บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ องความพึงพอใจในงานของพนักงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ผูว้ จิ ยั ได้
ศึ ก ษาค้น คว้า แนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ น ามาประกอบการน าเสนอ
ผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
1. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
1.1 นโยบายและการบริ หาร
1.2 สภาพแวดล้อมในการทางาน
1.3 ค่าตอบแทน
1.4 ความมัน่ คงในงาน
2. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
3. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ข้ อมูลเกีย่ วกับบริษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด
บริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด ก่ อตั้งเมื่ อ พศศศ525 โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อดาเนิ น
ธุ รกิ จต่างๆเกี่ ยวกับเครื่ องมื อตรวจวัดและควบคุ มในโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่ องมือตรวจวัด
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะให้บริ การกับ
ลู ก ค้า ครอบคลุ ม ตั้ง แต่ ง านออกแบบติ ด ตั้ง บริ ก าร งานออกแบบระบบให้ ถู ก ต้อ งตามหลัก
วิศวกรรมศาสตร์ การติดตั้งปรับแต่งความแม่นยาของอุปกรณ์ รวมถึงการฝึ กอบรมให้ลูกค้าสามารถ
ดู แลบ ารุ งรั ก ษาเครื่ องมื ออย่างถู กต้อง รวมถึ งการบริ หารโครงการให้ส ามารถส่ งมอบสิ นค้าที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพถูกต้องตามหลักคุณภาพและตรงต่อเวลา สิ นค้าทางบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มเครื่ องมือวัดและควบคุม กลุ่มเครื่ องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ กลุ่มเครื่ องมือวิเคราะห์ดา้ น
สิ่ งแวดล้อม กลุ่มเครื่ องมือวิเคราะห์ในกระบวนการผลิต และกลุ่มเครื่ องมือพิเศษ
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1. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction)
ความหมายของความพึงพอใจในงาน
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ ยวกับความพึงพอใจในงานไว้หลายท่านดังนี้
แอปเปิ ลไวท์ (Applewhite ,1965 อ้างถึ งใน รุ่ งรัตน์ เหล่ ารั ศมี วิวฒั น์ , 2552 ,12) ได้ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจในงานว่า คือ ความสุ ขความสบายที่ได้รับจากสภาพการทางาน ความสุ ขจากการ
ทางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงาน การมีทศั นคติที่ดีต่องานและความพึงพอใจกับรายได้จากองค์กรและมี
ความหมายคล้ายคลึ งกันกับคาว่าขวัญในการปฏิ บตั ิงาน (Morale) โดยขวัญในการปฏิบตั ิงานเป็ น
เรื่ องของกลุ่ มส่ วนความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานเป็ นเรื่ องของแต่ละบุ คคลที่ มีความรู ้ สึกมาจาก
