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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับบรรยากาศขององคกร และระดับการฝงตรึงในการ

ทํางานของพนักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม โดยเปรียบเทียบการฝงตรึงในการทํางานของ

พนักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหมที่แตกตางกัน ตามปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน และ

ทดสอบสมมติฐานปจจัยดานบรรยากาศที่มีอิทธิพลตอการฝงตรึงในการทํางานของพนักงานเชียงใหมไนท

ซาฟารี การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการศึกษาคือพนักงานเชียงใหมไนทซาฟารี 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 150 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหคือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบรายคูแบบแอลเอสดี (LSD) และการ

วิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัย พบวา พนักงานเชียงใหมไนทซาฟารีจังหวัดเชียงใหม สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 31 - 40 ป สถานภาพสมรส  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนพนักงานระดับปฎิบัติการ 

มีอายุในการทํางานระหวาง 4-6 ปและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ 15,001-20,000 บาท พนักงานเชียงใหมไนท

ซาฟารีใหความสําคัญกับบรรยากาศองคกรอยูในระดับมาก โดยอันดับหน่ึง ไดแก ดานความเปนอิสระ 

รองลงมา คือ ดานความอบอุนและการสนับสนุน สําหรับการฝงตรึงในการทํางานของพนักงานเชียงใหม

ไนทซาฟารีใหความสําคัญตอการฝงตรึงในการทํางานอยูในระดับมาก พบวา ดานความเชื่อมโยงกับองคกร 

และดานสิ่งที่ตองสละกับองคการมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานความลงตัวกับองคกร และผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานเชียงใหมไนทซาฟารีที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อายุงานในองคกร และรายไดแตกตางกัน มีความฝงตรึงใจในการทํางานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ปจจัยบรรยากาศขององคกร มีความสัมพันธตอการฝงตรึงในการทํางานระดับสูงใน

ทางบวก ปจจัยที่มีอิทธิพลมากตอการฝงตรึงในงาน ไดแก ดานการเปลี่ยนแปลงในองคกร ดานการยอมรับ

ความขัดแยงดานความอบอุนและการสนับสนุน และดานการใหรางวัล 

คําสําคัญ: เชียงใหมไนทซาฟารี  บรรยากาศขององคกร และการฝงตรึงในการทํางาน 



ABSTRACT 

 

 This research aims to study the organizational climate. And the level of embedding in the work of 

Chiang Mai Night Safari employees in Chiang Mai. The comparison of implantation in the work of 

Chiang Mai Night Safari employees Chiang Mai is different. According to different personal factors and 

testing of the hypothesis on organizational climate factors influencing the implantation in the work of 

Chiang Mai Night Safari employees. This research is a quantitative research. The population used in this 

research was 150 samples of Chiang Mai Night Safari employees. The questionnaire was used as a tool for 

data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation.t-

test, one-way ANOVA analysis, LSD test and multiple regression analysis  

 The results showed that Chiang Mai Night Safari employees. Most of them are female. Age 

between 31-40 years old, has marital status Graduated from secondary school, held the position of 

operating staff. Between 4-6 years of working experience and average monthly income at 15,001-20,000 

baht Chiang Mai Night Safari employees place great importance on the corporate climate. Chiang Mai 

Night Safari employees place importance on corporate climate in all factors. The first factor was 

Autonomy, followed by Warmth and support, Organizational change, Reward, Tolerance of conflict and 

Structure, respectively. For embedding in the work of Chiang Mai Night Safari employees, the importance 

of embedding in the work is at a high level. When considering each side, it was found that Links to 

Organization and Organization-Related Sacrifice followed by Fit to Organization, Links to Community, 

Community-Related. Sacrifice and Fit to Community. The results of hypothesis testing showed that 

Personal factors of employees with gender, age, educational level. Age of service in the organization and 

income is different working implications were significantly different at 0.05 level. Except marital status 

factors and holding positions without significant differences. The factors of corporate climate have a high 

positive correlation to implantation in work. The organizational climate factor influencing the work 

embedding is the aspect Organizational change, Tolerance of conflict, warmth and support, and reward.  

Key word: Chiang Mai Night Safari, The organizational climate and job embedding  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันจากสภาวะการณทางเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส 

2019 ตามรายงานสถานการณดานการทองเที่ยวเดือนเมษายน 2563  รายงานวา มีนักทองเที่ยวชาวไทย



เดินทางทองเที่ยวในประเทศจํานวน 0.09 ลานคน-คร้ัง หดตัวรอยละ 99.32 สรางรายได 4.99 รอยลานบาท 

หดตัวรอยละ 99.45 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา ขณะที่ต้ังแตเดือนมกราคม – 

เมษายน 2563 มีจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศสะสมจํานวนทั้งสิ้น 24.70 

ลานคน-คร้ัง หดตัวที่รอยละ 50.26 มีรายไดสะสมจากการทองเที่ยว 0.19 ลานลานบาท หดตัวรอยละ 48.34 

จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา (ที่มา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา,https://mots.go.th/,ขอมูล ณ วันที่ 

28 พฤษภาคม 2563) จากเหตุการณดังกลาวไดสงผลกระทบตอหลายองคกรทั้งในสวนของภาครัฐและ

เอกชนที่ประกอบธุรกิจการทองเที่ยวเปนอยางมาก รวมถึงภาพรวมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม  

