี
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รูปแบบการท างานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์าร มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบั
แรก ไดแ้ก่ การมีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งและถ่ายทอดใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บทราบ 
 5. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีระดับต้น มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัด้าน
องค์การโดยรวมในระดับมาก ปัจจัยย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การสร้าง
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังานมีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัด้านงานโดยรวมอยู่ในระดับมากปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การ
จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการท างานของผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอมีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบั
แรก ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีระดับกลาง มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
องค์การโดยรวมในระดับเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การสร้าง
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัด้านงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การ
จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานของผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่  การก าหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ 
(competency) ขององคก์ารและผูป้ฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าโดยรวม
อยูใ่นระดบัเฉย ๆ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การก าหนดกรอบและแนวทาง
ในการวดัความสามารถ (competency) ขององคก์ารและผูป้ฏิบติังาน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีระดบัสูง มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นองคก์าร
โดยรวมในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสและรับฟัง
ความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการ
ท างานของผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการพฒันาทรัพยากร
มนุษยโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การก าหนดกรอบ
และแนวทางในการวดัความสามารถ (competency) ขององค์การและผูป้ฏิบติังาน, การดูแล
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สุขภาพอนามัยของผู ้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ, การส่งเสริมและจัดท ากิจกรรมการสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูป้ฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การก าหนดกรอบและแนวทางในการ
วดัความสามารถ (competency) ขององค์การและผูป้ฏิบติังาน, การดูแลสุขภาพอนามยัของ
ผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอ และการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง
ผูป้ฏิบติังาน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีระดบัอาวุโส มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้าน
องค์การโดยรวมในระดับมาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอด
นโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุกฝ่ายอย่างชัดเจน, นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายมีความ
สอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ดา้นงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การถ่ายทอด
นโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุกฝ่ายอย่างชัดเจน, นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายมีความ
สอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบั
แรก ไดแ้ก่ การก าหนดกรอบและแนวทางในการวดัความสามารถ (competency) ขององค์การ
และผูป้ฏิบติังานมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมอยูใ่นระดบัเฉย ๆ ปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การก าหนดกรอบและแนวทางในการวดัความสามารถ 
(competency) ขององคก์ารและผูป้ฏิบติังาน 
 6. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอตัราเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัดา้นองค์การโดยรวมในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การ
สร้างสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังานมีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัดา้นงานโดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การ
จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการท างานของผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอมีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบั
แรก ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของผูป้ฏิบติังานในแต่ละ
ฝ่ายไดรั้บทราบ 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอตัราเงินเดือน 10,001– 20,000 บาท มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัดา้นองค์การโดยรวมในระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ได้แก่ การ
สร้างสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังานมีระดบัความคิดเห็น
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ต่อปัจจยัดา้นงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การ
จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานของผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความ
คิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบั
แรก ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีมีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งและถ่ายทอดใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บทราบ 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอตัราเงินเดือน 20,001–30,000 บาท มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัดา้นองค์การโดยรวมในระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ได้แก่ การ
สร้างสภาพแวดล้อมในท่ีท างานอย่างเหมาะสมและปลอดภัยกับผูป้ฏิบัติงาน มีระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
การจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการท างานของผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอ มีระดับ
ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเฉย ๆ ปัจจยัย่อยท่ีมี
ความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี
ระหวา่งผูป้ฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ในระดบัมากปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังาน
ทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอตัราเงินเดือน 30,001 บาท ข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ดา้นองคก์ารโดยรวมในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ นโยบายและ
กลยทุธ์ของแต่ละฝ่าย มีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ขององคก์าร มี
ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็น
ล าดบัแรก ได้แก่ การจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานของผูป้ฏิบติังานอย่าง
เพียงพอ มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัเฉย ๆ  
ปัจจัยย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดับแรก ได้แก่ การส่งเสริมและจัดท ากิจกรรมการสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูป้ฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความ
คาดหวงัในการท างานของผูป้ฏิบติังานในแต่ละฝ่ายได้รับทราบ, การรับฟังความคิดเห็นของ
ผูป้ฏิบติังานทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม 
  
 
 



94 

 

