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บทคดัย่อ 

 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการมสี่วน
ร่วมของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 2) ศกึษาปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานทีม่อีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 3) ศกึษาปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อ
องคก์รทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการมสีว่นร่วมของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ศึกษา คอื บุคลากรของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 388 คน โดยค านวณตามสูตรของ Taro 
Yamane  (อ้างถึงใน K.Pair, 2560) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (stratified random 
sampling) เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คอื แบบสอบถามที่ผู้วจิยัสร้างและปรบัปรุงขึ้น
เพือ่ใชใ้นการวดัขอ้มลู 3 ดา้น คอื ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร และ
ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อองค์กร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถี่  
(Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลี่ย  (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Linear Regression)  

ผลการวจิยัพบว่า ระดบัพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมต่อองคก์รของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 และระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างานและปัจจยัด้านความผูกพนัต่อองค์กรที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมต่อองคก์ร
ของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 โดยสามารถพยากรณ์
ความแม่นย าไดร้อ้ยละ 65.80 และจากผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างานและปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อองคก์ร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมของบุคลากร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 (F=373.134 , P-value=0.000) 

 

ค าส าคญั : พฤตกิรรมการมสีว่นร่วม , ความผกูพนัต่อองคก์ร , สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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Abstract 
 
 The objective of this research 1) Study to the factor influencing 
organizational participation behavior of Chiang Mai university personnel. 2) Study 
to the working environment factor influencing organizational participation behavior 
of Chiang Mai university personnel. 3) Study the organizational commitment factor 
influencing organizational participation behavior of Chiang Mai university 
personnel. The sample of this research is 388 personnel of Chiang Mai University 
calculate with Taro Yamane formula (refer to K.Pair, 2017) then random by 
stratified random sampling method, collected data tools of this research is 
questionnaire developed by researcher to measurement on 3 factor: 1st working 
environment factor such team relationship, working atmosphere and participation 
and sharing a comment. 2nd organizational commitment factor such trust, 
organization royalty and desire to stay with the organization. 3rd cooperate 
participation behavior factor. The statistics for analyze such frequency, percentage, 
mean, standard deviation and multiple linear regression. 
 Research finding: The level 0f organizational participation behavior of 
Chiang Mai university personnel at higher level with 4.23 average point and the 
level of comment on working environment factor, organizational commitment factor 
influencing organizational participation behavior of Chiang Mai university personnel 
at high level with 4.17 average point. The factor will forecastable with precise at 
66.00 percentage and result of hypothesis test finding: The working environment 
factor and organizational commitment factor influencing organizational participation 
behavior of Chiang Mai university personnel with statistical significance at 0.05 
level. 
 
Keyword : participation behavior , organizational commitment , working 

environment 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 การด าเนินงานขององคก์รทีจ่ะประสบความส าเรจ็ สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ทีต่ ัง้ไว ้ตอ้งอาศยัปัจจยัจากหลายๆ ดา้น ทัง้ดา้นเงนิทุน ดา้นเครื่องมอือุปกรณ์ ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
และดา้นก าลงัคนหรอืทรพัยากรมนุษย ์ซึง่ถอืเป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัในการขบัเคลื่อนและผลกัดนั
ให้องค์กรสามารถด าเนินงานไปได้ โดยไม่เพยีงแต่จะต้องมคีวามรู้ ความสามารถในการท างาน
เท่านัน้ ยงัจะต้องมสีิง่อื่นประกอบด้วย นัน่คอื ความตัง้ใจทุ่มเทที่จะท างาน ความรู้สกึผูกพนัต่อ
องค์กร ความภักดีต่อองค์กร ความต้องการที่จะท างานอยู่กบัองค์กรตลอดไป ปัจจยัเหล่านี้  จะ
ก่อให้เกิดความร่วมมอืและความต้องการมสี่วนร่วมในองค์กร แต่หากบุคลากรในองค์กรขาดสิ่ง
เหล่านี้ กจ็ะท าใหบุ้คลากรไม่มจีติส านึกทีด่ตี่อองคก์ร หรอืเป็นการท างานเพื่อคาดหวงัค่าตอบแทน
เท่านัน้ และอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในระยะยาว สิ่งส าคญัที่จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กรอาจท าได้หลายวธิ ีเช่น การสร้างทศันคตทิี่ดตี่อองค์กร การสร้างแรงจูงใจ การ
สรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการท างาน การสรา้งความผกูพนัในองคก์ร เป็นตน้ โดยธรรมชาตขิองคน 
ถา้ท างานดว้ยความสมคัรใจอย่างตัง้ใจ ไม่มใีครบงัคบั กจ็ะท างานดว้ยความรกั แต่ถา้ไม่ควบคุมเลย
กจ็ะไม่เป็นไปตามนโยบายและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์รได ้  