 หน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว ไดแก 

เชียงใหมไนทซาฟารี ซึ่งจะตองมีการปดการใหบริการนักทองเที่ยวต้ังแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 และ

กลับมาเปดอีกดําเนินการอีกคร้ังในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผานมา โดยในระหวางที่สํานักงานเชียงใหม

ไนทซาฟารีปดดําเนินการชั่วคราวน้ันไดมีพนักงานจํานวนหน่ึงไดมีการขอลาออกจากงาน สงผลทําให

สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม โดยคณะผูบริหารจะตองมีการดําเนินการปรับเปลี่ยน

แนวทางในการปฏิบัติงานจากสาเหตุดังกลาว เพื่อหาแนวทางในการดูแลพนักงานพรอมทั้งเรงในการ

เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานอีกดวยเ รวมถึงเปนการเสริมสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี

ขึ้นเพื่อปองกันการลาออกของพนักงาน 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศขององคกรที่สงผลตอการฝงตรึงในงาน

ของพนักงานเชียงใหมไนทซาฟารี เพื่อจะไดทราบถึงองคประกอบบรรยากาศขององคกรที่สงผลตอ

พนักงานใหมีความรูสึกฝงตรึงในงาน รวมถึงยังเปนประโยชนตอสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัด

เชียงใหม ในภาพรวมขององคกรที่จะไดทราบถึงความคิดเห็นของพนักงานตอบรรยากาศภายในองคกรเพื่อ

นําขอมูลที่ไดไปประกอบการวิเคราะหหาแนวทางในการปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม 

  2. เพื่อศึกษาปจจัยดานบรรยากาศองคกรของพนักงานภายในสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี 

จังหวัดเชียงใหม 

  3. เพื่อศึกษาการฝงตรึงใจในงานของพนักงานภายในสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัด

เชียงใหม 

 4. เพื่อเปรียบเทียบการฝงตรึงในงานของพนักงานภายในสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัด

เชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

  5. เพื่อศึกษาบรรยากาศองคกรที่สงผลตอการฝงตรึงในงานของพนักงานภายในสํานักงานเชียงใหม

ไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม 



สมมติฐานของการวิจัย 

 1. พนักงานภายในสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันจะมีการฝงตรึง

ในงานแตกตางกัน 

 2. บรรยากาศขององคกรสงผลตอการฝงตรึงในงานของบุคคลากรภายในสํานักงานเชียงใหมไนท

ซาฟารี 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ีใชแนวคิด ทฤษฎีบรรยากาศองคกร ของเคลลี่ (Kelly, 1980) ซึ่งสามารถกําหนดตัว

แปรตน คือ ดานความเปนอิสระ  (Autonomy) ดานโครงสราง  (Structure) ดานการใหรางวัล (Reward) ดาน

ความอบอุนและการสนับสนุน  (Warmth and Support) ดานการเปลี่ยนแปลงในองคการ (Organizational 

Change) และดานการยอมรับความขัดแยง (Tolerance of conflict) และตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคคล 

ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน หนวยงานที่สังกัด และตําแหนง ตัวแปร

ตามคือ แนวคิด ทฤษฎีการฝงตรึงในงาน (Job Embeddedness) (Pauline E. Ngo-Henha, 2017 อางถึงใน เก

วลิน เศรษฐกร และคณะ, 2561) คือ ดานความลงตัวกับองคการ ดานความลงตัวกับชุมชน ดานที่ตองสละกับ

องคการ ดานที่ตองสละกับชุมชน ดานการเชื่อมโยงกับองคการ และดานการเชื่อมโยงกับชุมชน  

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานในสังกัดของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีมีทั้งหมด 

238 คน ใชเวลาในการทําวิจัยชวงเวลาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – มกราคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 

1.เพศ 

2.อายุ 

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษา 

5. ตําแหนงงาน 

6. อายุงานในองคการ 

7. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยบรรยากาศองคการ 

1. ดานความเปนอิสระ 

2.  ดานโครงสราง 

3. ดานการใหรางวัล 

4.  ดานความอบอุนและการสนับสนุน 

5.  ดานการเปล่ียนแปลงในองคการ 

6.  ดานการยอมรับความขดัแยง 

หมายเหตุ ทฤษฏีเก่ียวกับบรรยากาศ

องคการของ Kelly (1980) 

 

การฝงตรึงในงาน (Job Embeddedness) 

มี 6 มิติ ไดแก 

1.ดานความลงตวักับองคการ  

2.ดานความลงตวักับชุมชน  

3. ดานท่ีตองสละกับองคการ 

 4. ดานท่ีตองสละกับชุมชน   

5. ดานการเช่ือมโยงกับองคการ  

6. ดานการเช่ือมโยงกับชุมชน 

หมายเหตุ. แนวคดิและทฤษฎีการฝงตรึงใน

งาน (Ngo-Henha ,2017 อางถึงในเกวลิน 

เศรษฐกรและคณะ ,2561)   

 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวของบรรยากาศองคการ 

บรรยากาศองคกร หมายถึงองคประกอบตางๆ ภายในองคกรที่แวดลอมตัวบุคลากรภายใน

องคการ รวมไปถึงการรับรูถึงนโยบายขององคการ กฎระเบียบตางๆ ของบุคคลากร ที่สงผลตอพฤติกรรมใน

