
 
 

บรรยากาศในการท างานทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานเอกชน 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

         นางสาวณฐัทิตา  ลุงเฮือง 
บทคัดย่อ 

 การคน้ควา้อิสระ เร่ืองบรรยากาศในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
เอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 
400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง คือแบบสอบถามออนไลน์ (Online Question) จากนั้น 
น าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหาผลวิจยั พบวา่ 

พนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีเพศต่างกนัจะมีความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกนั 
เพศชายจะมีความผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่เพศหญิง ดา้น อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อายใุนการท างานในสถานท่ี
ปัจจุบนั และรายไดต่้อเดือน ของพนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีต่างกนัจะมีความผูกพนัต่อองค์กร 
โดยรวมและรายดา้นแตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่สถานภาพการสมรส ของพนกังาน
เอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

ลกัษณะงาน ดา้นความหลากหลายของทกัษะ, ดา้นความส าคญัของงาน, ดา้นความเป็นอิสระในการ
ท างาน และดา้นผลสะทอ้นของงาน ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ประสบการณ์ในงาน โดยรวมและรายดา้นส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์กรของพนักงานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 บรรยากาศในการ
ท างานโดยรวมและรายดา้นส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ  
บรรยากาศในการท างาน ความผกูพนั พนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this independent study towards the working environment that affects the 
engagement of private employees in Chiang Mai Province. The sample of this study was 400 employees of 
private employees in Chiang Mai Province. The research instrument for this study is a questionnaire for 
data collection. Data analysis used the SPSS program. 

Private employees in Chiang Mai Province that have different gender have different engagements. 
Males are more engaged to the organization than females in terms of age, education, working age in the 
current workplace, and income of private employees in Chiang Mai that are different will have an 



 
 

engagement to the organization, overall and each side are different at the statistically significant level of 
0.05. 

  The factor of Job Characteristics are Skill Variety, Task Significant, Autonomy, and Feedback 
affecting the engagement of private employ s in Chiang Mai at the statistically significant level of 0.05. The 
factor of Work Experience overall and each side are different at the statistically significant level of 0.05. 
The factor of Climate overall and each side are different at the statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Climate, Engagement and Private Employees in Chiang Mai Province 
 

บทน า 
ปัจจุบนัประเทศไทยอยู่ในยุคของโลกาภิวตัน์ อนัเป็นยุคท่ีมีพฒันาการ และการเปล่ียนแปลงอยา่ง

มากทางดา้นเทคโนโลยีส่ือสาร และคมนาคมกระแสโลกทั้งในรูปของทุนและขอ้มูลรวมทั้งค่านิยมบาง
ประการ เช่น สิทธิมนุษยชน และส่ิงแวดลอ้มไดข้ยายตวัครอบคลุมไปทัว่โลก ท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ไดเ้ขา้มา
ใกลชิ้ดกนัมากข้ึน การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วอยูต่ลอดเวลาอาจเน่ืองมาจากผลกระทบของปัจจยัภายนอก 
และภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง ดา้นสังคม ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการศึกษาท่ีก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง ในปัจจุบัน และอนาคตประเทศไทยไม่สามารถหลีกเล่ียงการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากโลกาภิวตัน์ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าวน้ีมีผลกระทบโดยตรงต่อ
องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคเอกชน หรือ ภาครัฐบาล ซ่ึงองค์กรเหล่าน้ีจะตอ้งปรับตวัเพ่ือรองรับ
ธุรกิจแบบโลกาภิ-วตัน์เพื่อใหอ้งคก์รสามารถด าเนินงานต่อไปไดใ้นอนาคต องคก์รต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งสร้าง
ความผูกพนัในองค์กร รวมไปถึงตอ้งสร้างแรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงผลดงักล่าวจะท าให้งาน และคนเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกนั เพราะคนเป็นผูส้ร้างงาน ในขณะท่ีงานเป็นส่ิงท่ีใชค้วบคุมพฤติกรรมของคนใหส้อดคลอ้ง
กนัในการท างานร่วมกนั วิภารรณ จรัสกลุ (2560) 

