บทที่ 2
การตรวจสอบเอกสารการวิจยั
ผูว้ ิจยั ศึกษาเรื่ องปัจจัยในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
2015 และมีการตรวจสอบเอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจและนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิดการ
วิจยั โดยประกอบด้วย
2.1

ทฤษฎีการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral management approach)
2.2 แนวคิดในด้านกระบวนการบริ หารจัดการ (Management Process)
2.3 แนวคิดและข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.4 แนวคิดทฤษฎีความผูกพันและแรงจูงใจ
2.5 แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
2.7 กรอบแนวคิดการวิจยั

2.1ทฤษฎีการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Management Approach)
การบริ หารเชิงพฤติกรรม จะมุ่งการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการทาความเข้าใจมนุษย์ถา้ ผูบ้ ริ หารได้
เข้าใจพฤติกรรมของบุคคลและปรับองค์การให้สอดคล้องกับพวกเขาแล้วความสาเร็ จขององค์การก็จะ
ตามมาเอง ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ( Hierarchy of needs theory) หรื อ ทฤษฎีการจูงใจของ มาสโลว์
(Maslow's theory of motivation)Abraham Maslow (1908-1970) Maslow เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์
เป็ นจานวนมากสามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้มของบุคคลในการค้นหาเป้ าหมายที่จะทาให้ชีวิตของเขา
ได้รับความต้องการ ความปรารถนา และได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง เป็ นความจริ งที่จะกล่าวว่า
กระบวนการของแรงจูงใจเป็ นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็ น “สัตว์ที่มี
ความต้องการ ” และเป็ นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎีลาดับขั้น
ความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจ
ในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรี ยกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็ นคุณลักษณะของมนุษย์ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มี
ความต้องการจะได้รับสิ่งอยูเ่ สมอ Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์น้ นั ติดตัวมาแต่กาเนิดและ
ความปรารถนาเหล่านี้จะเรี ยงลาดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ข้นั แรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไป
เป็ นลาดับ ลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ( The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation )
Maslow เรี ยงลาดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็ นลาดับดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย ( Physiological Needs )

2. ความต้องการความปลอดภัย ( Safety Needs )
3. ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ ( Belongingness and love Needs )
4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Esteem Needs )
5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง ( Self-actualization Needs )
ลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์
มีการเรี ยงลาดับขั้นความต้องการที่อยูใ่ นขั้นต่าสุด จะต้องได้รับ
ความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ความต้องการที่อยูใ่ นขั้นสูงขึ้นตามลาดับดังจะ
อธิบายโดยละเอียดดังนี้
1.ความต้องการทางร่ างกาย ( Physiological needs ) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานที่มีอานาจมาก
ที่สุดและสังเกตเห็นได้ชดั ที่สุด จากความต้องการทั้งหมดเป็ นความต้องการที่ช่วยการดารงชีวิต ได้แก่ ความ
ต้องการอาหาร น้ าดื่ม ออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ ความพึงพอใจที่ได้รับ ในขั้นนี้จะกระตุน้ ให้เกิด
ความต้องการในขั้นที่สูงกว่าและถ้าบุคคลใดประสบความล้มเหลวที่จะสนองความต้องการพื้นฐานนี้ก็จะ
ไม่ได้รับการกระตุน้ ให้เกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตาม ถ้าความต้องการอย่างหนึ่งยังไม่ได้
รับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยูภ่ ายใต้ความต้องการนั้นตลอดไป ซึ่งทาให้ความต้องการอื่นๆ ไม่ปรากฏหรื อ
กลายเป็ นความต้องการระดับรองลงไป เช่น คนที่อดอยากหิวโหยเป็ นเวลานานจะไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่ง
ที่มีประโยชน์ต่อโลกได้ บุคคลเช่นนี้จะหมกมุ่นอยูก่ บั การจัดหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มีอาหารไว้
รับประทาน Maslowอธิบายต่อไปว่าบุคคลเหล่านี้จะมีความรู้สึกเป็ นสุขอย่างเต็มที่เมื่อมีอาหารเพียงพอ
สาหรับเขาและจะไม่ตอ้ งการสิ่งอื่นใดอีก จึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ามนุษย์มีความต้องการทางด้านร่ างกายเหนือ
ความต้องการอื่นๆ และแรงผลักดันของความต้องการนี้ได้เกิดขึ้นกับบุคคลก่อนความต้องการอื่นๆ
2. ความต้องการความปลอดภัย( Safety needs) เมื่อความต้องการทางด้านร่ างกายได้รับความพึง
พอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ข้นั ใหม่ต่อไป ซึ่งขั้นนี้เรี ยกว่าความต้องการความปลอดภัยหรื อ
ความรู้สึกมัน่ คง (safety or security) Maslow กล่าวว่าความต้องการความปลอดภัยนี้จะสังเกตได้ง่ายในทารก
และในเด็กเล็กๆ เนื่องจากทารกและเด็กเล็กๆ ต้องการความช่วยเหลือและต้องพึ่งพออาศัยผูอ้ ื่น ตัวอย่าง
ทารกจะรู้สึกกลัวเมื่อถูกทิ้งให้อยูต่ ามลาพังหรื อเมื่อเขาได้ยนิ เสียงดังๆ
หรื อเห็นแสงสว่างมาก ๆ แต่
ประสบการณ์และการเรี ยนรู้จะทาให้ความรู้สึกกลัวหมดไป ความต้องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลต่อ
บุคคลแม้ว่าจะผ่านพ้นวัยเด็กไปแล้ว แม้ในบุคคลที่ทางานในฐานะเป็ นผูค้ ุม้ ครอง เช่น ผูร้ ักษาเงิน นักบัญชี
หรื อทางานเกี่ยวกับการประกันต่างๆ และผูท้ ี่ทาหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผูอ้ ื่น เช่น
แพทย์ พยาบาล แม้กระทัง่ คนชรา บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะใฝ่ หาความปลอดภัยของผูอ้ ื่น เช่น แพทย์
พยาบาล แม้กระทัง่ คนชรา บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะใฝ่ หาความปลอดภัยด้วยกันทั้งสิ้น

3. ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ ( Belongingness and Love needs)ความต้องการ
ความรักและความเป็ นเจ้าของเป็ นความต้องการขั้นที่ 3 ความต้องการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้าน
ร่ างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลต้องการได้รับความรักและความ
เป็ นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น เช่น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรื อกับผูอ้ ื่น สมาชิก
ภายในกลุ่มจะเป็ นเป้ าหมายสาคัญสาหรับบุคคล กล่าวคือ บุคคลจะรู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อถูกทอดทิ้งไม่มีใคร
ยอมรับ หรื อถูกตัดออกจากสังคม ไม่มีเพื่อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อจานวนเพื่อนๆ ญาติพี่นอ้ ง สามีหรื อ
ภรรยาหรื อลูกๆ ได้ลดน้อยลงไป
4. ความต้องการได้ รับความนับถือยกย่อง ( Self-Esteem needs)เมื่อความต้องการได้รับความรัก
และการให้ความรักแก่ผอู้ ื่นเป็ นไปอย่างมีเหตุผลและทาให้บุคคล เกิดความพึงพอใจแล้ว พลังผลักดันในขั้น
ที่ 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในขั้นต่อไปมาแทนที่ กล่าวคือมนุษย์ตอ้ งการที่จะได้รับความนับถือยก
ย่องออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
4.1 ความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความต้องการมีอานาจ มีความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไม่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยผูอ้ ื่น และมีความเป็ นอิสระ
ทุกคนต้องการที่จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบความสาเร็ จในงานภาระกิจต่างๆ
4.2 ความต้องการได้ รับการยกย่องนับถือจากผู้อนื่ (esteem from others) คือ ความต้องการ
มีเกียรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มีสถานภาพ มีชื่อเสียงเป็ นที่กล่าวขาน และ
เป็ นที่ชื่นชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ่งที่เขากระทาซึ่งทาให้รู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่าว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่น
5. ความต้องการที่จะเข้ าใจตนเองอย่างแท้ จริง ( Self-Actualization needs)ถ้าความต้องการลาดับ
ขั้นก่อนๆ ได้ทาให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งก็จะเกิดขึ้น
Maslow อธิบายความต้องการเข้าใจตนองอย่างแท้จริ ง ว่าเป็ นความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบุคคล
สามารถจะได้รับอย่างเหมาะสมบุคคลที่ประสบผลสาเร็ จในขั้นสูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ทา้ ทาย
ความสามารถและศักยภาพของเขาและมีความปรารถนาที่จะปรับปรุ งตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระทา
พฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน กล่าวโดยสรุ ปการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งเป็ นความต้องการอย่าง
หนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ เช่น “นักดนตรี ก็ตอ้ งใช้ความสามารถทางด้านดนตรี
ศิลปิ นก็จะต้องวาดรู ป กวีจะต้องเขียนโคลงกลอน ถ้าบุคคลเหล่านี้ได้บรรลุถึงเป้ าหมายที่ตนตั้งไว้ก็เชื่อได้ว่า
เขาเหล่านั้นเป็ นคนที่รู้จกั ตนเองอย่างแท้จริ ง ” Maslow ( 1970 : 46)ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริ งจะดาเนินไปอย่างง่ายหรื อเป็ นไปโดยอัตโนมัติ โดยความเป็ นจริ งแล้ว Maslow เชื่อว่าคนเรามักจะ
กลัวตัวเองในสิ่งเหล่านี้ “ด้านที่ดีที่สุดของเรา ความสามารถพิเศษของเรา สิ่งที่ดีงามที่สุดของเรา พลัง
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์” Maslow (1962 : 58)
2.2 ความหมายของคาว่าการบริหารและการบริหารจัดการ

สมพงศ์ เกษมสิน (2523 : 5-6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คาว่า การบริ หารนิยมใช้กบั การบริ หาร
ราชการ หรื อการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งมีศพั ท์บญั ญัติว่า รัฐประศาสนศาสตร์ ( Public Administration)
และคาว่า การจัดการ (Management) นิยมใช้กบั การบริ หารธุรกิจเอกชนหรื อการดาเนินการตามนโยบายที่
กาหนดไว้ ซึ่งการบริ หารมีลกั ษณะเด่นเป็ นสากลอยูห่ ลายประการ ดังนี้
1. การบริ หารย่อมมีวตั ถุประสงค์
2. การบริ หารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็ นองค์ประกอบ
3. การบริ หารต้องใช้ทรัพยากรการบริ หารเป็ นองค์ประกอบพื้นฐาน
4. การบริ หารมีลกั ษณะการดาเนินการเป็ นกระบวนการ
5. การบริ หารเป็ นการดาเนินการร่ วมกันของกลุ่มบุคคล
6. การบริ หารอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่ วมใจ ( Collective Mind) จะ
ก่อให้เกิดความร่ วมมือของกลุ่ม ( Group Co-operation) อันจะนาไปสู่พลังของกลุ่ม ( Group Effort) ที่จะทา
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
7. การบริ หารมีลกั ษณะการร่ วมมือกันดาเนินการอย่างมีเหตุผล
8. การบริ หารมีลกั ษณะเป็ นการตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานกับวัตถุประสงค์
9. การบริ หารไม่มีตวั ตน (Intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็ นอยูข่ องมนุษย์
ไพบูลย์ ช่ างเรียน (2532 : 17) ให้ความหมายการบริ หารว่า หมายถึง ระบบที่ประกอบไปด้วย
กระบวนการในการนาทรัพยากรทางการบริ หารทั้งทางวัตถุและคนมาดาเนินการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535 : 8) มองการบริ หารในลักษณะที่เป็ นกระบวนการโดยหมายถึง
กระบวนการนาเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบตั ิ ส่วนการบริ หารรัฐกิจ หมายถึง เกี่ยวข้องกับการ
นาเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ

กระบวนการบริหารจัดการ (Management Process)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2545 : 18-19)ได้ให้ความเห็นไว้ว่ากระบวนการบริ หารจัดการ เป็ นกลไกและตัว
ประสานที่สาคัญที่สุดในการควบคุมกากับให้ปัจจัยต่างๆ ที่เป็ นทรัพยากรการบริ หารดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้ าหมายตามที่ตอ้ งการ การเข้าใจถึงกระบวนการบริ หารและการฝึ กฝนพนักงานให้มี
ทักษะสูงขึ้น จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ นัน่ หมายถึงการดาเนินงานของการรถไฟฟ้ าขนส่ง
มวลชนฯ จาเป็ นที่จะต้องมีปรับปรุ งงานและควบคุมอย่างเป็ นระบบ หรื อมีการดาเนินงานเป็ นไปตามวงจร

PDCA ของ Deming เริ่ มจากการวางแผน ( Plan) การนาแผนปฏิบตั ิ ( Do) การตรวจสอบ ( Check) และการ
ปรับปรุ ง (Action)
กิจกรรมพื้นฐาน 4 ประการที่ทาให้เกิดกระบวนการบริ หารจัดการที่ดีตามวงจร Deming (ธงชัย
สันติวงษ์ : 2541 19-21) ได้แก่
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการกาหนดเป้ าหมาย แผนงาน และ
ตัดสินใจหาวิธีการที่ดีที่สุดที่ทาให้เป้ าหมายนั้นบรรลุผลสาเร็ จ
2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง กระบวนการในการจัดตั้ง และจัดวางทรัพยากร
บุคคล และทรัพยากรที่ไม่ใช่บุคคล โดยวางแผนให้สามารถบรรลุผลสาเร็ จขององค์การ
3. การนาและสัง่ การ ( Leading and Directing) หมายถึง กระบวนการของการมีอิทธิพล
เหนือบุคคลอื่น ต้องการให้บุคคลอื่นมีพฤติกรรมการทางานที่ตอ้ งการ และทาให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ
4. การควบคุม ( Controlling) หมายถึง กระบวนการในการกาหนดกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การให้เป็ นไปตามมาตรฐาน และเป้ าหมายที่องค์การคาดหวัง และกาหนดไว้

