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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) ศึกษาปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางานทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3) ศึกษาปั จจัย ด้านความผูกพันต่อ
องค์กรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้
ศึกษา คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 388 คน โดยคานวณตามสูตรของ Taro
Yamane (อ้า งถึง ใน K.Pair, 2560) และใช้ว ิธีก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบแบ่ ง ชัน้ (stratified random
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วจิ ยั สร้างและปรับปรุงขึ้น
เพือ่ ใช้ในการวัดข้อมูล 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความผูกพันต่อองค์กร และ
ด้ า นพฤติก รรมการมีส่ ว นร่ ว มต่ อ องค์ ก ร สถิติท่ีใ ช้ ใ นการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่
(Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Linear Regression)
ผลการวิจยั พบว่า ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.23 และระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมใน
การทางานและปั จจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อองค์กร
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.17 โดยสามารถพยากรณ์
ความแม่นยาได้รอ้ ยละ 65.80 และจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมใน
การทางานและปั จจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 (F=373.134 , P-value=0.000)
คาสาคัญ : พฤติกรรมการมีสว่ นร่วม , ความผูกพันต่อองค์กร , สภาพแวดล้อมในการทางาน
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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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การดาเนินงานขององค์กรทีจ่ ะประสบความสาเร็จ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
ทีต่ งั ้ ไว้ ต้องอาศัยปั จจัยจากหลายๆ ด้าน ทัง้ ด้านเงินทุน ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อม
และด้านกาลังคนหรือทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยทีม่ คี วามสาคัญในการขับเคลื่อนและผลัก ดัน
ให้องค์กรสามารถดาเนินงานไปได้ โดยไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการทางาน
เท่านัน้ ยังจะต้องมีสงิ่ อื่นประกอบด้วย นัน่ คือ ความตัง้ ใจทุ่มเทที่จะทางาน ความรู้สกึ ผูกพันต่อ
องค์ก ร ความภัก ดีต่อ องค์กร ความต้อ งการที่จะทางานอยู่กบั องค์กรตลอดไป ปั จจัยเหล่ านี้ จะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือและความต้องการมีส่วนร่ว มในองค์กร แต่หากบุคลากรในองค์กรขาดสิ่ง
เหล่านี้ ก็จะทาให้บุคลากรไม่มจี ติ สานึกทีด่ ตี ่อองค์กร หรือเป็ นการทางานเพื่อคาดหวังค่าตอบแทน
เท่านัน้ และอาจส่งผลกระทบต่อ องค์กรในระยะยาว สิ่งสาคัญ ที่จะก่อ ให้เ กิดการมีส่ว นร่ว มของ
บุคลากรในองค์กรอาจทาได้หลายวิธี เช่น การสร้างทัศนคติท่ดี ตี ่อองค์กร การสร้างแรงจูงใจ การ
สร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการทางาน การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็ นต้น โดยธรรมชาติของคน
ถ้าทางานด้วยความสมัครใจอย่างตัง้ ใจ ไม่มใี ครบังคับ ก็จะทางานด้วยความรัก แต่ถา้ ไม่ค วบคุมเลย
ก็จะไม่เป็ นไปตามนโยบายและไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายขององค์กรได้
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร จะสามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายได้ ในทีน่ ้ีจะ
กล่าวถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางานและความผูกพันในองค์กร ที่สามารถช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพในการทางานและมีความยินดีทจ่ี ะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการดาเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ ขององค์กรด้วยความเต็มใจ Mikdashi (อ้างถึงใน ศิขริน เลขาวิจติ ร, 2558, หน้า 13)
กล่าวถึงสภาพแวดล้อมในงานที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมสร้างสรรค์ มี 3 องค์ประกอบ คือ งานที่
สร้างสรรค์แ ละท้าทาย การสนับสนุ นจากทีมงาน และการมีทรัพยากรที่เ พียงพอ จากแนวคิดนี้
ชีใ้ ห้เห็นว่า สภาพแวดล้อมในการทางานมีผลทาให้เกิดพฤติกรรมในเชิงบวกต่อองค์กรได้
Porter et al. (อ้างถึงใน อนุรกั ษ์ วัฒนะถาวรวงศ์ , 2561) ศึกษาความผูกพันองค์กรพบว่า
มีอ งค์ประกอบ คือ ความเชื่อ มัน่ ยอมรับเป้ าหมายและค่ านิยมขององค์กร รวมถึงความรู้ส ึกว่า
เป้ าหมายและค่านิยมของตนเองสอดคล้องกับองค์กร บุคลากรทีม่ คี วามผูกพันองค์กร จะมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร ความเต็มใจ ความทุ่มเท ความพยายาม เป็ นความตัง้ ใจและพร้อม
ทีจ่ ะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร แม้จะไม่ได้รบั ผลตอบแทนก็ตาม รวมถึง การเสียสละ