บรรยากาศในการท างานมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเป็นอยา่งมากเพราะจะท า
ใหพ้นกังานใหค้วามส าคญัในการท างานมากข้ึน บรรยากาศในการท างานนั้น ไม่ไดห้มายถึงแค่อุณหภูมิหรือ
สภาพแวดลอ้มภายในองค์กรเท่านั้นแต่รวมถึงเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมยัจะท าให้พนักงานสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งดียิ่งข้ึน ความผกูผนักนัต่อเพ่ือนร่วมงาน และรวมถึงผลตอบแทน สวสัดิการในองค์ท าให้
พนงังานท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อภิพงศ ์โชติรัตน์ (2557) การปฏิบติังานของแต่ละองคก์รในทุกวนัน้ี 
ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์ร บุคลากรเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั ช่วยใหก้ารขบัเคล่ือนการด าเนินงานองคก์รใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายหากบุคลากรมีความ
ผูกพนัต่อองค์กรก็จะท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถสร้างคุณค่าอนัมหาศาลให้กบั
องค์กร ดว้ยเหตุผลดงักล่าวนโยบายการบริหารงานบุคคลทัว่ไป จึงเน้นให้บุคลากรในองค์กรมีความพึง



 
 

พอใจต่อองคก์รเพ่ือสร้างใหบุ้คลากรเกิดความผูกพนัต่อองคก์ร โดยองคก์รจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการ
ขั้นพ้ืนฐาน เช่น เงินเดือน โบนสัสวสัดิการ การมีส่วนร่วมในการท างาน เป็นตน้ ลลิตา จนัทร์งาม (2559) 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาในหัวขอ้บรรยากาศในการท างานส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือศึกษาบรรยากาศในการท างาน สภาพแวดลอ้ม และปัจจยัร่วมอ่ืน ๆ 
ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปปรับใชก้บัพนักงานและองค์กร
ต่อไป 
 
 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ลกัษณะงาน ประสบการณ์ในงาน บรรยากาศในการท างาน 
และความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานเอกชนในจังหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตาม
ลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่   
4. เพ่ือศึกษาประสบการณ์ในงานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานเอกชนในจงัหวดั

เชียงใหม่   
5. เพ่ือศึกษาบรรยากาศในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานเอกชนใน

จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 พนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ต่างกนัจะมี
ความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนั 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 2 พนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีลกัษณะงานต่างกนัจะความผกูพนัต่อ
องคก์รต่างกนั 
 สมมติฐานการวิจยัท่ี 3 พนักงานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีประสบการณ์ในงานต่างกนัจะมี
ความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนั 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 4 พนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีบรรยากาศในการท างานต่างกนัจะมี
ความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนั 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดา้นเน้ือหาใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Characteristic), 
ลักษณะงาน (Job Characteristics), ประสบการณ์ในงาน (Work Experience), บรรยากาศในการท างาน 
(Climate) และความผูกพนัต่อองคก์ร (Engagement) กลุ่มประชากรคือ พนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 



 
 

จ านวน 319,030 คน (ท่ีมา ส านกังานสถิติจงัหวดัเชียงใหม่ 2563) ระยะเวลาจดัเก็บขอ้มูล เดือนกนัยายน - 
ตุลาคม 2563 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
ปกภณ จนัทศาสตร์ (2559) ปัจจยัส่วนบุคคล (Demography) หมายถึง วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบับุคคล 

ปัจจยัส่วนบุคคล ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, (2538 อา้งถึงใน กรกรต มธุรพจน์, 2559) ไดจ้ดักลุ่มปัจจยัส่วน
บุคคล เป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. เพศ (Sex), 2. อาย ุ(Age), 3. การศึกษา (Education), 4. ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (Income)  