ภาพที่ 1 ระบบการบริ หารโดยรวมและความสัมพันธ์ของกระบวนการบริ หารจัดการทั้ง 4 ด้าน
(ที่มา : ธงชัย สันติวงษ์, 2541)
จากภาพที่แสดงข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า กระบวนการบริ หารจัดการ “งานและคน” ซึ่งจัดเป็ น
“สิ่งนาเข้า” (Input) โดยผ่าน “กระบวนการ” (Process) ในกิจกรรมการวางแผน การจัดองค์การ การนาสัง่ การ
และการควบคุมให้สามารถประสานทางานร่ วมกันไป เพื่อให้ได้ “ผลลัพธ์ ” (Output) ซึ่งก็คือ การบรรลุถึง
เป้ าหมายผลสาเร็ จต่างๆ ทั้งทางด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ และความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
2.3 แนวคิดและข้ อมูลเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community)ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย (2510) สิงคโปร์
(2510) อินโดนีเซีย (2510) มาเลเซีย (2510) ฟิ ลิปปิ นส์ (2510) บรู ไน (2527) เวียตนาม (2538) ลาว (2540)
พม่า (2540) กัพชู า (2542) มีประชากรรวมกันประมาณ 570 ล้านคน มีขนาดเศษฐกิจที่โตมาก เมื่อเดือน
ตุลาคม 2546 ผูน้ าอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่ วมมืออาเซียน ที่เรี ยกว่า ข้อตกลงบาหลี 2
เห็นชอบให้จดั ตั้ง ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็ นชุมชนหรื อ
ประชาคมเดียวกันให้สาเร็ จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่ นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็ จใน
ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เนื่องจากการแข่งขันรุ นแรง เช่น อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจีนและ
อินเดียสูงมากในช่วงที่ผา่ นมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอา หัวหิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2552 ผูน้ าอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอา หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ.
2009-20 15) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (http://www.thai-aec.com/สืบค้น เมื่อวันที่ 25
มิถุนายน 2555)
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา
1.ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
(ASEAN Security Community – ASC) มุ่งให้
ประเทศในภูมิภาคอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกันได้ดว้ ยดี มีเสถียรภาพอย่าง
รอบด้าน มีกรอบความร่ วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมัน่ คงทั้งรู ปแบบเดิมและรู ปแบบใหม่ๆ เพื่อให้
ประชาชนมีความปลอดภัยและมัน่ คง
2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (
ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกัน
ทางเศรษฐกิจ และการอานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทาให้ภูมิภาคมีความเจริ ญ
มัง่ คัง่ และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้เพื่อความอยูด่ ีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน โดย
(ก)มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรี ของ สินค้า บริ การ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าทางสังคมภายในปี 2020
(ข)ทาให้อาเซียนเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base)
(ค)ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและ
ช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่ วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
(ง)ส่งเสริ มความร่ วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและตลาด
ทุน การปะกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพิน้ ฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่ วมมือด้าน
กฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการ
พัฒนาฝี มือแรงงานกลุ่มสินค้าและบริ การนาร่ องที่สาคัญ ที่จะเกิดการรวมกลุ่มกัน คือ สินค้าเกษตร / สินค้า
ประมง / ผลิตภัณฑ์ไม้ / ผลิตภัณฑ์ยาง / สิ่งทอ / ยานยนต์ /อิเล็กทรอนิกส์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (eASEAN) / การบริ การด้านสุขภาพ, ท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน) กาหนดให้ปี พ.ศ. 2558
เป็ นปี ที่เริ่ มรวมตัวกันอย่างเป็ นทางการ โดยผ่อนปรนให้กบั ประเทศ ลาว กัมพูชา พม่า และเวียตนาม
ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ทา Roadmap ทางด้านท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน)

3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพื่อให้
ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยูร่ ่ วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมี
ความมัน่ คงทางสังคม
เมือ่ ประชาคมอาเซียนมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ. 2558 ผลกระทบที่มตี ่อประชาชนไทยนั้นมีท้งั ในด้ าน
บวกและด้ านลบ ทั้งในด้ านสังคม ด้ านเศรษฐกิจและด้ านวัฒนธรรม ในการศึกษาครั้งนีผ้ ้วู จิ ยั มุ่งศึกษา
ผลกระทบในด้ านแรงงานที่ต้องมีการปรับปรุงเมือ่ เข้ าสู่ ประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบในพี พ.ศ. 2558 นพ.
สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในการอภิปรายหัวข้อ “The AEC Deep Impact” ภายใน
งาน Thailand HR FORUM 2012(กรุ งเทพธุรกิจ 21มิถุนายน 2555 หน้า 4) ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของภาค
แรงงาน เมื่อมีการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ว่า ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เสรี อยูแ่ ล้ว ในการนาเข้าและส่งออกแรงงาน รวมถึงการลงทุนของต่างชาติที่มีการนาแรงงานเข้ามาด้วย ซึ่ง
ปัจจุบนั มีแรงงานฝี มืออยูใ่ นไทยกว่า 1 แสนคน เป็ นแรงงานในภูมิภาคอาเซียนเพียง 14 ,700 คน แรงงานที่
มากที่สุดคือประเทศฟิ ลิปปิ นส์ กว่า 8 พันคน รองลงมาเป็ นมาเลเซีย สิงคโปร์ และ พม่า ตามลาดับ
ทั้งนี้ มองว่าเมื่อมีการเปิ ดเออีซีในปี พ.ศ. 2558 ผลกระทบจะไม่รุนแรง แต่จะมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและบริ การเพิ่มขึ้น ซึ่งผูป้ ระกอบการต้องการแรงงานที่สามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศทั้งอังกฤษและอาเซียนได้ ดังนั้นสิ่งที่ตามมาคือบุคลากรที่ทางานด้านนี้ จะต้องมีการพัฒนา
ตนเอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ให้ถกู แรงงานจากชาติอื่นแย่งงาน เมื่อมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรี ก็กงั วลว่าแรงงานฝี มือต่างชาติจะเข้ามาแย่งงานคนไทย อย่างไรก็ตาม เรื่ องนี้ได้มีการตกลง
มาตรฐานกลางของ 8 สาขาที่จะเปิ ดเสรี แล้ว เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวะ สาขาท่องเที่ยวและการบริ การ ส่วน
สาขาอื่นๆนั้นขณะนี้กระทรวงแรงงานได้เร่ งจัดทามาตรฐานชาติให้ได้มากที่สุด เพราะหากไม่มีการกาหนด
มาตรฐานของแต่ละประเทศ แรงงานไร้ฝีมือก็จะเข้าประเทศง่ายขึ้น
2.4. แนวคิดทฤษฎีความผูกพันและแรงจูงใจ
2.