การปฏิบัติงานภายในองคการ และกอใหความรูสึกรวมกันภายในองคการ ซึ่งมีอิทธิพลในการกําหนด 

ทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการหน่ึงที่แตกตางจากองคการหน่ึง 

      เคลลี่ (Kelly, 1980) ไดศึกษาถึงความรูสึกนึกคิดของบุคลากรในองคการและสรุปวาบรรยากาศ

องคการมี 6 องคประกอบ ไดแก โครงสรางของงาน ความเปนอิสระ รางวัลตอบแทน ความอบอุนและการ

ใหการสนับสนุน การยอมรับความขัดแยง การเปลี่ยนแปลงในองคการ ทั้งน้ีบรรยากาศขององคการที่

แตกตางกันออกไปน้ันทําใหพฤติกรรมในการทํางานของคนแตกตางกันออกไป 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีการฝงตรึงในงาน (Job Embeddedness)  

 เกวลิน พวงยอยแกว เศรษฐกร, สมฉวี ศิริโสภณา, มัญชวี ผอบทิพย, และณัทกิจพัฒน หอมวิจิตรกุล 

(2561) กลาววา การฝงตรึงในงาน (Job embeddedness) หมายถึง การยึดติดหรือเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมใน

หลายวิธี ซึ่งการยึดติดน้ีอาจออนแอหรือแข็งแกรงขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไดแก ความลงตัว (Fit) ความ

เชื่อมโยง (Link) และสิ่งที่ตองสละ (Sacrifice) หากพนักงานมีความฝงตรึงในงานสูง ยอมจะมีความต้ังใจ

ลาออกที่ตํ่า 

ทฤษฎีความฝงตรึงในงาน ประกอบไปดวย 3 ตัวแปรในการวิเคราะห ไดแก ความลงตัว(Fit) ความ

เชื่อมโยง (Link) และสิ่งที่ตองเสียสละ (Sacrifice) โดยแตละตัวแปรแบงออกเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงาน

หรือภายในงาน (Organizational Embeddedness หรือ On-the –job Embeddedness) และปจจัยเกี่ยวกับชุมชน

หรือปจจัยภายนอกงาน (Community Embeddedness หรือ Off-the-job Embeddedness) และสามารถแยก

ยอยออกมาไดเปน 6 มิติ ไดแก 

ความลงตัวกับองคการ (Fit-Organization) ไดแก ทัศนคติของพนักงานในมุมมองดานความเขา

กัน ไดของตัวพนักงานกับองคการ เชน เปาหมายในเสนทางอาชีพ ตารางเวลาการทํางาน ปจจัยที่

เฉพาะเจาะจงในการทํางาน เชน ความรู ทักษะ และความสามารถตางๆ ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของ

องคการและความตองการของงาน  

ความลงตัวกับชุมชน (Fit-Community) ไดแก สิ่งแวดลอม บรรยากาศ สภาพอากาศ สถานที่พัก

อาศัย ความเชื่อทางศาสนา และมุมมองทางการเมืองของชุมชนที่สอดคลองและเขากันไดกับทัศนคติสวนตัว

ของพนักงาน  

 ความเชื่อมโยงกับองคการ (Link-Organization) ไดแก ความสัมพันธกับคนในองคการ เพื่อน

รวมงาน หัวหนางาน การเปนสมาชิกหรือผูบริหารในคณะทํางานหรือกรรมการ การมีเพื่อนรวมงานที่ตอง



พึ่งพาตนเองหลายคน การสังกัดเปนสมาชิกชมรมในองคการทําใหรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคการยากแกการ

ลาออก  

ความเชื่อมโยงกับชุมชน (Link-Community) ไดแก ความสัมพันธกับคนในชุมชนที่อยูอาศัย 

ครอบครัว ญาติ มิตรสหาย การเปนสมาชิกในกลุมชุมชนหรือกลุมสังคมอ่ืนๆ ทําใหยากแกการยายถิ่นที่อยู

อาศัยหรือถิ่นฐาน และแนนอนวาการอาศัยในชุมชนเดิมยอมสงผลตอการอยูในงานเดิมเชนกัน 

สิ่งท่ีตองสละกับองคการ (Sacrifice-Organization) ไดแก การสูญเสียสวัสดิการบําเหน็จหรือ 

บํานาญ มิตรภาพที่ดีตอเพื่อนรวมงาน ความนาสนใจของงาน ผลตอบแทนทางดานการเงิน ความมั่นคงใน

งาน โอกาสในการเลื่อนตําแหนง และการยอมรับในสังคมจากหนาที่การงานในปจจุบัน  

สิ่งท่ีตองสละกับชุมชน (Sacrifice-Community) ไดแก การเปนสมาชิกของกลุมขององคการตางๆ 

ในชุมชน ความสะดวกสบายจากสิ่งอํานวยความสะดวกภายในชุมชน ความเคารพนับถือจากผูคนในชุมชน 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

เกวลิน  เศรษฐกร (2562) ศึกษา อิทธิพลปจจัยการฝงตรึงในงานที่สงผลตอการคงอยูในองคกร

ของพนักงานกลุมธุรกิจโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา ผูตอบคําถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

มีอายุระหวาง 20-29 ป มีการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด โดยมีระดับความพึงพอใจใน