ความสุ ขส่ว นตัว เพื่อ ประโยชน์ แ ละความสาเร็จขององค์กร ความปรารถนาที่จะดารงความเป็ น
สมาชิกในองค์กร โดยมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ไม่ ออกจากองค์กรไป ถึงแม้ว่าองค์กรอื่นจะมี
ผลตอบแทนมากกว่า บุคลากรมีความภูมใิ จในการเป็ นสมาชิกในองค์กร และพร้อมทีจ่ ะบอกผูอ้ ่นื ว่า

4

ตนเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าความผูกพันองค์กรเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ก่อให้เกิดการมีสว่ นร่วมและช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็จได้
ในปั จจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงและการแข่งขันสูง จึงมีความจาเป็ นที่ จะต้องมีการบูรณาการ
ด้านการบริหาร ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการมีส่วนร่วม และได้กาหนด
วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยคือ “ร่วมด้วย ช่วยกัน” โดยสอดคล้องกับหนึ่งในแนวคิดด้านการ
บริหารมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) ในด้านการใช้หลักการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ ายใน
การพัฒ นามหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ด้ว ยเหตุ น้ี ผู้ว ิจ ัย จึง มีค วามสนใจที่จ ะศึกษาปั จ จัย ที่มีผ ลต่อ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนาผลวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการและดาเนินงานขององค์กร
วัตถุประสงค์การวิ จยั
การศึก ษาวิจ ัย ในครัง้ นี้ เ ป็ น การศึก ษาถึง ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ พฤติก รรมการมีส่ว นร่ ว มของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อ ศึก ษาด้านสภาพแวดล้อ มในการทางานของบุค ลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่มี ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อ ศึก ษาความผูก พันต่อองค์กรของบุค ลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เพือ่ ศึกษาระดับพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อองค์กรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ปั จ จัย ด้า นความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ร มีผ ลต่ อ พฤติก รรมการมีส่ว นร่ ว มต่ อ องค์ก รของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ปั จจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร และศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาการมีสว่ นร่วมต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
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ขอบเขตด้านประชากร
บุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 12,273 คน โดยใช้ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 388 คน โดยใช้วธิ กี ารคานวณขนาดตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากร จากสูตร
Taro Yamane (อ้างถึงใน K.Pair, 2560)
แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความรู้ค วามเข้า ใจในเรื่อ งปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการมีส่ ว นร่ ว มต่ อ องค์ก รของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร และแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อ
องค์กร จากผลการศึกษาของ กมล เข็มนาจิตร์ (2557, หน้า 1) ได้สรุปว่า ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดเพชรบูรณ์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ สามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
อันดับแรกคือ ความสามัคคี ความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิน่ ความโปร่งใส การรับรู้
ข่าวสาร ความผูกพัน ภาวะผูน้ า ความมันคง
่ การเป็ นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ความรู้ สกึ ถึงการเป็ น
เจ้าของ และจากแนวคิด Porter et al. (อ้างถึงใน อนุรกั ษ์ วัฒนะถาวรวงศ์ , 2561) กล่าวว่า ความ
ผูกพันองค์กร มีองค์ประกอบดังนี้ ความเชื่อมัน่ ยอมรับเป้ าหมาย และค่านิยมขององค์กร เป็ นความ
เชื่อ ยอมรับ และพร้อ มที่จ ะปฏิบัติต ามเป้ า หมายและค่ า นิ ย มขององค์ ก ร รวมถึง ความรู้ส ึก ว่ า
เป้ าหมายและค่านิยมของตนเองสอดคล้องกับองค์กร บุคลากรทีม่ คี วามผูกพันองค์กร จะมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร ความเต็มใจ ความทุ่มเท ความพยายาม เป็ นความตัง้ ใจและพร้อม
ที่จะใช้ความสามารถในการทางานให้กบั องค์กรอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขและพัฒนาองค์กรให้บรรลุ
เป้ าหมาย แม้จะไม่ได้รบั ผลตอบแทนก็ตาม
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
สถิติท่ีใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล ผู้ว ิจ ัย ได้น าข้อ มูล ที่เ ก็บ รวบรวมได้ม าวิเ คราะห์โ ดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ด้านลักษณะส่วนบุคคลและปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและความผูก พัน ต่ อ องค์ก รที่ส่ง ผลต่ อ พฤติก รรมการมีส่ว นร่ ว มต่ อ องค์ก รของบุ ค ลากร
