บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
องค์การทุกองค์การจะประสบผลสาเร็ จและบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้น้ นั เกิดจากการบริ หาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ นองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทรัพยากรหลักในการบริ หารจัดการที่สาคัญ
ได้แก่ 4’Ms คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ (Material) และการบริ หารจัดการที่ดี
(Management) และเป็ นที่ยอมรับกันว่า “คน” หรื อบุคลากรไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าหรื อผูป้ ฏิบตั ิถือได้ว่าเป็ น
ทรัพยากรทางการบริ หารที่มีความสาคัญที่สุดและเป็ นหัวใจหลักของการบริ หารองค์การ เพราะความสาเร็ จ
ของงานนั้นขึ้นอยูก่ บั มนุษย์ บรรดาสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ถึงแม้ว่าองค์การจะมี
เงินทุนซื้อเครื่ องมือ เครื่ องจักรกล อุปกรณ์ที่ทนั สมัยที่มีราคาแพงมากเพียงใดก็ตาม แต่ถา้ หากขาดบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถก็จะไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์อนั ใด การจัดคนเข้าทางานหรื อการบริ หารงานบุคคล
จึงถือได้ว่าเป็ นงานที่มีความสาคัญยิง่ ซึ่งจะมีผลทาให้การบริ หารงานและการเพิ่มผลผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปราณี กองทิพย์ และมังกร ปุมกิ่ง, 2542 : 84)
เมื่อทรัพยากรมนุษย์เป็ นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์การแล้วนั้น ผูบ้ ริ หารจึงจาเป็ นต้องรักษา
บุคลากรขององค์การนั้น ๆ ให้อยูก่ บั องค์การนานที่สุด โดยเฉพาะในสภาพเศรษฐกิจตกต่าที่แต่ละองค์การ
พยายามปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงองค์การเพื่อความอยูร่ อดและการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงองค์การนั้นย่อม
กระทบกับสมาชิกในองค์การไม่มากก็นอ้ ย ดังนั้น นโยบายการบริ หารทรัพยากรมนุษย์โดยทัว่ ไปจึงเน้นให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในองค์การและสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่สมาชิกในองค์การ พร้อมทั้งตอบสนอง
ความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ รวมถึงการเสนอสิ่งจูงใจภายนอกตามหลักมนุษย
สัมพันธ์ ได้แก่ การเปิ ดโอกาสให้มีการทางานเป็ นทีม เป็ นต้น ซึ่งความรู้สึกที่มีความลึกซึ้งมากกว่าความพึง
พอใจในงาน คือ ความผูกพันต่อองค์การ เพราะความผูกพันต่อองค์การ คือ ความตั้งใจที่จะอยูก่ บั องค์การ
ตลอดไปและพยายามตั้งใจทางานอย่างเต็มที่ ย่อมเป็ นตัวชี้วดั ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงานในองค์การในองค์การดีกว่าความพึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจนั้นสามารถแปรปรวนได้ง่ายตาม
สภาพความต้องการ รวมไปถึงปัญหาที่สมาชิกในองค์การต้องเผชิญหน้าในแต่ละวันในสถานที่ทางาน ซึ่ง
ต่างจากความผูกพันต่อองค์การที่มีแนวโน้มที่จะผูกพันตัวเองเข้ากับเป้ าหมายของหน่วยงาน (ปราณี กอง
ทิพย์ และมังกร ปุมกิ่ง, 2542 : 85)
ดังนั้น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้นย่อมมีความสัมพันธ์กบั ระดับความ
ผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกันไป หากหน่วยงานใดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานสูง
ย่อมสันนิษฐานได้ว่าสมาชิกในองค์การนั้น มีความผูกพันต่อองค์การสูงเช่นเดียวกัน ในทางตรงข้ามหาก
สมาชิกในองค์การไม่มีความผูกพันต่อองค์การจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เป็ นปัญหาแก่องค์การ เช่น ปัญหา
การลาออกจากงาน ปัญหาการขาดงาน ปัญหาการทางานสาย เป็ นต้น (Steers and Porter, 1983 : 443) จาก