 ตอนที่ 2.3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นต่อองค์การ
ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้น า 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระดา้นขอ้มูลทัว่ไปตามลกัษณะส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายกุารท างาน ต าแหน่งงาน และ
อตัราเงินเดือน กับตัวแปรตาม ซ่ึงได้แก่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดับความผูกพนัต่อองค์การ ด้าน
องคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และภาวะผูน้ า พบวา่ 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีความคิดเห็นด้านองค์การและด้านงานในระดบัมาก 
ส่วนด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละด้านภาวะผูน้ ามีความคิดเห็นในระดับเฉย ๆ ผูต้อบ
แบบสอบถามเพศหญิงมีความคิดเห็นด้านงานในระดบัมาก ส่วนด้านองค์การ ด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์และดา้นผูน้ า มีความคิดเห็นในระดบัเฉย ๆ 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีความคิดเห็นดา้นงานในระดบัมาก 
ส่วนด้านอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นในระดบัเฉย ๆ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มี
ความคิดเห็นดา้นงานและดา้นองคก์ารในระดบัมาก  และมีความคิดเห็นดา้นการพฒันาทรัพยากร
มนุษยแ์ละด้านภาวะผูน้ าในระดบัเฉยๆ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 41-60 ปี มีความ
คิดเห็นดา้นองคก์ารและดา้นงานในระดบัมาก ส่วนดา้นอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นในระดบัเฉย ๆ 
 3. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีมีความคิดเห็นในระดบัมาก
ทุกดา้น ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นดา้นงานในระดับมาก 
ส่วนด้านอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นในระดับเฉย ๆ และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาโทมีความคิดเห็นด้านงานในระดับมาก ส่วนด้านองค์การ ด้านการพฒันาทรัพยากร
มนุษยแ์ละดา้นภาวะผูน้ า มีความคิดเห็นในระดบัเฉย ๆ 
 4. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการท างานไม่เกิน 3 ปี มีความคิดเห็นต่อองคก์ารดา้นงาน
ในระดบัมาก ส่วนดา้นอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นในระดบัเฉย ๆ กลุ่มอายุการท างาน 4 - 6 ปี มีความ
คิดเห็นในระดบัมากทุกดา้น ยกเวน้ดา้นภาวะผูน้ าท่ีมีความคิดเห็นในระดบัเฉย ๆ และกลุ่มอายุ
การท างานมากกวา่ 6 ปี มีความคิดเห็นในระดบัเฉย ๆ ทุกดา้น 

5. ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งเจา้หน้าท่ีระดบัตน้ มีความคิดเห็นต่อดา้นองค์การและ
ดา้นงานในระดบัมาก ส่วนดา้นอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นในระดบัเฉย ๆ กลุ่มเจา้หนา้ท่ีระดบักลางมี
ความคิดเห็นต่อองคก์ารดา้นงานในระดบัมาก ส่วนดา้นอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นในระดบัเฉย ๆ กลุ่ม
เจา้หนา้ท่ีระดบัสูงมีความคิดเห็นทุกดา้นในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ท่ีมี
ความคิดเห็นในระดับเฉย ๆ  และกลุ่มเจ้าหน้าท่ีระดับอาวุโสมีความคิดเห็นต่อองค์การด้าน
องค์การ ดา้นงาน และดา้นภาวะผูน้ าในระดบัมาก ส่วนดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ความ
คิดเห็นในระดบัระดบัเฉย ๆ  
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 6. ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอตัราเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มีความคิดเห็นในระดบัเฉย ๆ ทุก
ดา้น กลุ่มอตัราเงินเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีความคิดเห็นดา้นองคก์ารและดา้นงานในระดบั
มาก ส่วนดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นภาวะผูน้ ามีความคิดเห็นในระดบัเฉย ๆ กลุ่ม
อตัราเงินเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคิดเห็นดา้นงานและดา้นภาวะผูน้ าในระดบัมาก ส่วน
ด้านองค์การและด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์มีความคิดเห็นในระดับเฉย ๆ กลุ่มอัตรา
เงินเดือน 30,001 บาท ข้ึนไป มีความคิดเห็นในระดับมากทุกด้าน ยกเวน้ด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความคิดเห็นในระดบัเฉย ๆ   
 
ส่วนที ่3  ข้อมูลด้านความผูกพนัต่อองค์การของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ส่วนที ่3.1  ระดับความผูกพนัต่อองค์การของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวดัระดบัความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมของผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษ
เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี วิเคราะห์ค่าเฉล่ียความผกูพนัในดา้นภาพรวมขององค์การ ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยค าถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารจ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
 1. ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 
 2. ความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการท างานเพื่อองคก์าร 
 3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร 
 ผลการศึกษาระดบัความผูกพนัของผูป้ฏิบติังานส านักงานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีในภาพรวม พบวา่ ผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีมีความผกูพนั
ต่อองคก์ารผูป้ฏิบติังานผูต้อบแบบสอบถามมีใจรักและทุ่มเทในงาน แสดงวา่ผูป้ฏิบติังานมีระดบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัผูกพนั (Engaged Employee) และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นต่อ
ประเด็นขอ้ค าถามย่อยพบว่า ผูป้ฏิบติังานมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากในทุกขอ้
ค าถาม โดยมีความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการท างานเพื่อองค์การมากท่ีสุด 
ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร และความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้
และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารตามล าดบั 
 