อ านาจ ธีระวนิช (2553) ไดอ้ธิบายถึงแนวคิดลกัษณะงานของ Richard Hackman และ Greg Oldham 
ลกัษณะงาน (Core Job Characteristics) เป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน และน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน
จากงาน และHackman & Oldham, 1980 (อา้งใน ปกภณ จนัทรศาสตร์, 2557) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัแนวความคิด
ลกัษณะงาน มีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของบุคคล ส่งผลต่อไปยงัผลลพัธ์ในเร่ืองผลงาน และความผูกพนั
ต่อองคก์รของบุคลากร  

สเตียรส์ (Steers, 1977 , อ้างใน ศราวุธ โภชนะสมบัติ , 2559) ประสบการณ์ในงาน (Work 
Experience) หมายถึง การรับรู้ต่อส่ิงแวดลอ้มในช่วงปฏิบติังาน ประสบการณ์ท่ีไดรั้บเป็นคุณหรือโทษ มีผล
ต่อความผกูพนัต่อองคก์รโดม่ี 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์ร, 
ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นท่ีพ่ึงพาได ,้ ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองค์กร, ทศันคติต่อเพ่ือน
ร่วมงานและองคก์ร  

Griffin and Moorhead (2001, อา้งถึงใน รัชนู เรืองโอชา, 2554) ใหค้วามหมายวา่ บรรยากาศในการ
ท างาน หมายถึง สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร และเป็นการเช่ือมโยงกนัระหว่างบุคลากรและ
การปฎิบติังานของบุคลากรในองคก์ร Litwin and Stringer (1968 อา้งถึงใน เบญจพร กล่ินสีงาม, 2559) บอก
ว่าบรรยากาศในการท างานเป็นการรับรู้ของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวกบัองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มภายใน
องค์กรทั้งทางตรง ทางออ้มตามความคาดหวงั และการจูงใจของแต่ละบุคคลในองค์กรศรัทธาของแต่ละ
บุคลากรท่ีมีต่อหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่อองคก์ร และ 
สเตียร์ (Stringer, 2002, อา้งใน กรปวีณ์ ตาก๋า, 2558) บรรยากาศองคก์รออกเป็น 6 มิติ ดงัต่อไปน้ี 
 1. โครงสร้าง (Structure) บุคคลในองค์กรทราบถึงความชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของตนเองอยา่งชดัเจน  
 2. มาตรฐาน (Standard) คือการวดัความรู้สึกท่ีบุคลากรในองค์กรถูกกดดนัจากองค์กรในการเพ่ิม
คุณภาพของงาน และความกระตือรือร้น มีความทุ่มเทในการพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน  
 3. ความรับผิดชอบ (Responsibility) เปรียบไดก้บัความรู้สึกท่ีเป็นนายจา้ง ท่ีจะไม่ตรวจสอบ แต่หา
ถูกตรวจสอบด้วยการให้ท างานท่ีมีความเส่ียง หรือให้ท างานท่ีต้องการวิธีการหรือทักษะใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา  



 
 

 4. การยอมรับ (Recognition) การรับรู้ไดถึ้งการยอมรับโดยแสดงออกจากการปฏิบัติงานท่ีดีเม่ือ
ไดรั้บรางวลั การยอมรับน้ีจะแสดงออกได ้2 ดา้น คือ การไดรั้บรางวลั และการไดรั้บค าวิจารณ์ติชมหรือ
ลงโทษ  
 5. การสนบัสนุน (Support) การใหก้ารสนบัสนุนกนัในทีม บุคลากรมีความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึง
ของทีม หากมีปัญหาเกิดข้ึนสามารถเสนอความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ความ
ช่วยเหลือจาก 
 6. ความผูกพนั (Commitment) แสดงถึงความรู้สึกภาคภูมิใจของบุคลากรท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ร มีความยินดีและยอมรับในขอ้ผูกพนัต่าง ๆ ขององคก์ร เพ่ือเป้าหมายขององค์กรทฤษฏีและแนวคิด
เก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร (Engagement) 