ลักษณะของความผูกพันต่อองค์กรดังกล่าว ความผูกพันของพนักงานต่องานจึงเป็ นพฤติกรรมรู ปแบบหนึ่ง
ของการแสดงถึงความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ ซึ่งมีความสาคัญยิง่ ต่อความอยูร่ อดขององค์การและ
ความมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์การ
สิ่งที่องค์การต้องตระหนักอยูเ่ สมอ คือ องค์การจะพัฒนากระบวนการหรื อการบริ หารจัดการอย่างไร
เพื่อจูงใจและส่งเสริ มให้บุคลากรในองค์การเกิดความผูกพัน และพร้อมทุ่มเทกาลังความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ เช่น ความผูกพันของพนักงาน บริ ษทั เอ็ม เค เรสตัวรองต์
จากัด จากงานวิจยั พบว่าพนักงานมีความผูกพันกับองค์การในระดับมากจึงมีผลทาให้การทางานประสบ
ความสาเร็ จค่อนข้างสูง (จิตรา จัดละ : 2550-บทคัดย่อ) หรื อ ความผูกพันของพนักงานรัฐวิสาหกิจในโร
โรงงานผลิตน้ าการประปานครหลวงจากงานวิจยั พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับมาก
เนื่องจากมีความพอใจในสวัสดิการที่ได้รับและการบริ หารงานของส่งผลให้การทางานขององค์การบรรลุผล
สาเร็ จได้โดยง่าย ( สุพาณี ไทยเจริ ญ: 2550-บทคัดย่อ) จากองค์ความรู้ดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ความสาเร็ จของ
องค์การนั้นขึ้นอยูก่ บั ความสาเร็ จในการดาเนินงานของบุคลากรและระดับความผูกพันระหว่างบุคลากรและองค์การ
เป็ นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้บุคคลากรทางานอย่างเต็มความสามารถและมีความพึงพอใจในการทางานนั
ดังนั้น้ นเพื่อ
ประโยชน์ขององค์การ การสร้างความผูกพันต่อองค์การให้เกิดขึ้นกับสมาชิกขององค์การจึงนับว่าเป็ นสิ่งที่
จาเป็ นมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละสายงานในองค์การที่นบั ว่าเป็ นกาลังสาคัญของ
องค์การ ซึ่งต้องมีหน้าที่และภารกิจร่ วมกันในการนาพาองค์การไปสู่เป้ าหมายขององค์การและให้มีความ
ผูกพันต่อองค์การในระดับสูงเช่นกัน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การและปฏิบตั ิงานกับ
องค์การในระยะเวลายาวนานเท่าที่องค์การต้องการ
ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง
รัฐบาลไทยมีนโยบายเข้าไปมีส่วนร่ วมในการรวมตัวเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน จะทาให้มีการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรี ใน 5 สาขา ได้แก่ 1.สินค้า 2.บริ การ 3.การลงทุน 4.เงินทุน และ 5.แรงงานฝี มือ
โดยเฉพาะใน 7 สาขาอาชีพคือ วิศวกร , สถาปนิก , นักสารวจ , แพทย์ , พยาบาล, ทันตแพทย์ และนักบัญชี
ทั้งนี้ในอนาคตการเปิ ดเสรี อาเซียน อาจทาให้แรงงานฝี มือในอาเซียนย้ายจากประเทศที่มีค่าตอบแทนต่าไป
ยังประเทศที่มีค่าตอบแทนสูงกว่ารวมทั้งมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่ หลายซึ่งอาจส่งผลกระทบให้
แรงงานฝี มือในระดับกลางและระดับสูงของไทยใน 7 สาขาวิชา ย้ายไปทางานในต่างประเทศมากขึ้น เช่น
ในสิงคโปร์ และมาเลเซีย ปัจจุบนั ไทยประสบปัญหาขาดแรงงานฝี มือเหล่านี้อยูแ่ ล้ว ดังนั้น ภาครัฐและภาค
การศึกษาควรมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้ าหมายและกลยุทธ์ของชาติว่า
ประเทศไทยจะชูจุดเด่นทางเศรษฐกิจด้านใด เพื่อวางแผนผลิต และพัฒนาศักยภาพบัณฑิต และผูท้ ี่จบ
การศึกษาอย่างมีเป้ าหมายและระบบที่ชดั เจน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
บัณฑิตปริ ญญาตรี ของไทยยังน่าเป็ นห่วงอย่างมาก สถาบันการศึกษาจึงต้องผลิต และพัฒนาคนให้สอดคล้อง
กันโดยการพัฒนาจะต้องแบ่งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับอุดมศึกษาที่กาลังตกงานมากเป็ นอันดับหนึ่ง เพราะ