การมสี่วนร่วมของบุคลากรในองคก์ร จะสามารถช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายได ้ในทีน่ี้จะ
กล่าวถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานและความผูกพนัในองค์กร ที่สามารถช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างานและมคีวามยนิดทีีจ่ะใหค้วามร่วมมอื ช่วยเหลอื สนบัสนุนการด าเนินงาน
ในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รดว้ยความเตม็ใจ Mikdashi (อา้งถงึใน ศขิรนิ  เลขาวจิติร, 2558, หน้า 13) 
กล่าวถงึสภาพแวดล้อมในงานที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมสร้างสรรค์ ม ี3 องค์ประกอบ คอื  งานที่
สร้างสรรค์และท้าทาย การสนับสนุนจากทีมงาน และการมีทรพัยากรที่เพียงพอ จากแนวคิดนี้ 
ชีใ้หเ้หน็ว่า สภาพแวดลอ้มในการท างานมผีลท าใหเ้กดิพฤตกิรรมในเชงิบวกต่อองคก์รได ้ 

Porter et al. (อา้งถงึใน อนุรกัษ์  วฒันะถาวรวงศ์ , 2561) ศกึษาความผูกพนัองคก์รพบว่า
มีองค์ประกอบ คือ ความเชื่อมัน่ ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร รวมถึงความรู้สึกว่า
เป้าหมายและค่านิยมของตนเองสอดคลอ้งกบัองคก์ร บุคลากรทีม่คีวามผูกพนัองคก์ร จะมแีนวโน้ม
ทีจ่ะเขา้ร่วมกจิกรรมขององคก์ร ความเตม็ใจ ความทุ่มเท ความพยายาม เป็นความตัง้ใจและพรอ้ม
ทีจ่ะใชค้วามสามารถอย่างเต็มที่เพื่อองคก์ร แมจ้ะไม่ไดร้บัผลตอบแทนกต็าม รวมถงึ  การเสยีสละ
ความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์และความส าเร็จขององค์กร ความปรารถนาที่จะด ารงความเป็น
สมาชิกในองค์กร โดยมคีวามจงรกัภกัดีต่อองค์กร ไม่ออกจากองค์กรไป ถึงแม้ว่าองค์กรอื่นจะมี
ผลตอบแทนมากกว่า บุคลากรมคีวามภูมใิจในการเป็นสมาชกิในองคก์ร และพรอ้มทีจ่ะบอกผูอ้ื่นว่า
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ตนเป็นสว่นหน่ึงขององคก์ร จากผลการศกึษานี้แสดงใหเ้หน็ว่าความผกูพนัองคก์รเป็นปัจจยัส าคญัที่
ก่อใหเ้กดิการมสีว่นร่วมและช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ได้ 

ในปัจจุบนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงและการแข่งขนัสูง จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องมกีารบูรณาการ
ด้านการบรหิาร  ซึ่งมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้ให้ความส าคญัในเรื่องการมสี่วนร่วม และได้ก าหนด
วฒันธรรมองคก์รของมหาวทิยาลยัคอื “ร่วมดว้ย ช่วยกนั” โดยสอดคลอ้งกบัหนึ่งในแนวคดิดา้นการ
บรหิารมหาวทิยาลยั ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) ในดา้นการใชห้ลกัการมสีว่นร่วมของทุกฝ่ายใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการมสี่วนร่วมของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เพื่อน าผลวจิยัไปใช้ประโยชน์ในการ
บรหิารจดัการและด าเนินงานขององคก์ร 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 การศึกษาวิจัยในครัง้นี้ เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ซึง่มวีตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงันี้ 

1.  เพื่อศึกษาด้านสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการมสีว่นร่วมของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

2.  เพื่อศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการมสีว่นร่วมของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

3.  เพือ่ศกึษาระดบัพฤตกิรรมการมสีว่นร่วมต่อองคก์รของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 

สมมติฐานการวิจยั 
1.  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน มผีลต่อพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมต่อองคก์รของ

บุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
2.  ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อองค์กรของ

บุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการมสีว่นร่วมต่อองคก์รของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ในปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อองค์กร และศกึษาแนวทางใน
การพฒันาการมสีว่นร่วมต่อองคก์รของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา   

ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในช่วงเดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม 2564 
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ขอบเขตด้านประชากร 
 บุคลากรที่ปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จ านวน 12,273 คน โดยใช้ประชากรกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 388 คน โดยใชว้ธิกีารค านวณขนาดตวัอย่างแบบทราบจ านวนประชากร จากสูตร  
Taro Yamane (อา้งถงึใน K.Pair, 2560) 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้เกดิ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ตามแนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมในการท างาน แนวคดิและ
ทฤษฎีเกี่ยวกบัความผูกพนัต่อองค์กร และแนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมต่อ
องคก์ร จากผลการศกึษาของ กมล เขม็นาจติร ์(2557, หน้า 1) ไดส้รุปว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล จงัหวดัเพชรบูรณ์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ สามารถเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
อนัดบัแรกคอื ความสามคัค ีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ความโปร่งใส การรบัรู้
ข่าวสาร ความผูกพนั ภาวะผูน้ า ความมัน่คง การเป็นสมาชกิกลุ่มทางสงัคม ความรู้สกึถงึการเป็น
เจา้ของ และจากแนวคดิ Porter et al. (อา้งถงึใน อนุรกัษ์  วฒันะถาวรวงศ์ , 2561) กล่าวว่า ความ
ผกูพนัองคก์ร มอีงคป์ระกอบดงันี้ ความเชื่อมัน่ ยอมรบัเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ร เป็นความ
เชื่อ ยอมรับ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร รวมถึงความรู้สึกว่า
เป้าหมายและค่านิยมของตนเองสอดคลอ้งกบัองคก์ร บุคลากรทีม่คีวามผูกพนัองคก์ร จะมแีนวโน้ม
ทีจ่ะเขา้ร่วมกจิกรรมขององคก์ร ความเตม็ใจ ความทุ่มเท ความพยายาม เป็นความตัง้ใจและพรอ้ม
ที่จะใช้ความสามารถในการท างานให้กบัองค์กรอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขและพฒันาองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย  แมจ้ะไม่ไดร้บัผลตอบแทนกต็าม 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมส าเรจ็รปู โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

การวเิคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ด้านลกัษณะส่วนบุคคลและปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อองค์กรของบุคลากร
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

การวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน
ในการศกึษาความสมัพนัธ์ของตวัแปร สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความผูกพนัต่อองคก์รที่มี
ผลต่อพฤตกิรรมการมสีว่นร่วมต่อองคก์รของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
 3. เกณฑก์ารแปลผล 

การแปลความหมายระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัความพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมต่อองค์กร
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงระดบัความเห็น 5 ระดบั ตามเกณฑ์ของเบสท์ Best 
(1981 อา้งถงึใน ปารชิาต บวัเป็ง, 2544, หน้า 38) 

 
ผลการวิจยั 

 
 ด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 289 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
74.50 มอีายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.80 มสีถานภาพโสด จ านวน 198 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.00 เป็นพนักงานมหาวทิยาลยัประจ า จ านวน 230 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.30 
มอีายุการท างานตัง้แต่ 16 ปีขึ้นไป จ านวน 148 คน คดิเป็นร้อยละ 38.14 มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
15,001-25,000 บาท จ านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.66 
 ดา้นปัจจยัเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มในการท างานทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็นต่อปัจจยัเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมในการท างานที่มอีิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการมสี่วนร่วมของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่โดยรวม อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.17 และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่ามรีะดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัมากทัง้ 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความสมัพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านบรรยากาศในการท างาน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 และด้านการมสี่วนร่วมในการออกความคดิเห็นอย่างอสิระ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.14 
 ด้านปัจจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัเกี่ยวกบัความผูกพนัต่อองคก์รทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การมสี่วนร่วมของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่โดยรวม อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 
และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่ามรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากจ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
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ความเชื่อมัน่ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 ดา้นความปรารถนาทีจ่ะอยู่ในองคก์รต่อไป ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 
และมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นความภกัดตี่อองคก์ร ค่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.21 
 ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า 
บุคลากรของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมต่อองค์กร
โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 และเมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดบั
พฤตกิรรมการมสี่วนร่วมต่อองค์กรอยู่ในระดบัมากที่สุด จ านวน 2 ขอ้ ได้แก่  เขา้ร่วมกิจกรรมที่
องค์กรจดัขึ้นด้วยความเต็มใจเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 มคีวามภูมใิจที่ได้มีส่วนร่วมในการท า
กจิกรรมร่วมกบัองคก์ร ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 และมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ขอ้ 
ไดแ้ก่ มสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็ต่อการด าเนินกจิกรรมขององคก์ร ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 มี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบักิจกรรมขององค์กร ค่ าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 ได้รบั
ประโยชน์จากการมสี่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 และมสี่วนร่วมในการ
ตดิตามผลการด าเนินกจิกรรมขององคก์ร ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17  

 
Coefficients  

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
T 

 
Sig. 

