บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ทรัพยากรมนุ ษย์ถือเป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญต่อการบริ หารและพัฒนาประเทศ ดังนั้น
ในการที่จะบริ หารและพัฒนาประเทศให้ประสบความสาเร็ จนั้น จึงขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของทรัพยากร
มนุ ษย์ภายในของประเทศนั้นๆ เป็ นสาคัญ ซึ่ งการมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีก็หมายถึงการได้มีงาน
ทาและได้ทางานที่มีความหมาย มีคุณค่า และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในทางเศรษฐกิ จและ
สั งคม อัน จะส่ งผลต่ อเนื่ องไปยังคุ ณ ภาพชี วิตของบุ ค คลผูน้ ้ ัน ที่ จะดี ข้ ึ นตามไปด้วย (ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ, 2554 , 2) การที่องค์กรจะได้คนดีมีคุณภาพ
เข้าทางานในองค์กรจะต้องใช้ทุนทรัพย์และสู ญเสี ยเวลาจานวนมาก นับตั้งแต่ข้ นั ตอนการสรรหา
คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง ฝึ กอบรมและพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู ้ ความสามารถ ความชานาญตลอดจน
ทักษะที่ดีที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิงานของบุคคลนั้น และเป็ นประโยชน์ต่อการที่จะทาให้
องค์กรสามารถบรรลุ ภารกิ จได้ ซึ่ งกระบวนการต่างๆเหล่านี้ ลว้ นเป็ นการลงทุนขององค์กรทั้งสิ้ น
ดังนั้นสิ่ งที่องค์กรจะต้องคานึ งถึงอยู่เสมอก็คือ ทาอย่างไรจึงจะสรรหาคนดี มีฝีมือมาอยูก่ บั องค์กร
และเมื่ อ ได้ม าแล้วจะท าอย่า งไรจึ ง จะพัฒ นาเข้า ให้ ดี ยิ่ง ขึ้ น พร้ อมทั้ง จู งใจให้ เขาอุ ทิ ศ ก าลัง กาย
กาลังใจ และกาลังสติปัญญาให้แก่งานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้งานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และ
บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้ และทาอย่างไรจึงจะรักษาบุคลากรหรื อทรัพยากรมนุ ษย์ไว้
กับองค์กรให้ยาวนานที่สุด (พิรินทร์ชา สมานสิ นธุ์ ,2554 ,1) โดยแต่ละองค์กรต่างก็แข่งขันเพื่อที่จะ
สร้ างแรงดึ งดู ดและคงคุ ณภาพของพนักงานในองค์กรไว้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งส าคัญที่ องค์กรจะต้องสร้ าง
ความผูกพันของพนักงานต่อการทางานและต่อองค์กรให้มีความมัน่ คงและความคงอยู่กบั องค์กร
(McElroy et al., 1999 according to Paola Spagnoli and Antonio Caetano ,2012 ,2)
บุ ค คลจะปฏิ บ ัติงานอยู่ในองค์ก รต่ อไปได้แต่ ล ะคนย่อมมี เหตุ ผ ลที่ แตกต่ างกัน ออกไป
เหตุผลหนึ่ งของการวิจยั นี้ คือ เรื่ องของความผูกพันต่อองค์กร (Organizational commitment) ความ
ผูก พันสามารถแบ่ งได้เป็ นสามลัก ษณะคื อความผูก พันด้านจิตใจ(Affective commitment),ความ
ผูก พัน ด้า นการคงอยู่ ก ับ องค์ ก ร (Continuance commitment),และความผูก พัน ด้า นบรรทัด ฐาน
(Normative commitment) อย่างไรก็ ตามความผูก พัน ด้านจิตใจซึ่ งหมายถึ งความรู้ สึ ก ผูก พัน และ
ความเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร และความรู ้สึกอุทิศตนให้กบั องค์กร พนักงานที่มีความผูกพันด้านนี้
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คือการแสดงออกถึงปรารถนาที่จะเป็ นสมาชิ กในองค์กร, ความผูกพันด้านกรคงอยู่อย่างต่อเนื่ อง
เป็ นความรู ้สึกผูกพันที่เกิดจากการตระหนักถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การอยูใ่ นองค์กรเกิดจาก
ได้รับประโยชน์มากกว่าเสี ยประโยชน์พนักงานที่มีความผูกพัน ด้านนี้ คือการแสดงออกถึ งความ
จาเป็ นที่จะต้องอยูใ่ นองค์กร,และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน เป็ นความรู ้สึกผูกพันที่เกิดจากหน้าที่
ความรับผิดชอบ ข้อผูกมัด หรื อความเป็ นหนี้ บุญคุ ณ ที่ตอ้ งทาให้อยูใ่ นองค์การต่อไป พนักงานที่มี
ความผูกพันด้านนี้ คือการแสดงออกถึงความคิดที่วา่ เขาควรจะอยูใ่ นองค์กร การอยูใ่ นองค์กรเป็ นสิ่ ง
ที่ ค วรกระท าเพื่ อ ความถู ก ต้ อ งหมาะสมในสั ง คม(Meyer and Allen ,1990 อ้า งถึ ง ในธนยุ ท ธ
บุตรขวัญ ,2554 ,19) และอีกเหตุผลหนึ่ งคือเรื่ องของความพึงพอใจในงาน(Job satisfaction) ความ
พึงพอใจในงานเป็ นผลจากการรับรู ้ที่มีต่องาน โดยได้แบ่งมิติความพึงพอใจในงานแบ่งเป็ น 3 มิติ