งานอยูในระดับมาก ระดับความผูกพันตอองคการระดับปานกลาง สวนระดับความฝงตรึงในงานของ

พนักงานอยูในระดับปานกลาง พนักงานกลุมตัวอยางมีความต้ังใจที่จะลาออกและการรับรูงานทางเลือกและ

พฤติกรรมการหางานใหมอยูในระดับปานกลาง  

เกวลิน พวงยอยแกว เศรษฐกร, สมฉวี ศิริโสภณา, มัญชวี ผอบทิพย, และณัทกิจพัฒน หอมวิจิตร

กุล (2561) ศึกษาเร่ือง ทฤษฎีการฝงตรึงในงาน : การทบทวนวรรณกรรมในสภาพแวดลอมของการทํางาน

ในปจจุบันที่การลาออกจากงานเกิดขึ้นไดบอยคร้ังและงายดาย จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ทฤษฎี

การฝงตรึงในงานสามารถที่จะใชในการทํานายการลาออกของพนักงานไดดีกวาทฤษฎีด้ังเดิม โดยทฤษฎีการ

ฝงตรึงในงานน้ันมุงที่จะหาสาเหตุปจจัยที่สงผลใหพนักงานยังคงอยูกับองคการ และมุงเนนหาปจจัยที่ร้ัง

ไมใหพนักงานลาออกจากงานปจจุบัน โดยวิเคราะหจาก 3 ปจจัย ไดแก ความลงตัว ความเชื่อมโยง และสิ่งที่

ตองเสียสละ  

       สุภาพร เศวตเวช และเกวลิน พวงยอยแกว เศรษฐกร (2561) ศึกษาเร่ือง ปจจัยการฝงตรึงในงาน

ที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจลาออกของพนักงานขายเคร่ืองสําอางในหางสรรพสินคาเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานชาย อายุ 20 - 25 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี

ภูมิลําเนาตางจังหวัดและอัตราเงินเดือน 15,000 -20,000 บาท ซึ่งปจจัยที่สงผลตอการฝงตรึงในงาน ไดแก 

ดานความลงตัวกับองคกรและสภาพแวดลอมโดยรอบมากที่สุด รองลงมาคือ ดานสิ่งที่ตองสละทางวัตถุหรือ

จิตใจเมื่อออกจากงานดานความเชื่อมโยงกับบุคคลในองคกรและครอบครัว  

 



วิธีดําเนินการวิจัย 

 

1. ประชากร คือ พนักงานในสังกัดของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม 

2. กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากสูตรในการหาขนาดตัวอยางของ Yamane (1967) โดยกําหนดคา

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 ไดกลุมตัวในการทําแบบสอบถามจํานวน 

149.21 ตัวอยาง โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลทั้งหมด 150 ตัวอยาง 

3. ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) และเลือกการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) (กัลยา 

วาณิชยบัญชา, 2542) คือ พนักงานสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีที่ปฏิบัติงานในแตละแผนก มีการแบงตาม

สัดสวน โดยกําหนดแตละขั้น ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบสะดวก (convenience sampling) จนไดครบตาม

จํานวนกําหนด 

4. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

กําหนดประเด็นหลักสําคัญแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี  

  สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปและขอมูลสวนบุคคลของพนักงานสํานักงาน

เชียงใหมไนทซาฟารีซึ่งผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ตําแหนงงาน  อายุงานในองคกร  และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีลักษณะคําถามในรูปแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) โดยใชการวัดระดับนามมาตรา (Nominal Scale) และการวัดระดับอันดับมาตรา (Ordinal 

Scales) 

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับดานปจจัยดานบรรยากาศองคการ

สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย ความเปนอิสระ ดานโครงสราง ดานการให

รางวัล  ดานความอบอุนและการสนับสนุน ดานการเปลี่ยนแปลงในองคการ และดานการยอมรับความ

ขัดแยง มีลักษณะคําถามเปนมาตรวัดตามแบบลิเคริท (Likert Scale) 

  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการฝงตรึงในงาน (Job Embeddedness)ของพนักงาน

เชียงใหมไนทซาฟารี ประกอบดวย ดานความลงตัวกับองคกร  ดานความลงตัวกับชุมชน  ดานสิ่งที่ตอง

เสียสละกับองคการ ดานสิ่งที่ตองเสียสละกับชุมชน  ดานความเชื่อมโยงกับองคกร และดานความเชื่อมโยง

กับชุมชน มีลักษณะคําถามเปนมาตรวัดตามแบบลิเคริท (Likert Scale) 

  ในสวนที่ 2-3 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดการให

คานํ้าาหนักคะแนนของตัวเลือก ดังน้ี  คะแนน  1  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง คะแนน  2  หมายถึง  ไมเห็น

ดวย  คะแนน  3  หมายถึง  เฉยๆ คะแนน  4  หมายถึง  เห็นดวย  และ คะแนน  5  หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง 

5. การทดสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของเน้ือหา จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดคาความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item-



Objective Congruence: IOC) เทากับ 0.77 แลวนําเคร่ืองมือที่ไดไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากร

จํานวน 30 คนแลว นํามาหาความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.89 

6. วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติในการวิจัย ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) คาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบราย

คูใชสถิติแอลเอสดี (LSD) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

ผลการวิจัย 

 

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 

59.33) อายุระหวาง 31 - 40 ป (รอยละ 43.33) สถานภาพสมรส (รอยละ 62.67) จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 31.33) เปนพนักงานระดับปฎิบัติการ (รอยละ 80.67) มีอายุงานระหวาง 4-6 ป 

(รอยละ 44.67) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ 15,001-20,000 บาท (รอยละ 65.33) 

ตารางที่ 1 แสดงคาความถี่และคารอยละปจจัยสวนบุคคลของพนักงานเชียงใหมไนทซาฟารีจังหวัดเชียงใหม 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวนคน รอยละ 

เพศ ชาย 61 40.67 

 หญิง 89 59.33 

อาย ุ 20 – 30 ป 24 16.00 

 31 - 40 ป 65 43.33 

 41 - 50 ป 35 23.33 

 มากกวา 50 ป 26 17.33 

สถานภาพสมรส โสด 44 29.33 

 สมรส 94 62.67 

 หมาย/หยาราง 12 8.00 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 47 31.33 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 34 22.67 

 ปวส 31 20.67 

 ปริญญาตรี 33 22.00 

 สูงกวาระดับปริญญาตรี 5 3.33 

ตําแหนงงาน พนักงานระดับปฏิบัติการ 121 80.67 

 พนักงานระดับหัวหนางาน 23 15.33 

 พนักงานระดับบริหาร 6 4.00 

 



ปจจัยสวนบุคคล จํานวนคน รอยละ 

อายุงานในองคกร 1 - 3 ป 29 19.33 

 4 - 6 ป 67 44.67 

 7 - 9 ป 29 19.33 

 มากกวา 9 ป 25 16.67 

รายไดเฉลี่ยคอเดือน 10,001 – 15,000 บาท 31 20.67 

 15,001 – 20,000 บาท 98 65.33 

 20,001 – 25,000 บาท 9 6.00 

 25,001 – 30,000 บาท 10 6.67 

 มากกวา 30,000 บาท 2 1.33 

 รวม 150 100.00 

 

2. ระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของพนักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม 

พบวา พนักงานเชียงใหมไนทซาฟารีมีระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคกรของสํานักงานเชียงใหมไนท

ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม ในระดับมาก  ( x = 4.04, S.D.= 0.72) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความเปนอิสระ ( x = 4.09, S.D.= 0.77) รองลงมาคือ ดานความอบอุนและการ

สนับสนุน  ( x =  4.07, S.D.= 0.74)  ดานการเปลี่ยนแปลงในองคการ ( x =  4.05, S.D.= 0.78)  ดานการให

รางวัล ( x = 4.02, S.D.= 0.79) ดานการยอมรับความขัดแยง ( x =4.01, S.D.= 0.72) และดานโครงสราง ( x = 

4.00, S.D.= 0.76) ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคกรของสํานักงานเชียงใหม

ไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม 

ปจจัยดานบรรยากาศองคการ Mean SD ระดับ ลําดับท่ี 

ดานความเปนอิสระ 4.09 0.77 มาก 1 

ดานโครงสราง 4.00 0.76 มาก 6 

ดานการใหรางวัล 4.02 0.79 มาก 4 

ดานความอบอุนและการสนับสนุน 4.07 0.74 มาก 2 

ดานการเปลี่ยนแปลงในองคการ 4.05 0.78 มาก 3 

ดานการยอมรับความขัดแยง 4.01 0.80 มาก 5 

คาเฉลี่ยรวม 4.04 0.72 มาก  

 



3. ระดับความคิดเห็นตอการฝงตรึงในการทํางานของพนักงานเชียงใหมไนทซาฟารีโดยภาพรวม

ระดับความคิดเห็นตอการฝงตรึงในการทํางานของพนักงานเชียงใหมไนทซาฟารี ในระดับมากโดยคาเฉลี่ย

เทากับ 4.14 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความเชื่อมโยงกับองคกร และ

ดานสิ่งที่ตองสละกับองคการ รองลงมาคือ ดานความลงตัวกับองคกร ดานความเชื่อมโยงกับชุมชน   ดานสิ่ง

ที่ตองสละกับองคการ และดานความลงตัวกับชุมชน ตามลําดับดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอการฝงตรึงในการทํางานของพนักงาน

เชียงใหมไนทซาฟารี 

ปจจัยดานการฝงตรึงในการทํางาน Mean SD ระดับ ลําดับท่ี 

ดานความลงตัวกับองคกร (Fit-Organization) 4.15 0.83 มาก 2 

ดานความลงตัวกับชุมชน (Fit-Community) 4.10 0.78 มาก 4 

ดานสิ่งที่ตองสละกับองคการ (Sacrifice-Organization) 4.16 0.88 มาก 1 

ดานสิ่งที่ตองสละกับชุมชน (Sacrifice-Community) 4.14 0.93 มาก 3 

ดานความเชื่อมโยงกับองคกร (Link-Organization) 4.16 0.86 มาก 1 

ดานความเชื่อมโยงกับชุมชน (Link-Community) 4.14 0.85 มาก 3 

คาเฉลี่ยรวม 4.14 0.79 มาก  

 

4. เปรียบเทียบการฝงตรึงในการทํางานที่แตกตางกัน ตามปจจัยสวนบุคคลของพนักงานเชียงใหม

ไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม พบวา พนักงานภายในสํานักงานเชียงใหมไนซซาฟารีที่มี เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาอายุงานในองคกรและรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับการฝงตรึงในงาน

ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนพนักงานภายในสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี 

จังหวัดเชียงใหม ที่มีสถานภาพ สมรส และตําแหนงงานที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับการฝงตรึงในงาน

ไมแตกตางกัน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการฝงตรึงในการทํางานของพนักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัด

เชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยสวนบุคคล คาสถิติ p-value ผลการเปรียบเทียบ 

เพศ t = - 2.343 0.021* แตกตาง 

อาย ุ F =  4.465 0.005* แตกตาง 

สถานภาพ F =  3.037 0.051 ไมแตกตาง 

ระดับการศึกษา F = -2.469 0.047* แตกตาง 

ตําแหนงงาน F = 0.479 0.620 ไมแตกตาง 

อายุการทํางาน F = 8.316 0.000* แตกตาง 



ปจจัยสวนบุคคล คาสถิติ p-value ผลการเปรียบเทียบ 

รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน F = 12.117 0.000* แตกตาง 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

5. ผลการวิเคราะหบรรยากาศขององคกรที่มีอิทธิพลตอการฝงตรึงในงานของบุคคลากรภายใน

สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรของการฝงตรึงในงานของ

บุคคลากรภายในสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี ไดรอยละ 89.40 (R2 = .894 ) และเมื่อพิจารณาอิทธิพลของ

ตัวแปรตนแตละตัว ทั้งน้ีตัวแปรดานบรรยากาศองคกร ไดแก ดานการเปลี่ยนแปลงในองคกร(β = 0.293) มี

อิทธิพลสูงสุด รองลงมาไดแก ดานการยอมรับความขัดแยง(β = 0.241) ดานความอบอุนและการสนับสนุน

(β = 0.190) และ ดานการใหรางวัล(β = 0.148) ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดง

รายละเอียดในตารางที่ 5 

  

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหบรรยากาศขององคกรของบุคคลากรภายในสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี 

จังหวัดเชียงใหม ที่สงผลตอการฝงตรึงในงาน ดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients 
t Sig. Tolerance Vif 

คาคงที่ -.040 .125  -.319 .750   

1. ดานความเปนอิสระ .082 .056 .080 1.473 .143 .253 3.959 

2. ดานโครงสราง .066 .072 .063 .921 .359 .157 6.377 

3. ดานการใหรางวัล .148 .070 .148 2.102 .037* .150 6.659 

4. ดานความอบอุนและ

การสนับสนุน 
.202 .074 .190 2.730 .007* .153 6.517 

5. ดานการ

เปลี่ยนแปลงในองคกร 
.298 .072 .293 4.148 .000* .148 6.735 

6. ดานการยอมรับ

ความขัดแยง 
.238 .057 .241 4.217 .000* .226 4.417 

R. = .946      R Square = .894      Adjust R Square = .890      F-ratio = 201.432(.000*) 

 

อภิปรายผล 

 

 จากผลการศึกษาเร่ือง สามารถอภิปรายผลของการวิจัย ไดดังน้ี 



 1. ระดับบรรยากาศองคกรภายในสํานักงานเชียงใหมซาฟารี จังหวัดเชียงใหมอยูในระดับมาก โดยที่

พนักงานมีความเปนอิสระในการที่จะแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแกหัวหนางาน และใหอิสระในการ

ตัดสินใจภายใตระเบียบและขอบังคับที่ไดกําหนดไวเพื่อความคลองตัว ทําใหสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี

มีบรรยากาศองคกรอยูในระดับที่ดีมาก  

 2 การฝงตรึงในงานของพนักงานภายในสํานักงานเชียงใหมซาฟารี จังหวัดเชียงใหม น้ันอยูในระดับ

มาก โดยพนักงานมีความภูมิใจในตําแหนงหนาที่การงานที่ปฏิบัติอยู เงินเดือน และสวัสดิการ รวมไปถึง

ความสัมพันธที่ดีภายในองคกรกับหัวหนางานและเพื่อนพนักงานดวยกัน จากการศึกษาของ เกวลิน พวงยอย

แกว เศรษฐกร และคณะ (2561) ไดสรุปวา ทฤษฎีการฝงตรึงในงานน้ันมุงที่จะหาสาเหตุปจจัยที่สงผลให

พนักงานยังคงอยูกับองคการ และมุงเนนหาปจจัยที่ร้ังไมใหพนักงานลาออกจากงานปจจุบัน โดยวิเคราะห

จาก 3 ปจจัย ไดแก ความลงตัว ความเชื่อมโยง และสิ่งที่ตองเสียสละ  

 3 เมื่อเปรียบเทียบการฝงตรึงในการทํางานของพนักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา พนักงานเชียงใหมไนทซาฟารีที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อายุการทํางานในองคกร และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีผลตอการฝงตรึงในการทํางาน

พนักงานเชียงใหมไนทซาฟารี สอดคลองกับ Pauline E. Ngo-Henha. (2017) ที่ไดกลาววา ทฤษฎีความฝง

ตรึงในงานน้ันจากภาพรวม พนักงานจะมีการคงอยูในงานเดิมไดน้ัน พนักงานจะตองมีความรูสึกถึงความฝง