ขณะนี้สงั คมไทยนิยมการมีปริ ญญา แต่บณ
ั ฑิตที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ขาดความพร้อมที่จะทางานได้
จริ ง นอกจากนั้น นายจ้างส่วนใหญ่พบว่า ลูกจ้างระดับปริ ญญาตรี ยงั ขาดความสามารถในการสื่อสาร
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทั้งยังขาดทักษะการติดต่อประสานงาน การให้บริ การลูกค้า การทางานเป็ นทีม และ
การเป็ นผูน้ า ในส่วนการศึกษาสายอาชีพ ซึ่งกาลังเป็ นที่ตอ้ งการของภาคอุตสาหกรรมเป็ นอย่างมาก จึงต้อง
เร่ งพัฒนาศักยภาพให้เก่งจริ ง และเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น สรุ ปคือ การศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา ควรมีแผนการศึกษาที่ชดั เจน เน้นจุดเด่นความเชี่ยวชาญของประเทศและแรงงานไทย ไม่ใช่
สร้างแผนการศึกษาแบบทัว่ ๆ ไป ( General) แต่ตอ้ งสร้างหลักสูตรที่เน้นการเรี ยนเพื่อทางานได้จริ ง
เหมือนกับต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, เยอรมนี เป็ นต้น เพราะประเทศเหล่านี้มีระบบการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาที่แข็งแกร่ งมาก เขาไม่เน้นการจ้างคนที่มีปริ ญญาแต่ทางานไม่ได้จริ ง นอกจากนั้นยังอยากเสนอ
ให้สถาบันการศึกษาพัฒนาวัฒนธรรมการทางานระดับโลกาภิวตั น์ ( Global Work Culture) สอนให้คนของ
เราเรี ยนรู้เข้าใจภาษา ภูมิสงั คม และวัฒนธรรมของการทาธุรกิจในระดับสากลและของชาติที่เราไปเกี่ยวข้อง
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
2015
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015
1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจยั
ขอบเขตด้ านประชากร ศึกษาเฉพาะพนักงานบริ ษทั เอกชนในอาคารซีพีทาวเวอร์
กรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา ศึกษาเฉพาะด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015

1.4 นิยามศัพท์
ประชาคมอาเซียน หมายถึง
อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of South East AsianNations หรื อ ASEAN) โดยการจัดตั้งในครั้งแรกมีจุดประสงค์เพื่อ
ส่งเสริ มและร่ วมมือในเรื่ องสันติภาพ,ความมัน่ คง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความ

เท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก ประกอบไปด้วยสมาชิก
10 ประเทศได้แก่
ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรู ไน ฟิ ลิปปิ นส์ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนามและสิงคโปร์
บุคลากร หมายถึงพนักงานของบริ ษทั ในอาคารซีพีทาวเวอร์ รวมทั้งสิ้น

396 บริ ษทั

1.5 ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจยั
1. เพื่อทราบถึงระดับการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015
2. เพือ่ ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
2015
3. เพื่อนาผลการวิจยั ไปเป็ นข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2015