สภาพการณ์ ของการปฏิบตั ิงาน ,วรู ม (Vroom ,1964 อ้างถึ งใน รุ่ งรัตน์ เหล่ารัศมีวิวฒั น์, 2552 ,12)
กล่ าวว่า ความพึ งพอใจในการท างานกับทัศนคติ ในการทางานนั้นความหมายอาจใช้แทนกันได้
เพราะทั้ง2 คานี้ จะหมายถึ ง ผลที่ ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วมในงานที่ ตนทา ทัศนคติ ดา้ น
บวกจะแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในงานนั้นและทัศนคติดา้ นลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความ
ไม่ พ อใจในงาน ,คูเปอร์ (Cooper ,1958 อ้างถึ งในพงษ์ศ กั ดิ์ พนมใส ,2555 ,12) กล่ าวถึ งความพึ ง
พอใจในการปฏิ บตั ิ งานว่า หมายถึ งการได้ทางานที่ สนใจ มี อุปกรณ์ ที่ดีสาหรับ การทางาน ได้รับ
ค่าจ้างเงินเดือนที่ยุติธรรม มีโอกาสเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีสภาพการณ์ทางานที่ดีรวมทั้ง
สวัสดิการอื่นๆ ได้ทางานร่ วมกับผูบ้ งั คับบัญชาที่พอใจ ,เสถียร เหลืองอร่ าม(2522 อ้างถึงในบุญรักษ์
บุตรละคร ,2553 ,13) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในงานเป็ นผลของการจูงใจให้มนุ ษย์
ทางาน โดยออกมาในรู ป ของความพึ งพอใจที่ ตนท างานมากได้เงิ น มาก บรรยากาศในสภาพที่
ทางานดี ซึ่ งเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในงานด้วยเงินและรางวัลตอบแทน ความ
พึ ง พอใจในงานจะเกิ ดขึ้ น เมื่ อ ตนมี ค วามรู ้ สึ ก ว่า ประสบผลส าเร็ จ ในการท างาน เป็ นที่ ย อมรั บ
ความสามารถท างานได้ดี ด้ว ยตนเอง และมี โ อกาสก้า วหน้ า ในต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงาน หาก
หน่วยงานออกแบบงานได้ ,ปรี ยาพร วงศ์อนุตโรจน์ (2535 อ้างถึงใน บุญรักษ์ บุตรละคร ,2553 ,14)
ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็ นความรู ้ สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวก
เป็ นความสุ ขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานและได้รับผลตอบแทน คือผลที่เป็ นความพึงพอใจที่
จะทาให้บุคคลเกิดความรู ้สึกกระตือรื อร้น มีความมุ่งมัน่ ที่จะทางาน มีขวัญและกาลังใจ สิ่ งเหล่านี้จะ
มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการทางาน รวมทั้งการส่ งผลต่อความสาเร็ จและเป็ นไป
ตามเป้ าหมายขององค์กร ,ลูธานส์ (Luthans , 2002 อ้างถึงใน อุทุมพร รุ่ งเรื อง ,2555 ,10)ได้กล่าวว่า
ความพึงพอใจในงานเป็ นผลจากการรับรู ้ที่มีต่องาน โดยได้แบ่งมิติความพึงพอใจในงานแบ่งเป็ น 3
มิติ คือ มิติ 1 ความพึงพอใจเป็ นการตอบสนองทางอารมณ์ ของบุ คคลต่องานที่ ทา มิ ติ 2 ความพึ ง
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พอใจในงานหรื อทัศนคติเชิ งบวกต่องานเกิดเมื่อพนักงานได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเทียบกับ
งานที่ ท า และมิ ติ 3 ความพึ ง พอใจในงานมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ทัศ นคติ ในเรื่ อ งงาน ค่ าตอบแทน
โอกาสก้าวหน้า การบังคับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ,เว็กซ์เลย์ และยูค (Wexley and Yuk ,1977 อ้าง
ถึงในพงษ์ศกั ดิ์ พนมใส ,2555 ,12 ) ได้ขยายความหมายของความพึงพอใจในงานเพิ่มเติม โดยให้
ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึกของคนงานที่มีต่องานที่เขาทาอยู่ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั
ลักษณะของงานที่ทา ค่าจ้าง สภาพการทางาน การบังคับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน เนื้อหาของงาน ความ
ปลอดภัย และโอกาสก้าวหน้า
ปัจจัยหรือองค์ ประกอบทีท่ าให้ เกิดความพึงพอใจในงาน
ความพึงพอใจในงาน มีองค์ประกอบที่จะสนับสนุน หรื อส่ งเสริ มความพึงพอใจในงานอยู่
มาก ซึ่ งองค์ประกอบต่าง ๆ มีผใู ้ ห้หลักแนวคิดไว้ดงั นี้
กิ ล เมอร์ (Gilmer ,1966 อ้างถึ ง ในสุ ธ านิ ธ์ ิ นุ กู ล อึ้ ง อารี ,2555 ,21-23) สรุ ป องค์ป ระกอบ
ต่างๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานไว้ 10ประการ คือ
1ศลัก ษณะของงานที่ ท า(Intrinsic aspects of the Job) องค์ป ระกอบนี้ สั ม พัน ธ์ ก ับ ความรู ้
ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิ หากได้ทางานตามที่เขาถนัดก็จะเกิดความพอใจ
2. การนิ เทศงาน (Supervision) มี ส่วนสาคัญที่ จะทาให้ผทู ้ างานมี ความรู ้ สึกพอใจหรื อไม่
พอใจต่องานได้ และการนิ เทศงานที่ ไม่ดีอาจเป็ นสาเหตุ อนั ดับ หนึ่ งที่ ทาให้เกิ ดการขาดงานและ
ลาออกจากงานได้ ในเรื่ องนี้เขาพบว่า ผูห้ ญิงมีความรู ้สึกต่อองค์ประกอบนี้มากกว่าผูช้ าย
3. ความมัน่ คงในงาน (Security) ได้แก่ ความมัน่ คงในการทางาน ได้ทางานตามหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถ การได้รับความเป็ นธรรมจากผูบ้ งั คับบัญชา คนที่มีความรู้น้อยหรื อขาดความรู้
ย่อมเห็ น ว่าความมัน่ คงในงานมี ค วามส าคัญ ส าหรั บ เขามาก แต่ ค นที่ มี ค วามรู ้ สู งจะรู ้ สึ ก ว่าไม่ มี
ความสาคัญมากนัก และในคนที่มีอายุมากขึ้นจะมีความต้องการความมัน่ คงปลอดภัยสู งขึ้น
4. องค์กรและการจัดการ (Company and Management) ได้แก่ ลักษณะการจัดโครงสร้ าง
ขององค์ก ร การวางแผนนโยบาย แนวทางวิธี ปฏิ บตั ิภายในองค์ก ร ชื่ อเสี ยงขององค์กรและการ
ดาเนินงานขององค์กร
5. สภาพการท างาน (Working Condition) คื อ สภาพที่ มี ความสะอาด มี ระเบี ยบ มี ความ
ปลอดภัย เครื่ องมือเครื่ องจักรจัดไว้อย่างเหมาะสม มีอากาศถ่ายเทดี ไม่มีเสี ยงรบกวน มีแสงสว่าง