 

B Std. 
Error 

Beta    

1 
 

(Constant) 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ความผกูพนัต่อองคก์ร 

0.595 
0.280 
0.590 

0.138 
0.046 
0.043 

 
0.263 
0.600 

4.301 
6.055 
13.803 

0.000 
0.000 
0.000 

 

(F=373.134 , P-value=0.000) 
 

ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) พบว่า  
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการมสี่วนร่วมต่อองคก์รของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 
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อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยพบว่ าระดับพฤติกรรมการมีส่ วนร่ วมต่ อองค์กรของบุคลากร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มรีะดบัพฤตกิรรมการมสีว่นร่วมโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยพบว่าการ
มสี่วนร่วมต่อองคก์รของบุคลากร ประกอบดว้ย การเขา้ร่วมกจิกรรมดว้ยความเตม็ใจ ความภูมใิจที่
ไดม้สี่วนร่วมในการท ากจิกรรมร่วมกบัองคก์ร มรีะดบัพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
และการมสี่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบักจิกรรมขององคก์ร การมสี่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กร การมสี่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนิน
กจิกรรมขององคก์ร และไดร้บัประโยชน์จากการมสี่วนร่วมในกจิกรรมขององคก์ร มรีะดบัพฤตกิรรม
การมสี่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรได้มสี่วนร่วมเมื่อเกิดกิจกรรมขึ้นภายใน
องคก์ร ซึ่งบุคลากรใหค้วามร่วมมอืดว้ยความเตม็ใจและมสีว่นร่วมในการด าเนินกจิกรรมขององคก์ร
อยู่เสมอ 

ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมต่อองคก์ร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ประกอบด้วย ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้าน
บรรยากาศในการท างาน และด้านการมสี่วนร่วมในการออกความคดิเห็นอย่างอิสระ บุคลากรมี
ความสุขทีไ่ดร้่วมงานกบัเพือ่นร่วมงานในปัจจุบนั สามารถใหค้ าแนะน าหรอืแสดงความคดิเหน็กนัได ้
ได้รบัความร่วมมอืและประสานงานกนัด้วยด ีผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานเปิดโอกาสให้แสดง
ความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระ มสี่วนร่วมในการตัง้ประเดน็ปัญหาและหาทางออกร่วมกนั สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ Moos and Moos (อ้างถึงใน ณธชัพงศ์ พสิษินุพงศ์, 2561, หน้า 67-69) ได้แบ่งมติิ
สิง่แวดล้อมในการท างานออกเป็น 3 มติ ิโดยในมติสิัมพนัธภาพ หมายถงึ การรบัรู้ในการมคีวาม
เกี่ยวข้อง การมสี่วนร่วมและมคีวามรกัใคร่ของคนท างานโรงงานต่องาน ความเป็นมติรและการ
สนับสนุนในระหว่างเพื่อนร่วมปฏบิตังิาน และการทีห่น่วยงานใหก้ารสนับสนุนบุคลากรและกระตุ้น
ใหบุ้คลากรสนับสนุนซึ่งกนัและกนั ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ดา้นการมคีวามเกี่ยวขอ้งในงาน ดา้น
ความผกูพนัระหว่างเพือ่นร่วมงาน และดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงาน 