คือ มิติ 1 ความพึงพอใจเป็ นการตอบสนองทางอารมณ์ ของบุคคลต่องานที่ทา มิติ 2 ความพึงพอใจ
ในงานหรื อทัศนคติเชิงบวกต่องานเกิดเมื่อพนักงานได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเทียบกับงานที่
ทา และมิ ติ 3 ความพึ งพอใจในงานมี ความสัม พันธ์ กบั ทัศนคติ ในเรื่ องงาน ค่าตอบแทน โอกาส
ก้าวหน้า การบังคับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน (Luthans , 2002 อ้างถึงใน อุทุมพร รุ่ งเรื อง ,2555 ,10)
และความพึงพอใจในงานมี ความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจออกจากงานของพนักงาน,ซึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้ ที่
ดีที่สุดของการลาออกจากงานในอนาคต
ปัญหาที่ตอ้ งการศึกษาเนื่องจากแต่ละองค์กรจาเป็ นต้องมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
ความชานาญเฉพาะทาง แม้แต่พนักงานทัว่ ไปถื อว่าเป็ นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญในการขับเคลื่ อน
องค์กรไปสู่ เป้ าหมาย ปั ญหาหลัก คือการขาดแคลนพนักงาน รองลงมาคือปั ญหาการลาออกของ
พนัก งานเนื่ องจากพนัก งานส่ วนใหญ่ ม องหางานในกลุ่ ม โรงงานแถบนิ ค มอุ ตสาหกรรม(แถบ
จังหวัดระยอง), พนัก งานที่ มี อายุงานครบ 5 ปี เมื่ อได้ผลประโยชน์ ตอบแทนในรู ป กองทุ น ฯจึ ง
ลาออกและปั ญหาด้านความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน,ลักษณะงาน,ปริ มาณงาน,ผูบ้ งั คับบัญชา,
สิ่ งแวดล้อมในการทางานก็ส่งผลต่อความผูกพันที่จะคงอยูใ่ นองค์กรนี้ต่อไป ดังนั้นความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์กร จึงเป็ นตัวชี้ วดั ที่ดีในด้านประสิ ทธิ ผลขององค์กรเนื่ องจากสมาชิ กที่มีความ
ผูกพันต่อองค์กรในระดับสู ง จะมีความต้องการที่จะยังคงอยูก่ บั องค์กรต่อไป เพื่อทางานที่ตนเองได้
มอบหมายที่ได้รับผิดชอบให้สาเร็ จบรรลุเป้ าหมาย ในทางตรงข้ามถ้าพนักงานรู ้สึกว่าตนเองได้รับ
การดูแลไม่ดีพอหรื อรู ้สึกไม่มีคุณค่าต่อองค์กร จะเกิดความเบื่อหน่ายต่องาน ทางานอย่างไม่มีความ
กระตือรื อร้น และจะลาออกจากองค์กรไปในที่สุด แต่ถ้าพนักงานไม่มีความผูกพันในองค์กรแต่
ยังคงท างานอยู่กบั องค์กรต่อไป ผลเสี ยจะเกิ ดกับ องค์กรในระยะยาว และระยะสั้ น ( Mowday &
Porter , 1982 อ้างถึงในพิรินทร์ชา สมานสิ นธุ์ ,2554 ,14)
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แนวทางการแก้ไขปั ญหาเพื่อให้พนักงานมี ความพึงพอใจในงานและเกิ ดความผูกพันต่อ
องค์ก รเพื่ อ ท างานที่ ไ ด้รับ ผิด ชอบให้ส าเร็ จจนสามารถบรรลุ เป้ าหมายขององค์ก รได้ ด้วยเหตุ
ดังกล่าวจึงทาให้ผวู ้ ิจยั ต้องการศึกษาถึงความพึงพอใจในงานของพนักงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร เพื่อจะได้ทราบข้อมูลว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรหรื อไม่
ปั จจัยด้านความพึงพอใจในงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรหรื อไม่และสามารถนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาพนักงานและปรับนโยบายขององค์กรให้เหมาะสมเพื่อให้
องค์กรประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้

วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาความผูก พัน ต่ อ องค์ก รของพนัก งานบริ ษ ัท เพทโทร-อิ น สตรู เมนท์ จ ากัด
โดยจาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
2. เพื่ อศึ ก ษาความพึ งพอใจในงานที่ มี ผ ลต่ อ ความผูก พันต่ อองค์กรของพนัก งานบริ ษ ัท
เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด

ขอบเขตของกำรวิจัย
1.ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่ งศึ ก ษาถึ งความผูก พัน ต่ อองค์ก รของพนัก งานบริ ษ ทั เพทโทรอินสตรู เมนท์ จากัด โดยจาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ และความพึงพอใจในงาน
2.ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรของการวิ จ ัย คื อ พนั ก งานบริ ษ ัท เพทโทร-อิ น สตรู เมนท์ จ ากัด จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร จานวนทั้งหมด 140 คน
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คื อ พนักงานบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด จานวน
140 คน โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.ขอบเขตด้ ำนเวลำ