ส่วนที่ 3.2  ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของผู้
ปฏิบัติ 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารระหวา่งตวัแปรอิสระดา้นขอ้มูลทัว่ไป
ตามลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุการท างาน 
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ต าแหน่งงาน และอตัราเงินเดือน กบัตวัแปรตาม ได้แก่ความผูกพนัต่อองค์การด้านภาพรวม 
ไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี 
 1. ผูป้ฏิบติังานเพศชายและเพศหญิงมีระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัในภาพรวม
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ปัจจยัย่อยท่ีผูป้ฏิบติังานเพศชายมีความคิดเห็นในระดบัมาก ได้แก่ 
ความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีในการท างานเพื่อองคก์าร, ความปรารถนาอยา่งแรง
กล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ และความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าและยอมรับใน
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ตามล าดบั 
 2. ผูป้ฏิบติังานทุกกลุ่มอายมีุระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนัในภาพรวมโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นในระดบัมาก ได้แก่ ความเต็มใจท่ีจะใช้ความ
พยายามอยา่งเตม็ท่ีในการท างานเพื่อองคก์าร  รองลงมา คือ ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความ
เป็นสมาชิกภาพขององคก์าร  และความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์าร ตามล าดบั 
 3. ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัการศึกษามีระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัในภาพรวม
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความเต็มใจท่ี
จะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีในการท างานเพื่อองคก์าร รองลงมา คือ ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ี
จะคงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ และความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และยอมรับในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์าร ตามล าดบั  
 4. ผูป้ฏิบติังานทุกกลุ่มอายุการท างานมีระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัในภาพรวม
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีผูป้ฏิบติังาน มีความคิดเห็นในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความเต็มใจท่ี
จะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีในการท างานเพื่อองคก์าร รองลงมา คือ ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ี
จะคงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ และความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และยอมรับในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์าร ตามล าดบั 
 5. ผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีระดบัตน้และเจา้หน้าท่ีระดบักลาง มีระดบัความคิดเห็น
ต่อความผกูพนัในภาพรวมโดยรวมอยูใ่นระดบั ปัจจยัยอ่ยท่ีผูป้ฏิบติังานทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็น
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีในการท างานเพื่อองค์การ รองลงมา 
คือ ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกภาพของ และ ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และ
ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ตามล าดบั 

 ผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีระดบัสูง มีระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัในภาพรวม

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีผูป้ฏิบติังานกลุ่มเจา้หน้าท่ีระดบัสูง มีความคิดเห็นในระดบั

มาก ไดแ้ก่ ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร รองลงมา คือ ความ
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เต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการท างานเพื่อองค์การ มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก และความ

เช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ตามล าดบั 

ผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีระดบัอาวุโส มีระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัในภาพ 

รวมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีผูป้ฏิบติังานกลุ่มเจา้หน้าท่ีระดบัสูง มีความคิดเห็นใน

ระดบัมาก ไดแ้ก่ ความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีในการท างานเพื่อองคก์าร รองลงมา คือ 

ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร และความปรารถนาอยา่ง

แรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร ตามล าดบั 

 6. ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอตัราเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาทและอตัราเงินเดือน 10,001 – 20,000 
บาท มีระดับความคิดเห็นต่อความผูกพนัในภาพรวมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยท่ี
ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการ
ท างานเพื่อองค์การ รองลงมา คือ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกภาพของ
องคก์าร และความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ตามล าดบั 

ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอตัราเงินเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีระดับความคิดเห็นต่อความ

ผูกพนัในภาพรวมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นในระดบัมาก 

ไดแ้ก่ ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกภาพของ รองลงมา คือ ความเต็มใจท่ีจะ

ใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการท างานเพื่อองค์การ และความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และยอมรับใน

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ตามล าดบั 

ผูป้ฏิบติังานท่ีมีอตัราเงินเดือน 30,001 บาท ข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนั

ในภาพรวมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นในระดบัมาก ได้แก่ 

ความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีในการท างานเพื่อองคก์าร  ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ี