ปัจจยัเกีย่วกบัความผกูพนัต่อองคก์ร มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกและ
มผีลต่อพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมต่อองคก์ร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ประกอบดว้ย ดา้นความเชื่อมัน่ ดา้นความภกัดตี่อองคก์ร และดา้นความปรารถนา
ที่จะอยู่ในองค์กรต่อไป บุคลากรมคีวามรู้สกึภูมใิจที่ได้ท างานร่วมกบัองค์กร มคีวามมัน่ใจว่าการ
ท างานอยู่ร่วมกบัองคก์รจะท าใหช้วีติมคีวามสุข มคีวามรูส้กึเป็นสมาชกิคนส าคญัและเป็นสว่นหนึ่งที่
ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ สอดคล้องกบังานวจิยัของ กมล เขม็นาจิตร์ (2557, หน้า 1) ได้
สรุปว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิาร
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ส่วนต าบล จงัหวดัเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ สามารถ
เรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ความสามคัค ีความรู้ความเขา้ใจเรื่องการปกครองส่วน
ท้องถิน่ ความโปร่งใส การรบัรู้ข่าวสาร ความผูกพนั ภาวะผู้น า ความมัน่คง การเป็นสมาชกิกลุ่ม
ทางสงัคม ความรู้สกึถึงการเป็นเจ้าของ และสอดคล้องกบัแนวคิด Porter et al. (1974) กล่าวว่า 
ความผูกพนัองคก์ร มอีงคป์ระกอบ ดงัเช่น ความเชื่อมัน่ ยอมรบัเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร 
เป็นความเชื่อ ยอมรบั และพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร บุคลากรทีม่คีวาม
ผูกพนัต่อองค์กร จะมแีนวโน้มที่จะเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร ความเต็มใจ ความทุ่มเท ความ
พยายาม เป็นความตัง้ใจและพรอ้มทีจ่ะใชค้วามสามารถในการท างานใหก้บัองคก์รอย่างเตม็ที ่เพื่อ
แกไ้ขและพฒันาองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมาย ถงึแมว้่าจะไม่ไดร้บัผลตอบแทนกต็าม รวมถงึการเสยีสละ
ความสุขส่วนตวัเพื่อประโยชน์และความส าเรจ็ขององคก์ร ความภกัด ีเป็นความปรารถนาทีจ่ะด ารง
ความเป็นสมาชกิในองค์กร โดยมคีวามจงรกัภกัดตี่อองค์กร ไม่ปรารถนาจะออกจากองค์กรไป มี
ความภูมใิจในการเป็นสมาชกิในองคก์ร และพรอ้มทีจ่ะบอกผูอ้ื่นว่าตนเป็นสว่นหน่ึงขององคก์ร  

 
ข้อเสนอแนะส าหรบัองคก์ร 

 
จากผลการวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมต่อองค์กรของบุคลากร

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พบว่าพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก แสดงใหเ้หน็ว่าบุคลากรของ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มพีฤตกิรรมการมสี่วนร่วมต่อองคก์รเป็นอย่างด ี และเพื่อสามารถรกัษาและ
พฒันาระดบัการมสีว่นร่วมของบุคลากรไดอ้ย่างต่อเนื่อง ผูว้จิยัจงึเหน็ควรเสนอแนวทาง ดงันี้ 

1. ควรมกีจิกรรมทีส่รา้งแรงจูงใจและสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างบุคลกรภายในองค์กร 
เพือ่เป็นการสง่เสรมิการท ากจิกรรมร่วมกนั และพฒันาใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. สนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อองค์กรมาเป็นเวลานาน ให้มีความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่ และมคีวามมัน่คงในอาชีพการท างาน เพื่อสร้างทศันคติที่ดีและเกิด
ความภกัดตี่อองคก์ร น าไปสูก่ารมสีว่นร่วมในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ขององคก์รได้ 

3. ควรให้ความส าคญักบับุคลากรทุกระดบัเพื่อลดความเหลื่อมล ้าภายในองคก์ร ผลกัดนั
ใหบุ้คลากรทุกระดบัไดม้สีว่นร่วมในกจิกรรมภายในองคก์ร 

4. ผูบ้รหิารควรเปิดโอกาสและกระตุ้นใหบุ้คลากรกลา้แสดงความคดิเหน็ทีจ่ะเป็นประโยชน์
ต่อองคก์ร  

5. สนับสนุนการจดัสรรอุปกรณ์และเทคโนโลยตี่างๆ ทีจ่ะช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ช่วยสรา้งสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างานทีด่ ีและพฒันาเป็น
องคก์รแห่งความสุขได ้(Happy Workplace) 
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ข้อเสนอแนะในการท ากาศึกษาครัง้ต่อไป 
 

1. ควรเพิม่ตวัแปรอื่นในการศกึษาเพิม่เตมิ เช่น ลกัษณะงาน  การสื่อสารภายในองคก์ร  
ภาวะผู้น าของผู้บรหิาร เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจยัที่อาจจะส่งผลต่อพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมต่อองค์กร 
ของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เพื่อน าผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงพฒันาแนวทางในการบรหิารภายใน
องคก์รได ้

2. ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อองค์กรของ
บุคลากรมหาวทิยาลยั ในเชงิคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ทราบถงึปัญหาและ
อุปสรรคไดอ้ย่างชดัเจน 
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