ตรึงในงานและสภาพแวดลอมทางสังคมอยางลึกซึ้ง ในกลับกันหากพนักงานมีความรูสึกตองการที่จะเปลี่ยน

งาน เราควรที่จะมีการวางกลยุทธในการเหน่ียววร้ังพนักงานดวยการสรางความรูสึกในความฝงตรึงในงาน

ในสวนของการเชื่อมโยง ความลงตัว และสิ่งที่เขาจะตองสูญเสีย ทั้งในดานองคการหรืองาน และดานชุมชน

ที่พนักงานเขาไปมีสวนเกี่ยวของ ทั้งน้ีพนักงานเพศหญิงจะมีการฝงตรึงในงานมากกวาเพศชายในทุกดาน 

ยกเวนดานความเชื่อมโยงกับชุมชน ทั้งน้ีพนักงานที่มีอายุระหวาง 20-30 ป จะมีการฝงตรึงในการทํางานที่

นอยกวากลุมของพนักงานที่มีอายุมากกวาในทุกดาน โดยผูที่มีสถานภาพการสมรสแตกตางกันมีการฝงตรึง

ในงานที่ไมแตกตางกัน ทั้งน้ีพนักงานที่มีสถานภาพหมาย/หยารางจะมีความฝงตรึงนอยกวาพนักงานที่งานที่

มีสถานภาพโสดและสมรส พนักงานที่มีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนจะมีการฝงตรึงในการ

ทํางานนอยกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาที่สูงกวา เน่ืองจากพนักงานที่มีระดับการศึกษานอยยอมมีการ

รับรูและความเขาใจในบทบาท หนาที่ในการปฏิบัติงานตามภาระงานที่กําหนดไวนอยกวาพนักงานที่มี

การศึกษาสูง โดยที่ผูที่มีอายุการทํางานระหวาง 1-3 ป จะมีความฝงตรึงในการทํางานที่นอยกวาพนักงานที่มี

อายุการทํางานมากกวา เน่ืองจากการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร สุดทายผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 10,000 – 15,000. บาท จะมีระดับการฝงตรึงในการทํางานนอยกวาพนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยสูงกวา  

เน่ืองมาจากคาตอบแทนที่ไดรับสะทอนมาจากความรู ความสามารถ และประสบการณในการทํางานที่

สูงขึ้นตามระยะเวลาในการทํางาน จึงทําใหพนักงานที่มีรายไดสูงมีการฝงตรึงในการทํางานสูงกวาผูที่มี

รายไดนอย 



 4 ผลการทดสอบสมมติฐานบรรยากาศขององคกรที่มีอิทธิพลตอการฝงตรึงในงานของพนักงาน

เชียงใหมไนทซาฟารี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา บรรยากาศที่มีอิทธิพลตอการฝงตรึงในงาน ไดแก 

ดานการเปลี่ยนแปลงในองคกร ดานการยอมรับความขัดแยง ดานความอบอุนและการสนับสนุน และ ดาน

การใหรางวัล ทั้งน้ีพนักงานเชียงใหมไนทซาฟารีมีเตรียมพรอมในการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน รวมถึงการ

ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน โดยที่การทํางานของพนักงานน้ันมีการไดรับการชวยเหลือเปนอยางดีจาก

หัวหนางานหรือผูบริหารในองคกรในการใหคําปรึกษาและแนะแนวทางการแกไขปญหารวมกัน รวมไปถึง

การพิจารณาเพิ่มคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆใหพนักงานอยางเหมาะสมตามระเบียบและหลักเกณฑ

อยางยุติธรรม 

 

ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะในงานวิจัย 

 1. ดานโครงสราง ผูบริหารควรที่จะมีการจัดทําหนังสือเวียนภายในองคกร เพื่อแจงใหทราบถึง

นโยบายการบริหารงาน แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน พรอมกันน้ันควรมีการจัดการประชุมกับ

หัวหนาแผนกทุกแผนเพื่อสรางความเขาใจ และสงเสริมใหมีการกระจายขอมูลขาวสารไปยังพนักงานใน

ระดับปฏิบัติงานทุกคน เพื่อใหพนักงานของสํานักงานเชียงใหมซาฟารี จังหวัดเชียงใหม ไดรับทราบถึง

สถานการณขององคการ นโยบายของผูบริหารในการบริหารองคการ แนวทางการปฏิบัติงาน และประโยชน

ที่พนักงานจะไดรับ 

 2. ดานการยอมรับความขัดแยง ผูบริหารและหัวหนาสวนงานตางๆของสํานักงานเชียงใหมซาฟารี 

จังหวัดเชียงใหม ควรที่จะมีการเปดพื้นที่ในการประชุมเปนการภายในในแตละฝายเพื่อนําเสนอขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ และขอขัดแยงในแตละฝาย แลวจึงนําประเด็นดังกลาวปรึกษารวมกันเพื่อใหไดขอสรุปในการ

ปรับปรุงซึ่งเปนที่ยอมรับของพนักงานทุกคนในฝาย ทั้งน้ีหัวหนาฝายและผูบริหารตองมีการเปดใจยอมรับ

ฟงความคิดเห็นของพนักงานเพื่อสนองตอบขอเรียกรองและขอเสนอแนะที่ไมขัดตอกฏระเบียบและขอ