จะคงความเป็นสมาชิกภาพของ และความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์าร ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 3.3  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านต่าง ๆ กับความ
ผูกพนัต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานในภาพรวม 
 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองคก์าร ดา้นงาน 
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ า กบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อองคก์าร
ในภาพรวม พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อทั้ง 4 ดา้น มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร
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ในภาพรวม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) เท่ากับ 0.500 และระดับความผูกพนัต่อ
องค์การในภาพรวมจะผนัแปรตามปัจจยัท่ีส่งผลต่อทั้ง 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนท่ีเหลือ    
อีกร้อยละ 75 เป็นผลมาจากปัจจยัในเร่ืองอ่ืนๆ แสดงวา่ค่าท่ีไดจ้ากการท านายดว้ยสมการถดถอย
พหุคุณ (Multiple regression) นั้นไม่ไดใ้กลเ้คียงกบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมของ
ผูป้ฏิบติังาน และเม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ (ค่า Sig.) พบว่าปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า มี
ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัในภาพรวมต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัต ่ากวา่ 0.05 
ส่วนปัจจยัด้านองค์การ ด้านงาน และด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ไม่มีผลต่อระดบัความ
ผกูพนัในภาพรวมต่อองคก์ารท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย พบวา่
ดา้นผูน้ าสามารถท านายระดบัความผกูพนัในภาพรวมไดม้ากท่ีสุด (Beta = 0.226)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ืองความผูกพันต่อองค์การของผู ้ปฏิบัติงานส านักงานพื้นท่ีพิเศษ
เชียงใหม่ไนทซ์าฟารีพบวา่มีประเด็นท่ีส าคญัหลายประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
 

1. ระดับความผูกพนัต่อองค์การของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวา่ โดยภาพรวมผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 
มีความผูกพนัต่อองค์การในระดบัผูกพนัต่อองค์การ (Engaged) โดยเม่ือพิจารณาในขอ้ค าถาม
ย่อยพบว่า ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุดต่อความเต็มใจท่ีจะใช้ความ
พยายามอย่างเต็มท่ีในการท างานเพื่อองค์การ และมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากต่อความ
ปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร และความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และ
ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ Steers (1997)ท่ีกล่าวถึง
ลกัษณะพนักงานท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การคือมีความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ เป็นลกัษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ือดา้นทศันคติเชิงบวกต่อ
องคก์าร มีความผกูพนัอยา่งแทจ้ริงต่อค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร พร้อมสนบัสนุนกิจการ
ขององคก์ารซ่ึงเป็นเป้าหมายของตนดว้ย มีความเช่ือวา่องคก์ารน้ีเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองจะ
ท างานดว้ยความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม
อยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์าร เป็นลกัษณะท่ีบุคลากรเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พยายาม
ท างานเตม็ความสามารถ เพื่อใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมาย เกิดผลประโยชน์ต่อ
องคก์าร และมีความห่วงใยต่อความเป็นไปขององคก์าร และมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะ
คงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ารและสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการวดัความผกูพนัของ
พนกังานต่อองคก์ารของ The Gallup Organization (2002)ซ่ึงแบ่งประเภทของพนกังานท่ีมีความ
ผกูพนัต่อองคก์าร (Engaged Employee) คือ พนกังานท่ีเปรียบเสมือนดาวเด่นในองคก์ารท างาน
ดว้ยความมีใจรักและทุ่มเทในงานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความรู้สึกวา่ตนเอง
เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารอยา่งแทจ้ริง และจะหาแนวทางในการปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ 
เพื่อท าให้องค์การก้าวไปสู่ความส าเร็จในท่ีสุด และสอดคล้องกบัแนวคิดของ Institute of 
Employment Studies (IES) (2004)บริษทัท่ีปรึกษางานทางดา้นการพฒันากลยุทธ์และงานวิจยั 
ซ่ึงไดใ้ห้นิยามของพนกังานท่ีผูกพนัองค์การ คือ ทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อองค์การและค่านิยมองคก์าร 
พนักงานท่ีผูกพนักับองค์การจะให้ความส าคัญต่อบริบททางธุรกิจและให้ความร่วมมือกับ
ผูร่้วมงานเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบติัการใหดี้ข้ึน ภายใตผ้ลประโยชน์ขององคก์ารเป็นส าคญั โดย
ผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัผกานนัท ์ภู่กณัหพนัธ์ (2552) : กรณีศึกษา ความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ พนกังานมีระดบัความผูกพนัต่อ
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องค์การโดยรวมในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นรายประเด็นพบว่า ผูป้ฏิบติังานมี
ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากในดา้นความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอยา่งเต็มท่ีใน
การท างานเพื่อองคก์าร และมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ในความปรารถนาอยา่งแรงกลา้
ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร และความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และยอมรับในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์าร 
 เม่ือพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ของ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานกบัความผูกพนัต่อ
องคก์าร พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีมีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองค์การของผูป้ฏิบติังาน ซ่ึง
แตกต่างกับการศึกษาของ พชัราภรณ์ เนตรนวล (2552) ท าการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานการประปาส่วนของเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ ปัจจยัดา้นอายุ อายุการ
ท างาน มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
 