สเตียร์ ( Steer, 1977, อา้งใน ลลิตา จนัทร์งาม, 2559) ใหค้วามหมายของความผูกพนัต่อองคก์ร เป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นของพนกังานในองคก์ร และพฤติกรรมท่ีพนกังานในองคก์รมีค่านิยมท่ีกลมกลืน
กับพนักงานคนอ่ืนโดยแสดงตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกับองค์กร ได้แก่ 1. ความเช่ือมัน่และยอมรับใน
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร, 2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มท่ีเพ่ือองค์กร, 3. ความ
ตอ้งการท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกในองคก์ร  
งานวิจยัท่ีเก่ีนวขอ้ง 
 

วิจัยที่เกีย่วข้อง 
โสมยสิ์รี มูลทองทิพย ์(2556) ไดศึ้กษาความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน

มธัยมศึกษา อ  าเภอท่ามะกา โดยการรวบรวมขอ้มูลจ านวน 5 โรงเรียน ผูท่ี้ท าแบบสอบถามทั้งส้ิน 150 คน 
ผลวิจยัพบว่า ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษาอ าเภอท่ามะกา 
โดยรวม พบว่า บุคลากรมีความผกูพนัองคก์รอยูใ่นระดบัมาก และจากการศึกษาความสัมพนัธ์ พบว่า ปัจจยั
ดา้นลกัษณะงาน  และปัจจยัดา้นประสบการณ์การท างาน มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

บุษกร ทรมีฤทธ์ิ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองภาวะผูต้าม บรรยากาศในการท างาน ความสุขใจในการท างาน
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า มิติดา้นความเป็นอิสระและ
ความคิดสร้างสรรคมี์ความผกูพนักบัองคก์ร  
 

ผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา  

ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 203 
คนคิดเป็น ร้อยละ 50.7 มีช่วงอายรุะหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.5 ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา
ตรี ร้อยละ 61.8 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 47.8 มีช่วงอายกุารท างาน 3-5 ปี ร้อยละ 37.8 และมีรายได ้15,000 
-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.3 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 



 
 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 พนักงานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั จะมี

ความผูกพนัต่อองคก์รต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบวา่  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายใุนการท างานในสถานท่ี
ปัจจุบนั และรายไดต่้อเดือน ของพนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีต่างกนัจะมีความผูกพนัต่อองค์กร 
โดยรวมและรายดา้นแตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่สถานภาพการสมรส ของพนกังาน
เอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีลกัษณะงานแตกต่างกนั จะมีความผูกพนั
ต่อองคก์รแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบว่า ลกัษณะงาน ดา้นหลากหลายของทกัษะ, ดา้นความส าคญัของ
งาน, ดา้นความเป็นอิสระในการท างาน และดา้นผลสะทอ้นของงาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนดา้นความเก่ียวเน่ืองกนัของ
งานไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 พนักงานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีประสบการณ์ในงานแตกต่างกนั จะมี
ความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบว่า ประสบการณ์ในงานของพนักงานเอกชนใน
จงัหวดัเชียงใหม่โดยรวมและรายส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 พนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีบรรยากาศในการท างานแตกต่างกนั จะมี
ความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ พบว่า บรรยากาศในการท างานของพนกังานเอกชนใน
จงัหวดัเชียงใหม่โดยรวมและรายส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
อภิปรายผล 

การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกบัเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอธิบายตาม
สมมติฐานดงัน้ี  
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 พนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั จะมี
ความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนั 
 ผลการวิจยั พบว่าพนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมี เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, อายุในการ
ท างานในสถานท่ีปัจจุบนั และรายไดต่้อเดือน มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิด
ของ สมจิตร จนัทร์เพญ็ (2557) และยงัสอดคลอ้งกบัวิจยัของ อภิพงศ ์โชติรัตน์ (2557) ทั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะ
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัท าให้บุคคลมีความรู้ความสามารถในการท างาน และการพฒันาตนเองไม่เท่ากนั 
การศึกษาช่วยใหบุ้คคลมีวฒิุภาวะสูงข้ึน สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ช่วยใหป้ระสบความส าเร็จในการท างาน 
อน่ึงยงัพบความแตกต่างของเพศท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนั กบัผลวิจยัก่อนหนา้ ซ่ึง ลลิตา 
จนัทร์งาน (2559) โดยผลการศึกษาพบว่า เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรถท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้
พนกังานธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ กลุ่มลูกคา้บุคคล มีความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั แต่ อายุ 