4.1ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ

Steers (1977 : 121) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า เป็ นความสัมพันธ์ที่เหนียว
แน่นของสมาชิกในองค์การ มีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคนอื่นๆ แสดงตนเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับ
องค์การ และเต็มใจที่จะอุทิศกาลังกายและกาลังใจเพื่อเข้าร่ วมในกิจกรรมขององค์การ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมัน่ และยอมรับในเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็ม

กาลังความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ และความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิกภาพขององค์การ
ต่อไป
Buchanan II (1974 อ้างถึงใน เนื้อทิพย์ นวมถนอม, 2547 : 8) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อ
องค์การไว้ว่า คือ ความรู้สึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็ นความรักใคร่ ของสมาชิกที่จะยึดติดกับค่านิยมของ
องค์การและการปฏิบตั ิงานตามบทบาทของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ กล่าวโดย
สรุ ป ความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วย
(1) ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ (
Identification) คือ ความเต็มใจที่จะ
ปฏิบตั ิงานและยอมรับในค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยถือเสมือนหนึ่งว่าเป็ นของตนเอง
(2) การมีส่วนร่ วมในองค์การ (
Involvement) คือ การที่สมาชิกเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ขององค์การตามบทบาทของตนอย่างเต็มที่ รวมถึงมีความเต็มใจที่จะทางานเพื่อความก้าวหน้าและ
ผลประโยชน์ขององค์การ
(3) ความจงรักภักดีต่อองค์การ (
Loyalty) คือ ความรู้สึกรักและความผูกพันต่อองค์การ
ของสมาชิก โดยมีความรู้สึกและแสดงออกถึงการยึดมัน่ ในองค์การและปรารถนาที่จะเป็ นสมาชิกของ
องค์การต่อไป
นารี หมู่มาก (2547
: 13) สรุ ปว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึงความพยายามทางานเพื่อ
ความสาเร็ จขององค์การ ความเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ ความจงรักภักดีและความห่วงใยต่อองค์การ และ
ความสอดคล้องในด้านเป้ าหมายค่านิยมต่อองค์การ ตลอดจนความต้องการคงอยูเ่ ป็ นสมาชิกขององค์การ
2.4.2 ความสาคัญของความผูกพันต่อองค์การ
Steers (1977 : 48) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การสามารถใช้ทานายอัตราการเข้า-ออก จากงาน
ของสมาชิกในองค์การได้ดีกว่าการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการทางานเสียอีก คือ
(1) ความผูกพันต่อองค์การ เป็ นแนวคิดซึ่งมีลกั ษณะครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจใน
การทางาน สามารถสะท้อนถึงผลโดยทัว่ ไปที่บุคคลสนองตอบองค์การโดยส่วนรวม ในขณะที่ความพึง
พอใจในการทางานสะท้อนถึงการตอบสนองของบุคคลต่องาน หรื อแง่ใดแง่หนึ่งของงานเท่านั้น
(2) ความผูกพันต่อองค์การค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจในการทางาน
ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาไปอย่างช้าๆ แต่ก็อยูอ่ ย่างมัน่ คง
(3) เป็ นตัวชี้วดั ที่ดีถึงความมีประสิทธิภาพขององค์การ
Buchanan (1974 อ้างถึงใน รุ จี อุ
ศศิลป์ ศักดิ์, 2546 : 13) ได้สรุ ปความสาคัญขององค์การไว้ดงั นี้
(1) สามารถใช้ทานายอัตราเข้าออกงานของพนักงานได้ดีกว่าความพึงพอใจในงาน
เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การเป็ นทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์การ แต่ความพึงพอใจในงานเป็ น
ความรู้สึกที่มีต่อแง่มุมใดมุมหนึ่งของงาน เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ที่ปฏิบตั ิ

(2) เป็ นแรงผลักดันให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้ดียงิ่ ขึ้น เนื่องจากความรู้สึกมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของ
องค์การ
(3) เป็ นตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการของบุคคลและเป้ าหมายขององค์การ เมื่อ
บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การก็จะมีความรู้สึกผูกพันต่องานด้วย เนื่องจากเห็นว่างานคือหนทางที่ตน
สามารถทาประโยชน์ให้กบั องค์การได้
(4) บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การสูง จะเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมากในงาน
(5) ความผูกพันต่อองค์การเป็ นตัวบ่งชี้ที่ดีถึงประสิทธิผลขององค์การ
สวนีย ์ แก้วมณี (2549 : 10-16) กล่าวถึงผลดีของการสร้างความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
และผลเสียหากพนักงานไม่มีความผูกพันต่อองค์การ ดังนี้
ผลดีต่อองค์การ คือ หากองค์การมีการสื่อสารที่ดีกบั พนักงานและสามารถสร้างความ
ผูกพันให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์การได้อย่างแท้จริ ง องค์การจะสามารถลดอัตราการขาดงาน โดยได้รับ
ผลตอบรับจากลูกค้าดีข้ ึน และมียอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้สามารถเพิ่มผลตอบแทนให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียหรื อเพิ่มการลงทุนในองค์การได้
ผลดีต่อพนักงาน คือ พนักงานมีสมั พันธภาพที่เหนียวแน่นกับผูบ้ ริ หาร โดยได้รับการ
สื่อสารที่ชดั เจนจากผูบ้ ริ หาร และมีแนวทางที่ชดั เจนในการตั้งเป้ าหมายในการทางานให้ดีที่สุด รวมถึงการมี
สัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน ทั้งนี้พนักงานจะรู้สึกถึงคามัน่ สัญญากับองค์การและทุ่มเทเพื่อผลงานที่
เป็ นเลิศ
แต่หากพนักงานไม่มคี วามผูกพันต่อองค์การ จะมีผลเสีย คือ
- อัตราการเข้าออกของพนักงานสูง พนักงานจะลาออก โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่
มีอยูใ่ นการหาที่ทางานแห่งใหม่ หากพวกเขารู้สึกไม่ผกู พันต่อองค์การที่ทางานอยูใ่ นปัจจุบนั
- ผลการปฏิบตั ิงานลดน้อยลงเนื่องจากความสามารถของพนักงานลดลง
- องค์การต้องสูญเสียเวลาและเงินไปกับการฝึ กอบรม และการพัฒนาพนักงานที่ลาออกไป
จากองค์การด้วยความสูญเปล่า
- ขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงานลดลง เนื่องจากพนักงานที่เหลืออยูอ่ าจต้อง
รับภาระหน้าที่มากเกินไป โดยปัญหาที่พนักงานคนเก่าทิ้งไว้อาจยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งอาจเป็ นเหตุ
ขัดขวางการเกิดความผูกพันต่อองค์การของพนักงานคนอื่นๆ ด้วย
2.4.3 ปัจจัยที่มผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การ
Steers and Porter (1979) ความผูกพันต่อองค์การ คือ ความรู้สึกผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์การ
ที่เกิดจากพนักงานรู้สึกว่าตนเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ และมีส่วนร่ วมกับองค์การ ซึ่งพนักงานที่มี
ความผูกพันต่อองค์การ จะมีลกั ษณะ 3 ประการ คือ