 2. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทีม่ีผลต่อระดับความผูกพนัต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงาน 
 2.1 ด้านองค์การ 
 จากผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การด้าน
องคก์ารโดยรวมของผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก เม่ือพิจารณาความคิดเห็นต่อปัจจยัย่อยพบว่า ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นอยู่ระดบัเห็นดว้ย
มาก ไดแ้ก่ การสร้างสภาพแวดล้อมในท่ีท างานอย่างเหมาะสมและปลอดภยั การส่งเสริมให้
ผูป้ฏิบติังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึนในองค์การ และการก าหนดระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีใช้เป็นกรอบในการท างานอย่างชัดเจนและเป็นธรรมแก่ผู ้ปฏิบัติงาน และ 
ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ ในปัจจยัยอ่ยดา้นการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์
ใหก้บัทุกฝ่ายอยา่งชดัเจน การจดัให้มีช่องทางการส่ือสารกบัผูป้ฏิบติังานอยา่งสะดวกและเขา้ถึง
ทุกระดบั การเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังาน นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละ
ฝ่ายมีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ และการจดัระบบ
วธีิการท างานอยา่งเป็นมาตรฐาน ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ และเม่ือพิจารณา
ความสัมพนัธ์ของความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม กับปัจจัยด้านองค์การของผูป้ฏิบติังาน
ส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อกนั สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของวุฒิรัตน์ อุ่นจิตติ (2551) ท าการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ท่ีท าการไปรษณียใ์นอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ พนกังาน
มีความคิดเห็นในระดับมากต่อปัจจยัด้านองค์การท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การและยงัมี
ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวม และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Institute of 
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Employment Studies (IES) (2004) ซ่ึงพบวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดความผกูพนัของพนกังานต่อ
องคก์าร ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และโอกาสท่ีไดแ้สดงความคิดเห็น 
 
 2.2 ด้านงาน 
 จากการศึกษาพบว่า ผูป้ฏิบติังานส านักงานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีความ
คิดเห็นด้านงานโดยรวมต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การในระดบัเห็นด้วยมาก แต่
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การในด้านงานไม่สามารถบ่งช้ีถึงระดบัความผูกพนัของ
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อองค์การในภาพรวมได ้แสดงว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การใน
ดา้นงาน ได้แก่การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบติังาน การจดัเตรียม
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างาน การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
และรูปแบบการท างานในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ ไม่
สามารถส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานมีทศันคติโดยรวมท่ีดีเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ผกานนัท ์ภู่กณัหพนัธ์ (2552) ท าการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัมากต่อปัจจยัดา้นงานท่ีมี
ผลต่อความผกูพนัต่องาน แต่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองค์การในดา้นงาน ไม่สามารถบ่ง
บอกถึงระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมได ้
 
 2.3 ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 จากการศึกษาพบว่า ผูป้ฏิบติังานส านักงานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีความ
คิดเห็นด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การใน
ระดับเฉย ๆ มีปัจจยัย่อยท่ีผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นอยู่ระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ การดูแล
สุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานอย่างเพียงพอ การส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี
ระหว่างผูป้ฏิบติังาน การก าหนดกรอบแนวทางในการวดัความสามารถ (Competency) ของ
องค์การและผูป้ฏิบติังาน และการสามารถท าให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกว่ามีความมัน่คงในการท างาน 
และมีความคิดเห็นในระดบัเฉย ๆ ในปัจจยัย่อย การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance 
Appraisal) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดหลกัสูตรการฝึกอบรม การพฒันา และการจ่าย
ค่าตอบแทน การมีเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพอย่างชัดเจน การส่งเสริมให้มีโอกาสเรียนรู้และ
กา้วหน้าไปสู่ต าแหน่งท่ีดีข้ึน การจดัท าแผนการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ การจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นธรรมและเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถ และมี
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได ้และการจดัระบบ
ให้ค าปรึกษาด้านการท างานและการพฒันาความรู้ ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ ผกานันท ์
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ภู่กัณหพนัธ์ (2552) ท าการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากต่อปัจจยัดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
 