การวิจยั ครั้งนี้ดาเนินการระหว่าง 17 สิ งหาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558
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ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด
 เพศ
 อายุ
 สถานภาพ
 ระดับการศึกษา
 รายได้ต่อเดือน
 ประสบการณ์การทางาน
1.2 ความพึ ง พอใจในงาน(Job Satisfaction)ของพนั ก งาน บริ ษั ท เพทโทรอินสตรู เมนท์ จากัด
 ด้านนโยบายและการบริ หาร (Policy and Administration)
 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน (Working Environment)
 ด้านค่าตอบแทน (Compensation)
 ด้านความมัน่ คงในงาน (Job Security)
2. ตั ว แปรตำม (Dependent Variable) ได้ แ ก่ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร(Organization
Commitment) ของพนักงานบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด

นิยำมคำศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปรมากาหนดคานิ ยามคาคาศัพท์เพื่อนาไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาตอบ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
พนักงำน หมายถึง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด
ลักษณะประชำกรศำสตร์ หมายถึง คุ ณลักษณะส่ วนตัวของประชากรที่ ศึกษา ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดื อน และประสบการณ์การทางานของพนักงานบริ ษทั
เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด
ควำมพึงพอใจในงำน (Job Satisfaction) หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ
งานที่ ทาอยู่ และสภาพแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ ยวข้องกับการทางาน ความรู ้ สึกที่เกิ ดขึ้นนี้ เกิ ดจากการที่
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บุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่ างกาย และจิตใจ จนทาให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจในงานและทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
นโยบำยและกำรบริ ห ำร (Policy and Administration) หมายถึ ง การจัด การและการ
บริ หารงานขององค์กร ระบบการบริ หารจัดการที่มีความชัดเจนและเหมาะสม การติ ดต่อสื่ อสาร
ภายในองค์กรที่มีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนการบริ หารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบาย
สภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน (Working Environment) หมายถึ ง สภาพทางกายภาพของ
งาน เช่ น แสง เสี ยง อากาศ ชั่วโมงการทางาน รวมทั้งลักษณะสิ่ งแวดล้อมอื่ นๆ เช่ น อุปกรณ์ หรื อ
เครื่ องมือต่างๆ
ค่ ำตอบแทน (Compensation) หมายถึง ผลตอบแทนจากการทางานซึ่ งอาจเป็ นในรู ปของ
ค่าจ้างเงินเดือน ค่าตอบแทนสวัสดิการ หรื อผลประโยชน์ที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ทา รวมถึงการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น เป็ นที่พอใจของบุคคลที่ทางาน
ควำมมั่นคงในงำน (Job Security) หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่องานในด้านความ
มัน่ คง คือ การทางานในบริ ษทั ทาให้รู้สึกมัน่ คง อาชีพการงานทาให้สามารถดารงชีวติ ได้อย่างสบาย
ความยุติธรรมในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานและการปฏิบตั ิงานด้วยความบริ สุทธิ์ ใจและซื่ อสัตย์
ควำมผูกพันต่ อองค์ กร(Organization Commitment) หมายถึ ง ทัศนคติหรื อความรู้ สึก ที่
สมาชิกมีต่อองค์กร และเป็ นการมององค์กรในด้านบวก ซึ่ งก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างบุคคลนั้น
กับองค์กร และมีความตั้งใจที่จะทางานให้กบั องค์กรบรรลุเป้ าหมาย

ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
1. เป็ นแนวทางในการพัฒนาและสร้ างความพึงพอใจในงานแก่พนักงานบริ ษทั เพทโทรอินสตรู เมนท์ จากัด
2. เป็ นแนวทางในการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรแก่พนักงานบริ ษทั
เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด
3. เป็ นแนวทางในการปรั บ นโยบายขององค์ ก รให้ เหมาะสมเพื่ อ ให้ อ งค์ก รประสบ
ความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้