พอเหมาะ ชั่วโมงการท างานในแต่ ล ะวัน เหมาะสม มี ห้ องน้ า มี โรงอาหารใกล้ๆ มี ศูน ย์อนามัย
มีสถานที่จอดรถ

9

6. ค่าจ้าง (Wages) มักจะก่ อให้เกิ ดความไม่พึงพอใจมากกว่าความพึงพอใจ ผูช้ ายจะเห็ น
ค่าจ้างเป็ นสิ่ งส าคัญมากกว่าผูห้ ญิ ง และผูท้ ี่ ป ฏิ บ ตั ิ งานในโรงงานจะเห็ นว่า ค่าจ้างมี ค วามส าคัญ
สาหรับเขามากกว่าผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในสานักงาน หรื อหน่วยงานรัฐบาล
7. ความก้าวหน้าในการทางาน (Advancement) เช่ น การได้เลื่ อนตาแหน่งสู งขึ้น การได้รับ
สิ่ งตอบแทนจากความสามารถในการทางานของเขา จากงานวิจยั หลายเรื่ องสรุ ปว่า การไม่มีโอกาส
ก้าวหน้าในการทางาน ย่อมก่อให้เกิ ดความไม่ชอบงาน ผูช้ ายมีความต้องการเรื่ องนี้ สูงกว่าผูห้ ญิ ง
และเมื่อมีอายุมากขึ้นความต้องการเกี่ยวกับเรื่ องนี้จะลดลง
8. ลักษณะทางสังคมของงาน (Social aspect of The Job) เกี่ ยวข้องกับ ความต้องการเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของสังคม หรื อการให้สังคมยอมรับตน ซึ่ งจะก่ อให้เกิ ดทั้งความพึงพอใจและความไม่
พอใจได้ ถ้างานใดผูป้ ฏิ บตั ิ งานร่ วมกับผูอ้ ื่ นได้อย่างมี ความสุ ขก็จะเกิ ดความพึงพอใจในงานนั้น
องค์ป ระกอบนี้ มีค วามสั มพันธ์ ก ับอายุและระดับ งาน ผูห้ ญิ งจะเห็ นว่าองค์ประกอบนี้ ส าคัญกว่า
ผูช้ าย
9. การติ ดต่ อสื่ อสาร (Communication) ได้แก่ การรั บ -ส่ ง ข้อสนเทศคาสั่งการท ารายงาน
การติดต่อทั้งภายในและภายนอกหน่ วยงาน องค์ประกอบนี้ มีความสาคัญมากสาหรับผูท้ ี่มีมีระดับ
การศึกษาสู ง
10. สวัสดิ การหรื อผลประโยชน์อื่นๆที่ได้รับ (Benefits) ได้แก่ เงินบาเหน็จตอบแทนเมื่อ
ออกจากงาน การบริ หารและการรักษาพยาบาล สวัสดิการ อาหาร ที่อยูอ่ าศัย วันหยุดพักผ่อนต่าง ๆ
เป็ นต้น
เอดวิน เอศล็อค (Edwin A.Locke ,1968 อ้างถึงใน กฤตพงษ์ พัชรภิญโญพงศ์,2549,7-8) ได้
สรุ ปองค์ประกอบพื้นฐานที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางานไว้ 9 ด้าน ดังนี้
1. งาน (Work) เป็ นองค์ประกอบอันดับแรกที่ทาให้คนพอใจหรื อไม่พอใจ หมายถึง คนนั้น
ชอบงานหรื อไม่ ถ้าชอบและมี ความสนในก็จะมี ความพอใจในงานสู ง นอกจากนี้ งานนั้นท้าทาย
หรื องานนั้นมี โอกาสให้เรี ยนรู ้ สิ่ งใหม่ๆ ได้หรื อไม่ หรื องานนั้นยากง่ ายเหมาะสมกับคนหรื อไม่
ปริ มาณงานมากเวลาน้อย หรื องานนั้นส่ งเสริ มให้ผทู ้ ามีโอกาสเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆได้หรื อไม่ ส่ งเสริ ม
ให้ผทู้ ามีโอกาสประสบความสาเร็ จหรื อไม่ เป็ นต้น
2. ค่าจ้าง (Pay) เป็ นเงิ นหรื ออย่างหนึ่ งอย่างใดที่ ลูกจ้างสามารถนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การบ าบัดความต้องการของตนได้ ค่าจ้างที่ เหมาะสม ยุติธรรมและเท่ าเที ยมกัน จะทาให้ค นเกิ ด