 2.4 ด้านภาวะผู้น า 
 จากการศึกษาพบว่า ผูป้ฏิบติังานส านักงานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีความ
คิดเห็นด้านภาวะผูน้ าโดยรวมต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การในระดบัเฉย ๆ และ
สามารถท านายถึงระดับความผูกพันของผู ้ปฏิบัติงานท่ีมีต่อองค์การในภาพรวมได้สูง 
ประกอบดว้ยความคิดเห็นเก่ียวกบัผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของ
ผู ้ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายได้รับทราบ ผู ้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างและถ่ายทอดให้
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บทราบ ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานทุกคนอย่างมี
เหตุผลและเป็นธรรม ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมิน (Feedback) ให้ทราบถึงผลการ
ท างานอย่างสม ่าเสมอ ผูบ้งัคบับญัชาให้ความส าคญัเร่ืองทรัพยากรมนุษย ์และผูบ้งัคบับญัชามี
การให้ค  าแนะน าแนวทางด้านความก้าวหน้าและการพฒันาการท างานให้ผูป้ฏิบัติงานซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวุฒิรัตน์ อุ่นจิตติ (2551)ท าการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การ
ของพนกังานบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ท่ีท าการไปรษณียใ์นอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง
พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นในระดบัมากต่อปัจจยัด้านภาวะผูน้ า ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์การและยงัมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมและยงัสอดคล้องกับ
การศึกษาของพชัราภรณ์ เนตรนวล(2552)ท าการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
การประปาส่วนของเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า พนกังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นภาวะผูน้ า ในระดบัเห็นดว้ยมาก และปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์ารในดา้นภาวะผูน้ า ยงัสามารถบ่งบอกระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมได ้ 
 
 3. ความสัมพันธ์ของความคิดเห็นต่อปัจจัยความผูกพันกับระดับความผูกพันต่อ
องค์การในภาพรวม 
 จากการศึกษา พบว่า ผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโดยรวมมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การในระดบัมาก ไดแ้ก่ ด้านงาน และดา้น
องคก์าร และผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นในระดบัเฉย ๆ ในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และ
ดา้นภาวะผูน้ าตามล าดบั โดยมีระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์ารในภาพรวมใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อองคก์าร
ทั้ง 4 ดา้น และตวัแปรตาม คือความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวม พบวา่มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
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ต่อกนั โดยพบวา่ปัจจยัทั้ง 4 ดา้นนั้นสามารถพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ารได ้ร้อยละ 25โดย
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของผูป้ฏิบติังานส านักงานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีในภาพรวมในด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ามารถท านายระดับความผูกพนัของ
ผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนทซ์าฟารีในภาพรวมไดม้ากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้น
ภาวะผูน้ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Steers (1997)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องค์การ และผลลพัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์การเป็น 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
อายุ การศึกษา อายุงาน ความตอ้งการความส าเร็จ ความชอบความเป็นอิสระ ลกัษณะของงาน 
ไดแ้ก่ ความเป็นอิสระในงาน ความหลากหลายทกัษะในงาน ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน ผล
สะทอ้นกลบัของงาน และโอกาสไดป้ฏิสังสรรคก์บัผูอ่ื้นในการท างานนั้น และ ประสบการณ์ท่ี
ได้รับระหว่างปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นความรู้สึกของผูป้ฏิบัติงานแต่ละคนว่ารับรู้การท างานใน
องคก์าร ไดแ้ก่ ทศันคติของกลุ่มต่อองคก์าร ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร 
ความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์าร และความรู้สึกวา่องคก์ารเป็นท่ีพึ่งได ้และยงัสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของพชัราภรณ์ เนตรนวล (2552) ท าการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังานการประปาส่วนของเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นในระดบั
มากท่ีสุดต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวม 
 
ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของผู ้ปฏิบัติงานส านักงานพื้นท่ีพิเศษ
เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี ผูศึ้กษาไดค้น้พบประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก พบวา่ ผูป้ฏิบติังานมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากใน
ดา้นความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการท างานเพื่อองคก์าร และมีความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก ในความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร และมี
ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ตามล าดบั 
 2. ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่มีระดบัความผูกพนัต่อองค์การในระดบัผูกพนั (Engaged 
Employee) หมายถึง ผูป้ฏิบติังานท่ีเปรียบเสมือนดาวเด่นในองค์การท างานดว้ยความมีใจรักและ
ทุ่มเทในงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์การอย่างแท้จริง และจะหาแนวทางในการปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึนอยู่เสมอ เพื่อท าให้
องคก์ารกา้วไปสู่ความส าเร็จในท่ีสุด 
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 3. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยของความผูกพันต่อองค์การด้านภาวะผูน้ าของ
ผูป้ฏิบติังานส านักงานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัต ่าสุด คือมี
ค่าเฉล่ีย 3.27 โดยเม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อย พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นท่ี
ต ่าสุด ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมิน (Feedback) ให้ผูป้ฏิบติังานไดท้ราบถึงผล
การท างานอย่างสม ่าเสมอ การให้ความส าคญัเร่ืองทรัพยากรมนุษย์ และ การให้ค  าแนะน า
แนวทางดา้นความกา้วหน้าและการพฒันาการท างานให้แก่ผูป้ฏิบติังาน ตามล าดบั ส่วนปัจจยั
ดา้นงานเป็นปัจจยัท่ีผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัสูงสุดคือ 3.48 เป็นปัจจยัยอ่ยเก่ียวกบัการสร้างสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอย่างเหมาะสม
และปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังาน 
 4. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การดา้นภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั
ในภาพรวมต่อองค์การอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัต ่ากว่า 0.05 และ สามารถท านายระดบั
ความผกูพนัในภาพรวมไดม้ากท่ีสุด (Beta = 0.226) ส่วนปัจจยัดา้นองคก์าร ดา้นงาน และดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ไม่มีผลต่อระดบัความผกูพนัในภาพรวมต่อองคก์ารท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของผู ้ปฏิบัติงานส านักงานพื้นท่ีพิเศษ
เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี พบวา่ในภาพรวมผูป้ฏิบติังานมีความผกูพนักบัองคก์าร แต่เพื่อส่งเสริมให้
ผูป้ฏิบติังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากข้ึน ผูศึ้กษาจึงใคร่ขอเสนอแนะความคิดเห็นซ่ึงอาจเป็น
ประโยชน์ต่อส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี ในการพฒันาการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพสามารถดึงศักยภาพในการท างานของผู ้ปฏิบัติงาน  และรักษา
ผูป้ฏิบติังานให้ท างานกบัองค์การให้นานท่ีสุด สร้างความส าเร็จให้กบัองคก์ารอย่างย ัง่ยืน โดย
เรียงล าดบัความส าคญัตามปัจจยัท่ีมีความคิดเห็นระดบัมาก ในประเด็นต่อไปน้ี   
 1. ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์การในระดบัเฉย ๆ และสามารถพยากรณ์ความผูกพนัต่อองค์การของผูป้ฏิบติังานได้มาก 
โดยเม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า ผูบ้ ังคับบัญชามีการแจ้งผลการประเมิน (Feedback) ให้
ผูป้ฏิบติังานได้ทราบถึงผลการท างานอย่างสม ่าเสมอเป็นปัจจยัท่ีมีค่าความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
ดังนั้ นเพื่อเพิ่มระดับความผูกพันขององค์การ ผู ้บริหารควรมีการแจ้งผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานให้ผู ้ปฏิบัติงานทราบอย่างสม ่ าเสมอ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการท างานของ
ผูป้ฏิบติังานใหดี้ข้ึน เกิดผลสัมฤทธ์ิแก่องคก์ารในภาพรวม รู้สึกมีส่วนร่วมในความส าเร็จนั้นเกิด
ความผกูพนัต่อองคก์าร โดยการแจง้ผลการประเมินควรมีระยะเวลาท่ีไม่นานเกินไป อาจเป็นราย
ไตรมาสเพื่อกระตุ้นให้ผูป้ฏิบติังานกระตือรือร้นและเห็นความส าคญัของการประเมินผลการ
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ปฏิบติังาน และการแจ้งผลการประเมินยงัเปิดโอกาสให้ผูบ้ ังคบับญัชาได้แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงเป็นผลดีต่อความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูป้ฏิบติังาน 
นอกจากน้ีควรก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานให้ชดัเจนและเป็นธรรม และทา้ทาย 
ช่ืนชมยกย่องและให้รางวลัแก่ผูป้ฏิบติังานท่ีมีผลงานดี และหรือ มีพฒันาการในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  
 นอกจากน้ี สไตล์ของผูน้ าและภาวะผูน้ า (Leader and Leadership Style) มีความส าคญั
ต่อผูต้ามท่ีเห็นผูน้ าเป็น Role Model ความรักและศรัทธาในตวัผูน้ าและลกัษณะการน าองคก์าร