(1) การเข้าเป็ นสมาชิกขององค์การ (Organization Entry) เป็ นขั้นตอนแรกที่บุคคลเลือกเข้า
เป็ นสมาชิกในองค์การใดองค์การหนึ่ง เรี ยกว่าขั้นที่หนึ่ง (First Stage)
(2) การมีความผูกพันต่อองค์การ (Organization Commitment) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลตัดสิน
ที่จะผูกพันลึกซึ้งกับองค์การ โดยความผูกพันต่อองค์การจะเน้นที่ขอบเขตของความรู้สึกของบุคคลที่เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับเป้ าหมายขององค์การ ค่านิยมในการเป็ นสมาชิกในองค์การ และความตั้งใจที่จะ
ทางานหนักเพื่อความสาเร็ จโดยรวมของเป้ าหมายขององค์การ ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้ทาให้ความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างไปจากความเกี่ยวพันกับองค์การหรื อความเป็ นสมาชิกขององค์การ โดย Steers และ Porter
พบว่า พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง จะมีการขาดงานและลาออกจากงานในระดับที่ต่า
แนวโน้มเอียงที่จะมีส่วนร่ วมกับองค์การ ส่วนพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับต่าจะนามาซึ่งผล
การปฏิบตั ิงานในระดับที่ต่าและมีความโน้มเอียงที่จะถอยห่างจากองค์การมีการขาดงานและลาออกจากงานสูง
(3) การขาดงานและการลาออกของพนักงาน (Absenteeism and Turnover) เป็ นขั้นตอน
สุดท้ายของกระบวนการเกี่ยวพันกับองค์การ เป็ นขั้นตอนที่บุคคลตัดสินใจที่จะอยูก่ บั องค์การหรื อออกจาก
องค์การ
นอกจากนี้ Steers and Porter (1982) ยังพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่
1. ลักษณะส่วนบุคคล
(
1.1) อายุ บุคคลที่มีอายุมากจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าบุคคลที่มีอายุนอ้ ย
เพราะอายุเป็ นสิ่งที่แสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลที่มีอายุมากขึ้นจะมีความคิด มีความรอบคอบในการ
ตัดสินใจมากกว่าบุคคลที่มีอายุนอ้ ย และยิง่ อายุมากขึ้นจะพบว่า สมาชิกองค์การจะมีความผูกพันต่อองค์การสูง
(
1.2) ระดับการศึกษา บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะมีความผูกพันต่อองค์การต่า ทั้งนี้
เพราะบุคคลที่มีการศึกษาสูง จะมีความคาดหวังต่อสิ่งที่จะได้รับสูง เนื่องจากมีขอ้ มูลต่างๆ ประกอบการ
ตัดสินใจมากกว่า และเชื่อมัน่ ในตนเองว่ามีโอกาสเปลี่ยนงานใหม่ได้ง่าย
(
1.3) เพศ เพศหญิงจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมี
ความผูกพันต่อกลุ่มมากกว่าเพศชาย และพบว่าเพศหญิงมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานน้อย เพศหญิงต้องฟัน
ฝ่ าอุปสรรคในการเข้ามาเป็ นสมาชิกองค์การมากกว่าเพศชาย
(
1.4) ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน บุคคลที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานนาน จะมีความผูกพัน
ต่อองค์การสูง เนื่องจากบุคคลนั้นได้อุทิศกาลังกาย กาลังสติปัญญา สะสมประสบการณ์ในการทางาน
(
1.5) ความชานาญในงานตามระยะเวลาที่นานขึ้น ทาให้เพิ่มความดึงดูดใจให้การ
ปฏิบตั ิงานและหวังที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน หรื อเลื่อนตาแหน่งที่พึงพอใจมากขึ้น จึงมีความ
ต้องการลาออกจากงานน้อย
(
1.6) ความต้องการประสบความสาเร็ จและก้าวหน้า องค์การที่ทาให้บุคลากรเห็นว่า
เขาสามารถทางานไปสู่จุดมุ่งหมายได้น้ นั จะทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ เพราะการทางานที่
ประสบความสาเร็ จนั้น แสดงถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในการทางาน

(
1.7) สถานภาพสมรส บุคคลที่มีภาระครอบครัวแล้ว จะมีความผูกพันต่อองค์การ
มากกว่าคนโสด ทั้งนี้เพราะภาระที่ตอ้ งรับผิดชอบทาให้ตอ้ งการความมัน่ คงในการทางานมากกว่า อีกทั้ง
มองงานของเขาในทางบวก สามารถปรับตัวให้เข้ากับงานได้ดีกว่า จึงไม่ค่อยเปลี่ยนงาน ยิง่ เมื่อต้องมีภาระ
เลี้ยงดูบุตรเพิม่ อีก ก็ยงิ่ พบว่ามีความผูกพันสูงขึ้น
2. ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงานหรื อบทบาท
ลักษณะงานที่แตกต่างกันจะมีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
ลักษณะงานที่ดีจะจูงใจให้บุคลากรรู้สึกอยากทางาน เพื่อสร้างผลงานให้มีคุณค่าและเป็ นรางวัลให้กบั ตนเอง
ลักษณะงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่
( 2.1) ความชัดเจนของงาน หมายถึง งานที่มีการระบุขอบเขตซึ่งจาเป็ นต้องทาให้เสร็ จ
ในภาพรวมและสามารถแยกชิ้นงานได้ดว้ ย ทาให้บุคลากรสามารถทางานเหล่านั้นได้ ตั้งแต่ตน้ จนจบ โดยมี
ผลงานให้เห็นเด่นชัด
(
2.2) ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ลักษณะงานที่เปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีอิสระ เสรี ภาพ สามารถใช้ดุลพินิจ และตัดสินใจด้วยตนเองในการกาหนดเวลาทางาน และวิธี
ปฏิบตั ิที่จะทาให้งานนั้นแล้วเสร็ จ โดยไม่มีการควบคุมจากภายนอก
(
2.3) งานที่มีลกั ษณะท้าทาย หมายถึง งานที่ตอ้ งใช้ความรู้ความสามารถ
และใช้
สติปัญญา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรื อเทคโนโลยีพิเศษ ความท้าทายของงานจะเป็ นแรงกระตุน้ ให้
บุคลากรเกิดการทางาน และแสดงความสนใจในงานเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตนเอง เพราะจะเกิดความ
พอใจเมื่อเห็นงานประสบความสาเร็ จ
3. ลักษณะองค์การ
( 3.1) การกระจายอานาจในองค์การ หมายถึง การมอบอานาจจากผูบ้ ริ หารลงมาสู่
ผูป้ ฏิบตั ิ ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้ความไว้วางใจ ให้มีส่วนร่ วมในการบริ หาร มอบ
อานาจหน้าที่ให้ตรงกับความสามารถ มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจทางด้านนโยบายและการปฏิบตั ิงาน
(3.2) การมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าขององค์การ หมายถึง มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ
องค์การด้วยเหตุที่สมาชิกในองค์การได้ลงทุนปฏิบตั ิงาน หรื อมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าขององค์การ
ทาให้เกิด
ความรู้สึกผูกพันและตั้งใจที่จะทางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้ผลกาไรอันเกิดจากการลงทุนครั้งนี้ เพราะผล
กาไรขององค์การ ก็คือผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคน
(3.3) ขนาดขององค์การ หมายถึง องค์การจะมีโอกาสก้าวหน้าในงาน และได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนสูง ทั้งยังทาให้มีโอกาสที่จะติดต่อสัมพันธ์กบั คนอื่นสูงด้วย
4. ประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงาน
( 4.1) ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ เป็ นการสร้างความรู้สึก
ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน หรื อ สมาชิกในองค์การว่า การได้ลงทุนปฏิบตั ิงานกับองค์การแล้วนั้น เขาควรจะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเพียงพอและยุติธรรม

( 4.2) ความรู้สึกต่อองค์การว่าองค์การเป็ นที่พ่งึ พาได้ เป็ นความรู้สึกเชื่อถือ ไว้วางใจที่
บุคคลมีต่อองค์การจะไม่ทอดทิ้ง และให้ความช่วยเหลือเมื่อเขาประสบปัญหา ความน่าเชื่อถือขององค์การ
เป็ นสิ่งที่ทาให้บุคลากรมีความมัน่ ใจว่าเขาจะปฏิบตั ิงานได้อย่างมีเสถียรภาพ บุคคลที่มีความไว้วางใจใน
องค์การสูง รู้สึกว่าองค์การเป็ นที่พ่งึ พาได้ จะมีความผูกพันต่อองค์การสูง
(
4.3) ความรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญต่อองค์การ คือ ความรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับจาก
องค์การ รู้สึกว่าการปฏิบตั ิงานของตนที่มีคุณค่านั้นเป็ นเสมือนรางวัลจากองค์การที่ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน ทาให้
เขารู้สึกว่าการปฏิบตั ิงานนั้นมีคุณค่า และองค์การได้ตอบสนองความต้องการของเขาทางด้านความมีคุณค่า
ในตนเอง
2.4 แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมมิใช่เป็ นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยทัว่ ไปเท่านั้น แต่ยงั เป็ นปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ซึ่งในสังคมอาศัยวัฒนธรรมเพื่อช่วยในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
พื้นฐานบางประการของกลุ่มคนที่อยูร่ ่ วมกันเพื่อความอยูร่ อดของสมาชิก เช่น สังคมอาศัยวัฒนธรรมในส่วน
ที่เกี่ยวกับการปกครองและกระบวนการยุติธรรมมาช่วยแก้ปัญหาการเมืองและความขัดแย้งในสังคม หรื อใน
เรื่ องปากท้องของประชาชนอันเป็ นปัญหาเศรษฐกิจสังคมก็อาศัยวัฒนธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริ การมาช่วยขจัดปัดเป่ าปัญหาให้ทุเลาลง เพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและความอยู่
รอดของสังคม ส่วนหน่วยงานก็มีวฒั นธรรม หรื อที่เรี ยกว่า วัฒนธรรมในหน่วยงาน ทาหน้าที่คล้ายคลึงกับ
วัฒนธรรมของสังคม เช่น วัฒนธรรมองค์การในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัล (การขึ้นเงินเดือน การ
เลื่อนตาแหน่ง) และการลงโทษ (การภาคทัณฑ์ การไล่ออก) ช่วยสื่อให้สมาชิกของหน่วยงานทราบถึงแนว
ทางการประพฤติปฏิบตั ิและการทางานที่หน่วยงานคาดหวัง ถ้าสมาชิกประพฤติปฏิบตั ิตามก็ช่วยให้ปัญหา
บางประการ เช่น (การลาออก) ทุเลาเบาลงและงานจะดาเนินไปอย่างมีระบบและเป็ นมาตรฐานเดียวกันมาก
ขึ้น ดังนั้นเมื่อวัฒนธรรมองค์การมีบทบาทภายในหน่วยงานหลายประการ การศึกษาวัฒนธรรมองค์การจึง
เป็ นเรื่ องสาคัญและน่าสนใจควบคู่กนั ไป
24.1 ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร
เซอร์ เอ็ดเวิร์ด บี . ไทเลอร์ (Sir Edward B.Tylor) เป็ นนักมานุษยวิทยาคนแรกที่ใช้คาว่า
“วัฒนธรรม” และนิยามความหมายของวัฒนธรรมไว้ในหนังสือ Primitive Culture ซึ่งฉบับดั้งเดิมตีพิมพ์ใน
ปี ค.ศ. 1871 ไทเลอร์นิยามความหมายของวัฒนธรรมว่าเป็ น “ผลรวมอันซับซ้อน (Complex Whole) อัน
ประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ธรรมเนียม ตลอดจนความสามารถและอุปนิสยั
ต่างๆ อันเป็ นผลจากการเป็ นสมาชิกของสังคม” (ยศ สันตสมบัติ, 2537 : 11)
บุญคลี ปลัง่ ศิริ (2548 : 6) กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรว่า วัฒนธรรมไม่มีเขียนไว้เป็ นตัวบท
อย่างเช่นกฎหมาย หรื อระเบียบข้อบังคับในองค์กร แต่ยดึ ถือและเป็ นที่ยอมรับขององค์กรนั้น วัฒนธรรมมี

อิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบตั ิของคนที่อยูใ่ นองค์กร สะท้อนให้เห็นขบวนการคิด การตัดสินใจ การ
วางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและที่สาคัญที่สุดวัฒนธรรมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร เพราะองค์กรที่
มีวฒั นธรรมแข็งและไม่ยดื หยุน่ จะทาให้วฒั นธรรมกลายเป็ นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรนั้น
วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็ นกรอบบังคับรู ปแบบการทางานขององค์กรที่ถกู ถ่ายทอดจากผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ในอดีตมาจนถึงปัจจุบนั
2.4.2 แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร
แนวคิดด้านวัฒนธรรมองค์การของฮอฟสเตด (Hofstede, 1997: 23-26) ได้กาหนดปัจจัยบ่งชี้ไว้อย่าง
ละเอียด และครอบคลุมลักษณะต่างๆ ภายในองค์การอย่างทัว่ ถึง ดังจะเห็นได้จาก ลักษณะความเหลื่อมล้าของ
อานาจ (Power Distance) แสดงถึงลักษณะการทางาน การมีส่วนร่ วม ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทั้งความแตกต่างของผลตอบแทนและสิทธิพิเศษต่างๆ ระหว่างบุคคลที่มีอานาจต่างกัน
ลักษณะความเป็ นปัจเจกนิยม (Individualism) และกลุ่มนิยม (collectivism) แสดงถึงพฤติกรรมในการทางาน
เช่น การทางานเดี่ยว การทางานเป็ นทีม บรรยากาศในการทางานและการใช้ชีวิต ลักษณะความเป็ นเพศชาย
(Masculinity) และเพศหญิง (Ferminity) แสดงถึงบทบาทและค่านิยมในการทางานของแต่ละองค์การ ลักษณะ
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainly Avoidance) แสดงถึงลักษณะการทางาน กฎระเบียบต่างๆ และ
บรรยากาศในการทางาน และลักษณะการมุ่งเน้นระยะยาว (Long-term Orientation) แสดงถึงนโยบาย และ
แนวทางในการทางาน
จากการศึกษาของ Daniel R. Denison (1990) ในปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลของ
องค์การ พบว่าวัฒนธรรมองค์การจะส่งผลต่อประสิทธิผล ( Effectiveness) ขององค์การเป็ นอย่างมาก เมื่อ
วัฒนธรรมนั้นก่อให้เกิด
1. การผูกพัน (Involvement) และการมีส่วนร่ วมในองค์การ
2. การปรับตัว (Adaptability) ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ
3. การประพฤติปฏิบตั ิได้สม่าเสมอ (Consistency) ซึ่งจะทาให้เกิดการทางานที่ประสานกัน
และสามารถคาดหมายพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้
4. มีภารกิจ (และวิสยั ทัศน์) ขององค์การที่เหมาะสม ทาให้องค์การมีกรอบและทิศทางการ
ดาเนินงานที่ชดั เจน
ปัจจัยทั้ง 4 ส่วนนี้ จะทาให้องค์การสามารถบรรลุสู่ประสิทธิผล ( Effectiveness) ตามที่ตอ้ งการได้
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การจึงมีความสาคัญที่จะสนับสนุนให้องค์การบรรลุสู่วิสยั ทัศน์ และภารกิจที่
กาหนดอย่างเหมาะสมได้ ดังแผนภาพที่ 4 ต่อไปนี้
การผูกพัน