ความพึงพอใจ
3. โอกาสที่จะได้รับการเลื่ อนขั้นหรื อเลื่อนตาแหน่ ง (Promotion) ลูกจ้างหรื อคนทางานจะ
ได้รับพิจารณาเลื่ อนขั้น หรื อเลื่อนตาแหน่ งสู งขึ้นไป ซึ่ งสิ่ งนี้ คือ ความหวังที่จะได้รับจากนายจ้าง
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หรื อผูบ้ ริ หารซึ่ งในการเลื่อนขั้นหรื อตาแหน่งต้องพิจารณาถึงความยุติธรรมและเป็ นเกณฑ์ที่ทุกคน
ยอมรับได้
4. การยอมรับ (Recognition) การยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูบ้ ริ หารและเพื่อนร่ วมงาน
เป็ นสิ่ งที่บุคคลทางานต้องการและทาให้เกิดความพึงพอใจได้
5. ผลประโยชน์ (Benefit) ผลประโยชน์หรื อสิ่ งตอบแทนที่บุคคลรับหรื อคาดหวังจะได้รับ
จากการทางาน เช่น โบนัส วันหยุดพักผ่อน ค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้น
6. สภาพการทางาน (Working Conditions) ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทางานด้าน
กายภาพ เช่น อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ความชื้ น แสง เสี ยง สภาพห้องทางาน ที่ต้ งั องค์กร เป็ นต้น
7. หัวหน้าหรื อผูบ้ งั คับบัญชา (Leader) หัวหน้าลักษณะต่างๆ จะมีอิทธิ พลต่อผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับ
บัญชา เช่ น หัวหน้าที่มุ่งงานมากก็จะคาดหวังให้ลูกน้องมุ่งงานอย่างเดี ยว จนหัวหน้าขาดมนุ ษยสัมพันธ์ ซึ่ งลูกน้องที่ พบหัวหน้าประเภทนี้ จะเกิ ดความพึงพอใจในการทางานหรื อไม่พึงพอใจก็
ต้องขึ้นอยูก่ บั การปรับตัวของลูกน้องเป็ นสาคัญ
8. เพื่ อนร่ วมงาน (Co-Workers) จะส่ งเสริ ม หรื อหยุดยั้งความพึงพอใจในการท างานของ
บุคคลได้อย่างมาก เช่ น ถ้าหากมี เพื่อร่ วมงานที่มีความสามารถสู งเป็ นมิตรพร้ อมช่ วยเหลื อคนอื่ น
บุคคลนั้นก็จะเกิดความพึงพอใจในการทางานมากกว่าคนอื่น
9. องค์ก รและการจัดการหรื อการบริ หาร (Organization and management) นโยบายและ
การจัดการ หรื อการบริ หารภายในองค์ก รที่สาคัญประการหนึ่ง เช่ นมีการวางแผนนโยบายแน่ นอน
หรื อไม่เกี่ยวกับการจ่ายค่าแรง สวัสดิการลูกจ้างหรื อเกณฑ์พิจารณาความดี ความชอบ เป็ นต้น
เฟรดแลนเดอร์ และพิ เคิ ล (Friedlander & Pickle ,1968 อ้างถึ งใน ณัฐธยาน์ ระโส ,2554
,21) ได้กาหนดตัวแปรซึ่ งสามารถใช้ในการวัดความพึงพอใจในงานของสมาชิกในองค์กรได้ดงั นี้
1.สภาพของงาน ซึ่ งรวมถึ งสภาพของสถานที่ ท างาน ความเพี ยงพอของอุ ปกรณ์ ในการ
ทางานและชัว่ โมงการทางาน
2.รางวัลทางการเงิน ความเพียงพอของค่าจ้าง ความมีประสิ ทธิ ผลของนโยบายด้านบุคคลที่
เกี่ยวกับค่าจ้าง โครงสร้างผลประโยชน์และค่าตอบแทนเมื่อเปรี ยบเทียบกับหน่วยงานอื่น
3.ความไว้วางใจที่มีต่อผูบ้ ริ หาร ความสามารถในด้านการจัดการของฝ่ ายบริ หาร การจัดการ