ยอ่มมีผลต่อการสร้างความรู้สึกผูกพนัต่อองค์การ และปัจจยัดา้นภาวะผูน้ านั้น สามารถท านาย
ความผูกพนัต่อองค์การไดม้ากท่ีสุด ดงันั้น องค์การควรตระหนกัถึงความส าคญัของปัจจยัดา้น
ภาวะผูน้ า โดยเฉพาะผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นเพศชาย และผูป้ฏิบติังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีทศันคติต่อดา้นภาวะผูน้ าต ่ากวา่กลุ่มอ่ืน 
 2. ปัจจยัด้านองค์การ ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์การด้านองค์การในระดับเห็นด้วยมาก แต่ไม่สามารถท านายความผูกพันต่อองค์การของ
ผูป้ฏิบติังานได ้โดยเม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า องค์การมีการเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็น
ของผูป้ฏิบติังาน เป็นปัจจยัท่ีมีค่าความคิดเห็นน้อยท่ีสุด ดงันั้น เพื่อเป็นการเพิ่มระดบัความผูกพนั
ต่อองคก์าร ควรมีการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดแ้สดงความคิดเห็น องคก์ารไดท้ราบความคิดเห็น
นั้นของผูป้ฏิบติังานและน าไปปรับใช้ในองค์การได้จริง เช่น การจดัท ากล่องรับฟังความคิดของ
ผูป้ฏิบติังาน โดยจะตอ้งมีการน าความคิดเห็นนั้นมาตอบปัญหา อาจตอบดว้ยการจดับอร์ด หรือมีการ
จดัประชุมรวมผูป้ฏิบติังานเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานแสดงความคิดเห็น เป็น
ต้น หรือการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ผู ้ปฏิบัติงานสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะระบบออนไลน์ โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะถูกปิดไวเ้ป็น
ความลบั สามารถใช้ประโยชน์ไดเ้ฉพาะงานบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององค์การเท่านั้น ซ่ึงท า
ให้ผูป้ฏิบติังานทุกระดบักลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เป็นการเปิดโอกาสและ
เพิ่มช่องทางในการแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ี องค์การควรมีการจดัวางนโยบายและกลยุทธ์
ของแต่ละฝ่ายใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ขององคก์าร เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั   
 3. ปัจจยัดา้นงาน ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นงานในระดบัเห็นดว้ยมาก แต่ไม่สามารถท านายความผกูพนัต่อองค์การของผูป้ฏิบติังานได ้
โดยเม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังานเป็นปัจจยัท่ีมีค่าความคิดเห็นน้อยท่ีสุด ดงันั้นควรทบทวนการมอบหมายงานแก่
ผู ้ปฏิบัติงาน พิจารณาหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งว่าสอดคล้องกับความรู้
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ความสามารถของผูป้ฏิบติังานนั้นหรือไม่ ควรมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถ
เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  4. ปัจจยัด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นระดบัเฉย ๆ โดยเม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ การจ่ายค่าตอบแทนท่ีมี
ความเป็นธรรมและเหมาะสมกบัก าลังความสามารถ เป็นปัจจยัท่ีมีค่าความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
ดงันั้น ควรมีการทบทวนเก่ียวกบัลกัษณะงานของผูป้ฏิบติังานในแต่ละต าแหน่งงานให้มีความ
เหมาะสมกบัค่าตอบแทน มีการก าหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนักบัองคก์าร
อ่ืนในธุรกิจเดียวกนั มีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบติังานท่ีก าหนดอย่าง
ชัดเจนและเป็นธรรม ปรับปรุงสวัสดิการประโยชน์ส่วนเพิ่มให้เหมาะสม จดัหลักสูตรการ
ฝึกอบรมการพฒันาบุคลากร ควรมีการให้ค  าปรึกษาดา้นการท างานและการพฒันาความรู้แก่
ผูป้ฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ และมีกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงมีผล
ต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ดงันั้น องคก์ารควรตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์โดยเฉพาะผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นเพศหญิง เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีทศันคติต่อดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยต์  ่ากวา่กลุ่มอ่ืน 
  นอกจากน้ี ผูป้ฏิบติังานขององคก์ารมีช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัทั้งกลุ่ม Gen Y  จ านวน     
31 %, Gen X จ านวน 67.74% และEcho Boomers  จ  านวน 2.15% ดงันั้น องคก์ารควรมีแนว
ทางการบริหารความแตกต่างตามกุล่มอายุของผูป้ฏิบติังาน โดยตอ้งมีขอ้มูลอยา่งชดัเจนวา่แต่ละ
กลุ่มอายมีุความคาดหวงัอะไร โดยมุ่งเนน้การสร้างช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล การสร้าง
วฒันธรรมร่วมขององค์การ การพฒันากลยุทธ์ในการสร้างความมุ่งมัน่ผูกพนัต่อองค์การ การ
เคารพและยอมรับซ่ึงกนัและกนั ความเสมอภาคในการเรียนรู้ การอบรมและพฒันา และการ
สร้างระบบการใหร้างวลัตอบแทนในการส่งเสริมความร่วมมือและการท างานเป็นทีม  
 
ข้อจ ากดัของการศึกษา 
 การศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์การของผูป้ฏิบติังานส านกังานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่
ไนทซ์าฟารีมีขอ้จ ากดัในการศึกษา ดงัน้ี 
 1.การวดัความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวม มีค าถามท่ีใช้ในการวดัเพียงแค่ 3 ข้อ 
เท่านั้น 

 
   
 