ปฏิบัติขององคการ 

 3. ดานการใหรางวัล ผูบริหารและหัวหนาฝายควรที่จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑในการพิจารณา

ความดีความชอบในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน เลื่อนตําแหนง รวมไปถึงงานรางวัลพิเศษใหสอดคลองกับ

สภาพการทํางานในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยมีการนําระบบเทคโนโลยีเขามาชวยในการ

ทํางานมากขึ้นจึงทําใหภาระงานมีผลลัพธที่มีปริมาณสูงขึ้น อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพทําให

ตัวชี้วัด (KPI) อาจจะไมสอดคลองไดจึงควรที่จะมีการศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑใหทันสมัยขึ้นกวาเดิม 

 4. สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนรอบ

สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี เชน การสนับสนุนงบประมาณในการจัดประเพณีของชุมชนพรอมสง



ตัวแทนเขารวมงาน การสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนที่ชุมชนรอบเชียงใหมไนทซาฟารี เพื่อเสริมสราง

ความผูกพันธระหวางชุมชนและพนักงานทั้งยังกอใหเกิดการฝงตรึงกับองคการมากยิ่งขึ้น  

 5. ผูบริหารสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม ควรที่จะมีการจัดประชุมประจําปเพื่อ

ชี้แจงใหกับพนักงานไดรับทราบถึงแนวทางและนโยบายในการปฏิบัติงานของสํานักงานเชียงใหมไนท

ซาฟารี และจัดใหมีการอบรมเพื่อเพิ่มความรูและทักษะที่ชวยในการปฏิบัติงานประจําของพนักงาน ที่สงผล

ใหพนักงานมีความพรอมในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในองคกรไดอยางดี 

 6. ผูบริหารและหัวหนาสวนงานสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหมควรมีการติดตาม 

ดูแล และใหคําปรึกษาแกพนักงานในสวนงานของตัวเองเพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และสรุป

ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการแกไขรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 7. ผูบริหารและหัวหนาสวนงานสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหมควรมีการจัด

กิจกรรมในการสงเสริมความรักความสามัคคีในหมูคณะ เพื่อเชื่อมความสัมพันธภายในองคกรระหวาง

หนวยงาน ทั้งน้ีมุงผลสัมฤทธิ์ที่สงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้นและสรางความฝงตรึงใน

การทํางานในระดับที่สูงขึ้น 

 8. ผูบริหารและหัวหนาสวนงานตางๆ ภายในสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหมควรมี

การปรับปรุงเกณฑการพิจารณาการเลื่อนตําแหนง เพิ่มเงินเดือน และสวัสดิการตางๆ สอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสรางความมั่นคงในชีวิตการทํางานและอาชีพที่จะสงผลตอ

ความฝงตรึงในงานใหมีระดับที่สูงขึ้น 

ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป  

 1. ในการวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานเชียงใหมไนทซาฟารีที่

สงผลตอการเปนองคกรแหงความสุข เพื่อที่จะศึกษาวา ปจจัยแรงจูงใจดานใดบางที่สงผลตอการเปนองคกร

แหงความสุขของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี และพนักงานมีความคิดเห็นอยางไรตอองคกรของ

พนักงานตอการเปนองคกรแหงความสุข ที่ชวยสรางสมดุลของชีวิตสวนตัวกับชีวิตการทํางาน โดยผล

การศึกษาที่ไดรับสามารถที่จะนําไปใชในการบริหารองคกรและชวยในการสงเสริมใหพนักงานในองคกรมี

ความสุขในการทํางาน กอใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทํางานกับองคกรตอไป 

 2. จากประเด็นปญหาปจจัยสวนบุคคลซึ่งในอนาคตที่จะตองมีการรับคนที่มีอายุนอยเพื่อทดแทน

บุคคลากรที่เกษียณออกไปที่มีความแตกตางระหวางเจนเนอเรชั่นสงผลตอการพฤติกรรมการทํางาน ดังน้ัน 

การวิจัยในคร้ังหนาควรที่จะมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานภายในองคกรที่มีชวงของเจน

เนอเรชั่นตอความผูกพันกับองคกร เพื่อใหรูถึงปจจัยที่มีผลตอพนักงานที่มีเจนเนอเรชั่นแตกตางกันมีความ

ผูกพันกับองคกรอยางไร เพื่อนําไปปรับโครงสรางใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในการทํางาน

ใหอยูในระดับที่ดีขึ้น 



 3. ในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางสังคมจากสภาวะของการระบาดของโควิท 

19 ที่สงผลกระทบตอสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี และคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานที่

เปลี่ยนไปอยางไร ดังน้ัน ควรที่จะมีการศึกษาปจจัยดานบรรยากาศขององคกรที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน เพื่อใหทราบถึงบรรยากาศองคกรภายหลังจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางการทํางานตามสถานการณ

การแพรระบาดของโควิท 19 เพื่อที่จะไดมีการปรับปรุงและเสริมสรางปจจัยดานบรรยากาศขององคการที่มี

ผลตอการคุณภาพชีวิตของพนักงานใหดีขึ้นไดอยางไร ทั้งยังชวยในการลดปญหาดานบุคคลากรไดอยางมี

ประสิทธิภาพอีกดวย 
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