 
 

ช่วงอายกุารท างาน และรายไดต่้อเดือน ส่งผลใหพ้นกังานธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ กลุ่มลูกคา้บุคคล
มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีลกัษณะงานต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อ
องคก์รต่างกนั 
 ผลวิจยั พบว่าพนกังานเอกชนท่ีมีลกัษณะงาน ดา้นความหลากหลายของทกัษะ, ดา้นความส าคญั
ของงาน, ดา้นความเป็นอิสระในการท างาน และดา้นผลสะทอ้นของงาน ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะ แรงจูงใจ
จากความเช่ือ ทศันคติ และการท่ีเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีอิสรภาพในการท างาน ท าใหพ้นกังานสามารถใช้
ความรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุณฑริกา นิล
ผาย (2562) และยงัสอดคล้องกับ โสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรท่ี
ปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อ  าเภอท่ามะกา พบวา่ ปัจจยัลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ดา้นความหลากหลายของ
ทกัษะ ดา้นความส าคญัของงาน ดา้นความมีอิสระ และผลสะทอ้นของงานมีความผกูพนัต่อ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 พนกังานเอกชนใจจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีประสบการณ์ในงานต่างกนั จะมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รต่างกนั 

ผลวิจยัพบว่า ประสบการณ์ในงานพนกังานเอกชนใจจงัหวดัเชียงใหม่โดยรวมและรายดา้น ส่งผล
ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ทั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะพนกังานรับรู้ว่าองคก์รมีเป้าหมายอยา่งชดัเจน มีการบริหารงานท่ียติุธรรม พนกังานมี
ความพึงพอใจในการบริหารงานของผูบ้ริหาร นอกจากน้ีแลว้องคก์รยงัมีการดูแลเอาใจใส่พนกังาน ไม่ว่าจะ
เป็นดา้นสวสัดิการต่าง ๆ ของพนกังานสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สเตียรส์ (Steers, 1977) อีกทั้งยงัสอดคลอ้ง
กบัศรีสุนันท์ วฒันา (2559) และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัก่อนหนา้ของศราวุธ โภชนะสมบติั (2559) ท่ีได้
ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์ของพนักงาน ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวดั
นครสวรรค์ พบว่าประสบการณ์ในงานโดยรวมมีความผูกพนัต่อองค์กร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 พนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีประสบการณ์ในงานต่างกนั จะมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รต่างกนั 
 ผลวิจยัพบว่า บรรยากาศในการท างานพนักงานเอกชนใจจงัหวดัเชียงใหม่โดยรวมและรายดา้น
ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บรู้ถึงบรรยากาศในการท างานท่ีดี ไม่ว่า
จะเป็นสภาพแวดล้อมในการท างานส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานองค์กรให้การยอมรับและ
สนบัสนุนใหพ้นกังานมีโอกาสในการเสริมสร้างพฒันาตนเอง มีการฝึกอบรม ใหค้วามรู้แก่พนกังาน ท าให้
เกิดความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สเตียร์ (Stringer, 2002) ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
บุษกร ทรมีฤทธ์ิ (2559), อจัฉรา เฉลยสุข (2556) และยงัสอดคลอ้งกบั ฐาปณี บุญยเกียรติ (2559) ท่ีศึกษาการ



 
 

รับรู้บรรยากาศองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัขององค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
พนกังานต่อองคก์าร พบว่า ดา้นโครงสร้าง ดา้นสนบัสนุน และดา้นการยอมรับมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาเร่ือง บรรยากาศในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานเอกชนใน
จงัหวดัเชียงใหม่  