การปรับตัว

วิสยั ทัศน์ และ
ภารกิจของ

ภาพที่ 2 ลักษณะของวัฒนธรรมที่จะทาให้องค์การบรรลุประสิทธิผล
ที่มา Daniel R. Denison (1990) วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลขององค์การ
William G. Ouchi ได้ทาการวิเคราะห์วฒั นธรรมองค์การของบริ ษทั 3 แบบ ได้แก่ แบบแรกเป็ น
ลักษณะบริ ษทั แบบอเมริ กนั รุ่ นใหม่ (American firms หรื อ Type A firms) แบบที่สองได้แก่ลกั ษณะบริ ษทั ที่
บริ หารแบบญี่ปุ่น (Japanese firms หรื อ Type J firms) และแบบที่สามเรี ยกว่า บริ ษทั อเมริ กนั รุ่ นเก่าแบบ Z
(U.S. Type Z firms) ผลวิจยั ของโออูชิพบว่า บริ ษทั แบบญี่ปุ่น (Type J) และบริ ษทั แบบ Type Z ของสหรัฐ
มีวฒั นธรรมองค์การของบริ ษทั เหมือนกันในประเด็นของความผูกพันต่อพนักงาน
(Commitment to
employees) กล่าวคือ มีค่านิยมของการรักษาพนักงานให้อยูก่ บั บริ ษทั นาน ๆ การปลดพนักงานออกจึงเป็ น
ทางเลือกสุดท้ายของบริ ษทั เมื่อไม่มีหนทางหลีกเลี่ยง ในญี่ปุ่นบริ ษทั ต่าง ๆ จะมีค่านิยมรักษาพนักงานไว้
ตลอดไปด้วยการจ้างระยะยาวตลอดชีวิตงาน พนักงานจึงรู้สึกมัน่ คงว่าตนเองจะไม่ถกู ไล่ออกจากงาน ส่วนที่
สหรัฐ บรรดาบริ ษทั ที่มีคุณลักษณะแบบ Type Z พนักงานและผูบ้ ริ หารจะได้รับสัญญาจ้างระยะยาว (Longterm employment) แต่ยงั อาจถูกให้ออกจากงานได้ถา้ ปรากฏว่ามีผลการปฏิบตั ิงานไม่เป็ นที่ยอมรับได้
ซึ่ง โออูชิยงั พบว่าบริ ษทั อเมริ กนั ส่วนใหญ่ที่ยงั เป็ นแบบเดิม หรื อ Type A นั้น มีวฒั นธรรมข้อนี้แตกต่างกับ
บริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษทั อเมริ กนั แบบ Type Z โดยสิ้นเชิง กล่าวคือจะมีสญ
ั ญาจ้างพนักงานและผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เพียงระยะสั้นๆ (Short –Term Employment) และเมื่อไรก็ตามที่กิจการของบริ ษทั ตกต่าคนเหล่านี้ก็จะ
อยูไ่ ม่ได้อีกต่อไป
ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมองค์การ โดยการประเมินสภาพของวัฒนธรรม
องค์การที่เป็ นอยู่ และประเมินความเหมาะสมหรื อคุณค่าที่มีต่อองค์การ เพื่อจะได้สร้างวัฒนธรรมองค์การ
ให้เป็ นไปในแนวทางที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ
2.5 ผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง

ศุภมิตร บัวเสนาะ (2546) ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ใน
การทางาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณี ศึกษาบริ ษทั ซิว -เนชัน่ แนล จากัด จากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 185 คน จากผลการศึกษาพบว่า
(1) พนักงานเพศชายมีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าพนักงานเพศหญิง
(2) พนักงานที่มีอายุมากกว่า 51 ปี ขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าพนักงานที่มีช่วง
อายุอื่นๆ
(3) ปัจจัยด้านลักษณะงาน ซึ่งประกอบด้วย 5 ปัจจัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การตามลาดับ คือ ความหลากหลายของงาน ผลป้ อนกลับของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน
ความมีอิสระในการทางาน และงานที่มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น และปัจจัยด้านลักษณะงานโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
(4) ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทางาน ซึ่งประกอบด้วย 4 ปัจจัย มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 3 ปัจจัย ตามลาดับ คือ ทัศนคติต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์การ ความรู้สึก
ว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ และความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ และปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
วัชรา วัชรเสถียร ( 2540) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานใน
องค์การรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ผลการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้ พนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ มีความ
ผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ปัจจัยบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา และรัฐวิสาหกิจที่สงั กัด ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ แต่เพศ อายุ ระดับตาแหน่งงาน และระยะเวลาการทางาน มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง
กับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปาน
กลางกับความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานในองค์การ
รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน อายุ ความพึงพอใจในการสื่อสารด้านคุณภาพ
ของสื่อ ความพึงพอใจในการสื่อสารด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ความพึงพอใจในการสื่อสารด้าน
บรรยากาศ การติดต่อสื่อสารและการศึกษา ซึ่งความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน เป็ นตัวแปรที่สามารถอธิบาย
ความผูกพันต่อองค์การได้มากที่สุด
ประนอม ลอองนวล (2542) ศึกษาเรื่ องปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การและผล
การปฏิบตั ิงาน : ศึกษากรณี เฉพาะมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจยั พบว่าตัวแปรด้าน
ลักษณะบุคคลของบุคลากรได้แก่ จานวนปี ที่ทางานที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และระดับ
การศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจในการทางาน ดังนั้นสรุ ปได้ว่า ลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัย

จูงใจต่างมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ความผูกพันต่อองค์การ อันจะส่งผลต่อความทุ่มเทให้กบั การทางาน
ความกระตือรื อร้นในการทางาน
อรอุมา ศรีสว่าง (2544) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ส่วน เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการทางาน ไม่พบ ว่ามีความสัมพันธ์กบั
ความผูกพันต่อองค์กร ส่วนปัจจัยค้ าจุนและ ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน 4 ด้าน ได้แก่ ความสัมพันธ์ กับ
ผูบ้ งั คับบัญชา สภาพการทางาน เงินเดือนและสวัสดิการ และความมัน่ คงในการทางาน ปัจจัยจูงใจ 3 ด้าน
ได้แก่ ความสาเร็ จในการทางาน ลักษณะงาน ที่ปฏิบตั ิ และความเจริ ญเติบโตในตนเองและอาชีพ
กานต์รวี จันทร์ เจือมาศ (2548) ศึกษาเรื่ องปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
กรณี ศึกษา : บริ ษทั อุตสาหกรรมแอคมิ จากัด ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยได้แก่ ความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน เงินเดือน/ผลตอบแทน ความมัน่ คงในงาน ลักษณะงาน
สภาพแวดล้อมในการทางาน มีอิทธิพลกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การในระดับปานกลาง
สุ พาณี ไทยเจริ( 2550)
ญ ศึกษา เรื่ องความผูกพันต่อองค์การกรณี ศึกษาโรงงานผลิตน้ าการประปานคร
หลวงผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับมาก ปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์กบั ระดับ
ความผูกพันต่อองค์การเชิงบวกอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ระดับความพึงพอใจ
ในสวัสดิการที่ได้รับ และระดับ
ความพึงพอใจในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความผูกพันต่อองค์การ
เชิงบวกอยูใ่ นระดับน้อย ได้แก่ ระยะเวลาการทางาน รายได้ในแต่ละเดือน และระดับความพึงพอใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน และพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ แต่
เป็ นความสัมพันธ์เชิงลบอยูใ่ นระดับน้อย ได้แก่ ระดับการศึกษา
มลิวลั ย์ นันที (2551) ศึกษาเรื่ องการรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า
พนักงานท่าอากาศยานกรุ งเทพที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้บรรยากาศองค์การในทางที่ดีระดับปาน
กลาง มีความพึงพอใจในงานในระดับปานกลาง และมีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก พนักงาน
ที่มีสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับตาแหน่ง หน่วยงานที่สงั กัด อายุงานและ
รายได้รวมทั้งการรับรู้บรรยากาศองค์การในทางที่ดีและความพึงพอใจในงานแตกต่างกันมีความผูกพัน
ต่อองค์การแตกต่างกัน การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างองค์การ การตัดสินใจในองค์การ
การบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความพึงพอใจในงานโดยรวม ความพึง
พอใจในงานด้านเพื่อนร่ วมงาน โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การที่แตกต่างกัน
กมลชนก ดลจิตร์ (2554) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั สยามคาสท์
ไอออน เวิร์คส์ จากัด จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กของพนั
ร กงาน บริ ษทั สยาม

คาสท์ ไออ้อน เวิร์คส์ จากัด ได้แก่ อายุของพนักงาน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทน/รายได้
ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ความพึง
พอใจในความมัน่ คงในการทางาน ที่แตกต่างกันทาให้ผลต่อความผูกพันของบริ ษทั ต่างกัน แต่ในส่วนระดับ
การศึกษาตาแหน่งงานที่แตกต่างกันไม่ทาให้ระดับความผูกพันแตกต่างกัน
Stone และ Porter (1975 : 57-64) ศึกษาลักษณะงานและทัศนคติต่องานของพนักงาน
องค์การโทรศัพท์ทางตะวันออกของสหรัฐอเมริ กา พบว่า ลักษณะงานที่พนักงานปฏิบตั ิมีความสัมพันธ์กบั
ทัศนคติที่มีต่องานในเรื่ องอื่นๆ เช่น ค่าจ้าง การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนโดยลักษณะของงานที่ใช้ศึกษามี 3
มิติ คือ ความหลากหลายในงาน ความมีอิสระในงาน และงานที่มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น
Lawrence Herbiniak และ Joseph A. Alutto (อ้างถึงในศุภมิตร บัวเสนาะ, 2546 : 17) ได้
ทาการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทในการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครู ในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรี ยน 2 มลรัฐ และพยาบาลในโรงพยาบาล 3 แห่ง ซึ่งอยูใ่ นรัฐนิวยอร์ค
พบว่า
(1) คนที่มีอายุมาก จะยิง่ มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าคนที่มีอายุนอ้ ย โดยเขาอธิบายว่า
การที่คนเรามีอายุมากขึ้นจะรู้สึกตระหนักว่าตนมีขอ้ จากัดที่จะเปลี่ยนงาน ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นจึงจะอยูก่ บั
องค์การนาน และเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การมากขึ้น
(2) คนที่แต่งงานแล้วจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าคนที่ยงั ไม่ได้แต่งงาน หรื อเป็ น
โสด ทั้งนี้เพราะคนที่แต่งงานแล้วจะมีความต้องการความมัน่ คงในอาชีพมากกว่าคนโสด ทาให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์การมากขึ้น
(3) ผูห้ ญิงมีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าผูช้ าย โดยเขาอธิบายว่า ผูห้ ญิงจะเห็นว่าการ
ลาออกเป็ นความเสี่ยง จึงตัดสินใจทางานอยูก่ บั องค์การต่อไป ซึ่งทาให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การมาก
ขึ้น
(4) ครู และพยาบาลที่ไม่มีแผนการศึกษาต่อ จะมีระดับความผูกพันต่อองค์การมากกว่าผูท้ ี่
มีแผนการศึกษาต่อ ทั้งนี้เขาให้เหตุผลว่า บุคคลที่มีความปรารถนาที่จะพัฒนาความรู้จะมีความเป็ นมืออาชีพ
เขาเหล่านั้นจะเลือกงาน หรื อโยกย้ายงานจากองค์การหนึ่งไปอีกองค์การหนึ่งได้ง่าย ส่งผลให้บุคคลมีความ
ผูกพันต่อองค์การน้อย
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการศึกษาและทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในด้าน ทฤษฎีลาดับขั้นความ
ต้องการของมนุษย์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันและแรงจูงใจ กระบวนการบริ หารจัดการ วัฒนธรรม
องค์การรวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเสริ มสร้างความผูกพันในองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันใน
องค์การแล้วนั้น ผูว้ ิจยั ได้วางกรอบแนวคิดในการวิจยั ไว้ดงั นี้

ตัวแปรต้นในด้ านประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในองค์การ และตาแหน่งหน้าที่การทางานในองค์การ
ตัวแปรต้นในด้ านองค์การและด้ านพฤติกรรมทางด้ านสังคมศาสตร์ ได้แก่ การฝึ กอบรมและสัมนา
ความก้าวหน้าในการทางาน การรับรู้ข่าวสารของสังคมรอบตัว
ตัวแปรตาม ได้แก่ระดับการเตรี ยมพร้อมของบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
2015ใน 3
ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ คง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรม ดังภาพที่ 3
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. อายุ
2. การศึกษา
3. สถานภาพสมรส
4. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
5. ตาแหน่งหน้าที่การทางาน
ปัจจัยด้ านองค์การ
6. การฝึ กอบรมและสัมนา
7. ความก้าวหน้าในการทางาน
8. การรับรู้ข่าวสารของสังคมรอบตัว

ระดับการเตรียมความพร้ อมของบุคลากร
เพือ่ เข้ าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี 2015
1. ด้านความมัน่ คง
2. ด้านเศรษฐกิจ
3. ด้านสังคมวัฒนธรรม

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจยั