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิเ คราะห์ค่ าความถี่ (Frequency) ค่ าร้อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ในการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร สภาพแวดล้อมในการทางาน และความผูกพันต่อองค์กรที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เกณฑ์การแปลผล
การแปลความหมายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อองค์ กร
ของบุค ลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงระดับความเห็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของเบสท์ Best
(1981 อ้างถึงใน ปาริชาต บัวเป็ ง, 2544, หน้า 38)
ผลการวิ จยั
ด้ า นลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม ผลการวิจ ัย พบว่ า บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผตู้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 289 คน คิดเป็ นร้อยละ
74.50 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.80 มีสถานภาพโสด จานวน 198
คน คิดเป็ นร้อยละ 51.00 เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยประจา จานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.30
มีอายุการทางานตัง้ แต่ 16 ปี ข้นึ ไป จานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.14 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,001-25,000 บาท จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.66
ด้านปั จจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางานทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
บุ ค ลากรมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ผลการวิจ ัย พบว่ า บุ ค ลากรของมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อ ปั จจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อ มในการทางานที่มอี ิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทัง้ 3 ด้าน
ได้แ ก่ ด้านความสัมพันธ์ก ับเพื่อนร่ว มงาน ค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านบรรยากาศในการทางาน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และด้านการมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นอย่างอิสระ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.14
ด้า นปั จ จัย เกี่ย วกับ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รที่มีอิท ธิพลต่อ พฤติก รรมการมีส่ว นร่ ว มของ
บุ ค ลากรมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ผลการวิจ ัย พบว่ า บุ ค ลากรของมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.17
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากจานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
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ความเชื่อมัน่ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.19 ด้านความปรารถนาทีจ่ ะอยู่ในองค์กรต่อไป ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.11
และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด จานวน 1 ข้อ ได้แก่ ด้านความภักดีต่อองค์กร ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.21
ด้า นพฤติก รรมการมีส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ผลการวิจ ัย พบว่ า
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผตู้ อบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อองค์กร
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามีระดับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 2 ข้อ ได้แก่ เข้าร่วมกิจกรรมที่
องค์กรจัดขึ้นด้วยความเต็มใจเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 มีความภูมใิ จที่ได้มี ส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมร่วมกับองค์กร ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.31 และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จานวน 4 ข้อ
ได้แก่ มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินกิจกรรมขององค์กร ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.20 มี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กร ค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ได้รบั
ประโยชน์ จากการมีส่ว นร่ว มในกิจกรรมขององค์กร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และมีส่วนร่วมในการ
ติดตามผลการดาเนินกิจกรรมขององค์กร ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.17

Model

1 (Constant)
สภาพแวดล้อมในการทางาน
ความผูกพันต่อองค์กร
(F=373.134 , P-value=0.000)

Coefficients
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
T
Sig.