1. ปัจจยัลกัษณะงาน พบว่า ดา้นผลสะทอ้นของงานส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
เอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่สูงสุด รองลงมาคือ ดา้นความหลากหลายของทกัษะ, ดา้นความเป็นอิสระในการ
ท างาน และดา้นความส าคญัของงานแสดงใหเ้ห็นวา่ พนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ใหค้วามส าคญัดา้น
ผลสะทอ้นของงานดงันั้นองค์กรควรปรับปรุงดงัน้ี ดา้นการบริหารงาน (Management) องค์กรควรมีการ
วางแผนงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมากข้ึน เน้นให้พนักงานทราบถึงข้อมูลโดยตรงของผลลัพธ์ท่ีได้
ปฏิบติังานเพ่ือท่ีจะสามารถน าขอ้มูลมาแกไ้ขปรับปรุงงานให้ส าเร็จ ส่งเสริมการพฒันา และการฝึกอบรม 
สนบัสนุนส่งเสริม ใหค้วามรู้ในการท างานหลายๆ ดา้นใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองคก์รอยูเ่สมอ 

2. ปัจจยัประสบการณ์ในงาน พบว่า ทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์รส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์กรของพนกังานเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่สูงสุด รองลงมาคือ ดา้นความรู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงพาได ้
ดา้นความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองค์กร และดา้นความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองค์กร 
ตามล าดบั จากผลการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีองคก์รควรปรับปรุงดงัน้ี องคก์รควรเนน้ท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ใหพ้นกังานคิดวา่องคก์รเป็นครอบครัว เป็นบา้นหลงัท่ีสองของเขา  สร้างขวญัและก าลงัใจใหรู้้สึกวา่องคก์ร
แห่งน้ีเป็นท่ีพ่ึงพาและสามารถช่วยเหลือพวกเขาได ้และองค์กรควรแสดงน ้ าใจดว้ยการมอบรางวลัให้กบั
พนักงานดีเด่นท่ีปฎิบติังานดี เพ่ือให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญักบัองค์กร และท าให้เกิดความ
ภูมิใจ มีความรู้สึกจงรักภคัดีต่อองคก์ร 

3. ปัจจยับรรยากาศในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานเอกชนในจงัหวดั
เชียงใหม่ คร้ังน้ีพบวา่ ดา้นการยอมรับ (Recognition) ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานเอกชนใน
จงัหวดัเชียงใหม่สูงสุด รองลงมาคือ ดา้นความรับผิดชอบ (Responsibility) ถดัไปคือ ดา้นโครงสร้างของงาน 
(Structure) จากผลการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีองคก์รควรปรับปรุงดงัน้ี องคก์รควรลดขั้นตอนการท างานในแต่
ละกระบวนการใหส้ั้น และกระชบัข้ึนเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานของบุคลากรมีความคล่องตวัและมีความรวดเร็ว
ในการปฏิบติังาน เน้นการสร้างความผูกพนัต่อองค์กรกบัพนักงาน และสนับสนุนให้มีการเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในองค์กรและสร้างแรงจูงใจให้พนกังานปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีก าหนดไวแ้ละไดรั้บ
มอบหมาย ดว้ยการเสริมแรงจูงใจดา้นต่าง ๆ เช่น โอกาสการพฒันาศกัยภาพการท างาน หรือส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีทนัสมยัในการท างาน และผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นของพนกังาน 

 



 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.ควรศึกษาการวิจยัโดยเปล่ียนกลุ่มตวัอยา่ง หรือองคก์รอ่ืน เช่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน

ราชการ บรรยากาศในการท างานมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัมากนอ้ยเพียงใด 
2. ควรท าการวิจยัอยา่งต่อเน่ือง เพราะการบริหารงานและนโยบายขององคก์รอาจมีการเปล่ียนแปลง 

ซ่ึงส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานไปดว้ย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรมีการสัมภาษณ์ ทุกระดับในองค์กร ผูบ้ริหาร หัวหน้างาน และ

พนกังานระดบัปฏิบติัการเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
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