เกี่ ยวกับนโยบาย การให้ประโยชน์แก่ พนักงาน ความพอเพียงของการติดต่อสื่ อสารสองทางและ
ความสนใจที่มีต่อพนักงาน
4.ความเห็ น เกี่ ยวกับ การอานวยการว่าเป็ นผูค้ วบคุ ม จัดงานเพี ยงใด ความรู ้ เกี่ ย วกับ งาน
ความสามารถในการให้งานเสร็ จตามกาหนด การจัดให้มีเครื่ องใช้เพียงพอ การให้พนักงานรู ้วา่ เขา
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ถูกคาดหวังให้ทาอะไร การพยายามให้พนักงานทางานร่ วมกัน การปฏิ บตั ิต่อคนงานอย่างยุติธรรม
การให้กาลังใจ และความสนใจในการกินดีอยูด่ ีของคนงาน
5ศการพัฒนาตนเอง ความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ การมีส่วนร่ วม ความภาคภูมิใจใน
องค์การ ความรู ้สึกว่าได้ทาสิ่ งที่มีคุณค่าและก้าวหน้าในงาน
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจในงาน
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานไว้หลายท่าน
ดังนี้
มัมฟอร์ด (Mumford ,1972 อ้างถึงใน อุทุมพร รุ่ งเรื อง ,2555 ,13) ได้จาแนกแนวคิดเกี่ยวกับ
ความพึ ง พอใจในงานออกเป็ น 5 กลุ่ ม คื อ 1.ความต้อ งการทางด้านจิ ตวิท ยา (The Psychological
Need School) มองความพึงพอใจในงานเกิดจากความต้องการของบุคคล ที่ตอ้ งการความสาเร็ จของ
งานและความต้องการการยอมรั บจากผูอ้ ื่ น 2.กลุ่ ม ภาวะผูน้ า (Leadership School) มองความพึ ง
พอใจในงานจากรู ปแบบและการปฏิ บ ตั ิ ของผูน้ า ที่ มีต่อผูใ้ ต้บงั คับ บัญชา 3.กลุ่ มพยายามต่อรอง
รางวัล (Effort-Reward Bargain School) เป็ นกลุ่มที่มองความพึงพอใจในงานจากรายได้ เงินเดื อน
และผลตอบแทนอื่ น 4.กลุ่ ม อุ ดมการณ์ การจัดการ (Management Ideology School) มองความพึ ง
พอใจในงานจากพฤติกรรมการบริ หารงานขององค์กร 5.กลุ่มเนื้ อหาของงานและการออกแบบงาน
(Work Content and Job Design) ความพึงพอใจในงานเกิดจากเนื้อหาของตัวงาน
กรี น และคราฟ (Green and Craft ,1979 อ้างถึ งใน สุ ธ านิ ธ์ ิ นุ กูล อึ้ งอารี ,2555 ,29) ศึ ก ษา
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวกับความพึงพอใจและการปฏิ บตั ิ งานพบว่า มีแนวความคิด 3 แนว คือ 1. ความพึ ง
พอใจท าให้ เกิ ด การปฏิ บ ั ติ ง าน (Satisfaction Causes Performance) กลุ่ ม นี้ มี ค วามเชื่ อ ว่ า ผู้ที่ มี
ความสุ ขจากการท างานจะมี ผ ลผลิ ต จากงาน 2. การปฏิ บ ั ติ ง านท าให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจ
(Performance Causes Satisfaction) ผลงานที่ ดีจะสร้ างความพึ ง พอใจให้ แก่ บุ ค คล 3. รางวัล เป็ น
ปั จจัยของความพึงพอใจและการปฏิบ ตั ิงาน (Reward as a CausalFactor) แนวความคิดนี้ มองรางวัล
หรื อสิ่ งที่ได้รับซึ่ งเป็ นตัวแปรเกิดจากตัวแปรต้น คือความพึงพอใจและคุณลักษณะของงาน
ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom ,1970 อ้างถึงใน ทิวาริ นท์ กลิ่นโชยสุ คนธ์ ,2552 ,24)
Vroom’s Expectancy Theory เป็ นทฤษฎีที่อธิ บายถึงความพึงพอใจในแง่ที่วา่ บุคคลจะเกิดความพึง
พอใจได้ก็ ต่อเมื่ อเขาประเมิ นว่างานนั้นจะเกิ ดผลตอบแทนมาให้ ซึ่ งบุ ค คลได้มี การตัดสิ นใจไว้
ล่วงหน้าแล้วว่าคุ ณค่าของสิ่ งที่ได้รับ เช่ นรายได้ การส่ งเสริ มให้กา้ วหน้า สภาพการทางานที่ดีข้ ึ น
นั้นเป็ นเช่ นไร บุ คคลนั้นจึ งเอางานที่ นาผลลัพ ธ์ เหล่ านั้นมาให้ และขั้นสุ ดท้ายเมื่ อมี การประเมิ น
เปรี ย บเที ย บผลลัพ ธ์ ต่ างๆ บุ ค คลจะรู ้ ถึ งความพอใจที่ เกิ ดขึ้ น นอกจากนี้ ยังพิ จารณาผลกระทบ
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เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของบุคคลกับปั จจัยที่มีผลต่อการจูงใจ มีองค์ประกอบ 3
ประการ คือ 1. ความพึงพอใจ (Valence) หมายถึง ความรู ้สึกชอบพอแต่ละบุคคลในผลตอบแทนที่
ตนได้รับ เป็ นความต้องการภายในของบุ ค คล ต่ างกัน ตามแต่ ล ะบุ ค คล เช่ น คนต้องการท างาน
ราชการเพราะมี ค วามมัน่ คงแม้เงิ น เดื อ นจะน้ อย 2. สิ่ ง ที่ เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ น าไปสู่ ค วามพึ งพอใจ
(Instrumentality) หมายถึง การรับรู ้และหวังว่าผลงานที่เกิดขึ้น จะนาไปสู่ รางวัลตอบแทนที่ตอ้ งการ
ถ้าผูป้ ฏิบตั ิผใู ้ ดคิดว่าเมื่อทางานได้ผลดีแล้วจะไม่ได้รับความสนใจและรางวัลตอบแทน บุคคลนั้นก็
จะไม่ เลื อกที่ จะท างานอย่างขยันขันแข็ง ดังนั้นจึ งแสดงให้เห็ นถึ งความสั มพันธ์ ระหว่างผลการ
ทางานและรางวัลตอบแทน 3. ความคาดหวัง (Expectation) แสดงถึ งความสัมพันธ์ระหว่างความ
พยายามในการทางานกับ ผลงานที่ เกิ ดขึ้ น คื อ การที่ บุคคลประเมิ นความเป็ นไปได้ว่า ถ้ามีความ
พยายามเพิ่มขึ้นหรื อทางานหนักขึ้นจะนาไปสู่ ผลงานที่ดี ความคาดหวังเป็ นความน่าจะเป็ นสาหรับ
การกระทาเฉพาะอย่าง ซึ่ งจะนาไปสู่ ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ หากการคาดหวังเช่นนี้ เกิ ดกับบุคคลใดก็จะ
เกิดมีความพยายามในการทางานเพิ่มขึ้นด้วย
แบบจาลองของพอร์ เตอร์ และ ลอร์ เลอร์ (The Porter - Lawler model) พอร์ เตอร์ และ ลอร์
เลอร์ (Porter and Lawler ,1994 อ้า งถึ งใน พิ ม ณฑา ชนะภัย ,2552 ,8-9) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง แรงจูงใจ
ความพอใจในงานและการปฏิ บตั ิงาน และได้สร้างแบบจาลองขึ้น พอร์ เตอร์ และ ลอร์ เลอร์ เชื่ อว่า
การปฏิ บ ัติ ง านจะน าไปสู่ ก ารได้รับ ผลตอบแทน(Compensation)ไม่ ว่าจะเป็ นผลตอบแทนจาก
ภายในหรื อภายนอก และผลตอบแทนจะส่ งผลให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานเกิ ดความพึ งพอใจ ผลตอบแทน