B
Std.
Beta
Error
0.595 0.138
4.301 0.000
0.280 0.046
0.263
6.055 0.000
0.590 0.043
0.600
13.803 0.000

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) พบว่า
ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ มในการท างาน และปั จ จัย ด้า นความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ร มีอิท ธิพ ลต่ อ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05
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อภิ ปรายผล
จากผลการวิ จ ั ย พบว่ า ระดั บ พฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มต่ อ องค์ ก รของบุ ค ล ากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระดับพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยพบว่าการ
มีส่วนร่วมต่อองค์กรของบุคลากร ประกอบด้วย การเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ ความภูมใิ จที่
ได้มสี ่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกับองค์กร มีระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
และการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กร การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินกิจกรรมขององค์กร การมีส่วนร่วมในการติดตามผลการดาเนิน
กิจกรรมขององค์กร และได้รบั ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร มีระดับพฤติกรรม
การมีส่วนร่ว มอยู่ใ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรได้มสี ่ว นร่ว มเมื่อเกิดกิจกรรมขึ้นภายใน
องค์กร ซึ่งบุคลากรให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจและมีสว่ นร่วมในการดาเนินกิจกรรมขององค์กร
อยู่เสมอ
ปั จ จัย เกี่ ย วกับ สภาพแวดล้ อ มในการท างาน มีค่ า เฉลี่ย โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อองค์กร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ซึ่ง สอดคล้อ งกับ สมมติฐ านที่ต ัง้ ไว้ ประกอบด้ ว ย ด้า นความสัม พัน ธ์ กับ เพื่อ นร่ ว มงาน ด้า น
บรรยากาศในการทางาน และด้านการมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นอย่างอิสระ บุคลากรมี
ความสุขทีไ่ ด้ร่วมงานกับเพือ่ นร่วมงานในปั จจุบนั สามารถให้คาแนะนาหรือแสดงความคิดเห็นกันได้
ได้รบั ความร่วมมือและประสานงานกันด้วยดี ผู้บงั คับ บัญชาและเพื่อนร่วมงานเปิ ดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ มีส่วนร่วมในการตัง้ ประเด็นปั ญหาและหาทางออกร่วมกัน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Moos and Moos (อ้างถึงใน ณธัชพงศ์ พิสษิ นุ พงศ์, 2561, หน้า 67-69) ได้แบ่งมิติ
สิง่ แวดล้อมในการทางานออกเป็ น 3 มิติ โดยในมิตสิ ัมพันธภาพ หมายถึง การรับรู้ในการมีความ
เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมและมีความรักใคร่ของคนทางานโรงงานต่องาน ความเป็ นมิตรและการ
สนับสนุนในระหว่างเพื่อนร่วมปฏิบตั งิ าน และการทีห่ น่วยงานให้การสนับสนุนบุคลากรและกระตุ้น
ให้บุคลากรสนับสนุ นซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการมีความเกี่ยวข้องในงาน ด้าน
ความผูกพันระหว่างเพือ่ นร่วมงาน และด้านการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ปั จจัยเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์กร มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก มีความสัมพันธ์เชิงบวกและ
มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อองค์กร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ประกอบด้วย ด้านความเชื่อมัน่ ด้านความภักดีต่อองค์กร และด้านความปรารถนา
ที่จะอยู่ในองค์กรต่อไป บุคลากรมีความรู้สกึ ภูมใิ จที่ได้ทางานร่วมกับองค์กร มีความมันใจว่
่ าการ
ทางานอยู่ร่วมกับองค์กรจะทาให้ชวี ติ มีความสุข มีความรูส้ กึ เป็ นสมาชิกคนสาคัญและเป็ นส่วนหนึ่งที่
ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กมล เข็มนาจิตร์ (2557, หน้า 1) ได้
สรุปว่า ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิน่ ขององค์การบริหาร
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ส่วนตาบล จังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ สามารถ
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความสามัคคี ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วน
ท้องถิน่ ความโปร่งใส การรับรู้ข่าวสาร ความผูกพัน ภาวะผู้นา ความมันคง
่ การเป็ นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม ความรู้สกึ ถึงการเป็ นเจ้าของ และสอดคล้องกับแนวคิ ด Porter et al. (1974) กล่าวว่า
ความผูกพันองค์กร มีองค์ประกอบ ดังเช่น ความเชื่อมัน่ ยอมรับเป้ าหมาย และค่านิยมขององค์กร
เป็ นความเชื่อ ยอมรับ และพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร บุคลากรทีม่ คี วาม
ผูกพันต่อองค์กร จะมีแนวโน้ มที่จะเข้าร่ว มกิจกรรมขององค์กร ความเต็มใจ ความทุ่มเท ความ
พยายาม เป็ นความตัง้ ใจและพร้อมทีจ่ ะใช้ความสามารถในการทางานให้กบั องค์กรอย่างเต็มที่ เพื่อ
แก้ไขและพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้ าหมาย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รบั ผลตอบแทนก็ตาม รวมถึงการเสียสละ
ความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์และความสาเร็จขององค์กร ความภักดี เป็ นความปรารถนาทีจ่ ะดารง
ความเป็ นสมาชิกในองค์กร โดยมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ไม่ปรารถนาจะออกจากองค์กรไป มี
ความภูมใิ จในการเป็ นสมาชิกในองค์กร และพร้อมทีจ่ ะบอกผูอ้ ่นื ว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร
ข้อเสนอแนะสาหรับองค์กร
จากผลการวิจยั เรื่อง ปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อองค์กรเป็ นอย่างดี และเพื่อสามารถรักษาและ
พัฒนาระดับการมีสว่ นร่วมของบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง ผูว้ จิ ยั จึงเห็นควรเสนอแนวทาง ดังนี้
1. ควรมีกจิ กรรมทีส่ ร้างแรงจูงใจและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลกรภายในองค์กร
เพือ่ เป็ นการส่งเสริมการทากิจกรรมร่วมกัน และพัฒนาให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. สนับ สนุ น บุ ค ลากรที่ป ฏิบัติง านเพื่อ องค์ก รมาเป็ น เวลานาน ให้มีค วามก้า วหน้ า ใน
ตาแหน่ งหน้าที่ และมีความมันคงในอาชี
่
พการทางาน เพื่อสร้างทัศนคติท่ดี ีและเกิด
ความภักดีต่อองค์กร นาไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้
3. ควรให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกระดับเพื่อลดความเหลื่อมล้าภายในองค์กร ผลักดัน
ให้บุคลากรทุกระดับได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมภายในองค์กร
4. ผูบ้ ริหารควรเปิ ดโอกาสและกระตุ้นให้บุคลากรกล้าแสดงความคิดเห็นทีจ่ ะเป็ นประโยชน์
ต่อองค์กร
5. สนับสนุนการจัดสรรอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ทีจ่ ะช่วยอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานได้อ ย่างเหมาะสม เพื่อ ส่งเสริมให้บุค ลากรสามารถปฏิบัติงานได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางานทีด่ ี และพัฒนาเป็ น
องค์กรแห่งความสุขได้ (Happy Workplace)
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ข้อเสนอแนะในการทากาศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ควรเพิม่ ตัวแปรอื่นในการศึกษาเพิม่ เติม เช่น ลักษณะงาน การสื่อสารภายในองค์กร
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร เป็ นต้น ซึ่งเป็ นปั จจัยที่อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อองค์กร
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนาผลทีไ่ ด้มาปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการบริหารภายใน
องค์กรได้
2. ควรมีก ารศึก ษาวิจ ัย ปั จ จัย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการมีส่ว นร่ ว มต่ อ องค์ก รของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย ในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาและ
อุปสรรคได้อย่างชัดเจน
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