ภายใน หมายถึงสิ่ งที่ผปู ้ ฏิบตั ิแต่ละคนจะได้รับผลการปฏิบตั ิงานของตน ได้แก่ ความสาเร็ จในงานที่
ทา ผลตอบแทนนี้ จะตอบสนองความต้องการระดับสู ง เช่ น ความต้องการที่ ได้รับความสาเร็ จใน
ชีวิต และจะมีผลโดยตรงอย่างมากต่อการสร้างความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงาน ส่ วนผลตอบแทน
ภายนอก หมายถึ ง ผลตอบแทนที่ ผปู ้ ฏิ บตั ิงานแต่ละคนจะได้รับจากองค์กรตามผลการปฏิ บตั ิงาน
ได้แก่ ค่าตอบแทน การเลื่ อนตาแหน่ ง สถานภาพและความมัน่ คง ซึ่ งสามารถตอบสนองความ
ต้องการระดับต่าของแต่ละบุคคลได้ ดังแสดงในภาพประกอบ 1 ดังนี้
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การรับรู ้เกี่ยวกับผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรม

การปฏิบตั ิงาน

ผลตอบแทนภายใน

ความพึงพอใจของการ
ปฏิบตั ิงาน

ผลตอบแทนภายนอก
ภาพประกอบ 1 แบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ิงานนาไปสู่ ความพึงพอใจในงานตาม
แนวคิดของ Porter and Lawler (1994)
ทฤษฎีของคูเปอร์ (Cooper ,1958 ,31 อ้างถึงใน อุทุมพร รุ่ งเรื อง ,2555 ,14) ตามทฤษฎีน้ ี ถือ
ว่า ความต้องการในการทางานดังกล่าวเป็ นสิ่ งจูงใจให้มนุ ษย์เกิดความพอใจในการทางาน สิ่ งจูงใจ
นั้นจะเกิ ดจากภายในหรื อภายนอกตัวบุ ค คลก็ได้ ดังนั้นในการปฏิ บ ตั ิ งาน ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ย่อมต้องการ
สิ่ งจูงใจต่างๆเพื่อสนองความต้องการของตน ความต้องการตามทฤษฎี ของคูเปอร์ แบ่งออกเป็ น 7
อย่างคื อ 1.ทางานที่เขาสนใจ 2.มีอุปกรณ์ ที่ดีสาหรับการทางาน 3.มีค่าจ้างเงิ นเดื อนที่ยุติธรรม 4.มี
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน 5.สภาพการทางานที่ดี รวมทั้งชั่วโมงการทางาน และสถานที่ ที่
เหมาะสม 6.ความสะดวกในการไปกลับ รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ 7.การทางานร่ วมกับผูบ้ งั คับบัญชา
ที่เข้าใจในการควบคุม การปกครองและโดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นคนที่เขายกย่องนับถือ
ทฤษฎี ส องปั จจัย ของเฮอร์ ซ เบอร์ ก (Herzberg’s Two Factor Theory) เฮอร์ ซ เบอร์ ก และ
คณะ (Herzberg and other., 1959,113-115 อ้างถึ งในพงษ์ศ กั ดิ์ พนมใส ,2555 ,14 ) ทฤษฎี น้ ี ได้รับ
ความสนใจ และเป็ นที่ วิพากษ์วิจารณ์ กนั อย่างกว้างขวางเกี่ ยวกับความพึ งพอใจในงาน สาเหตุ ที่
เรี ยกว่าทฤษฎีสองปั จจัย เพราะในการทางานนั้นจะต้องมีสิ่งที่ทาให้เกิดความพึงพอใจและสิ่ งที่ทา
ให้ไม่พึงพอใจ หรื อส่ วนประกอบที่เสริ มให้คนเกิดความพอใจยิ่งขั้นเรี ยกว่าเป็ นสิ่ งค้ าจุน ทฤษฎี น้ ี
สร้ างขึ้ นจากผลการวิจยั ของเขาในคณะปี 1959 ที่ เมืองพิทส์ เบอร์ ก (Pittsburgh) รัฐเพนซิ ลวาเนี ย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของเฮอร์ ซเบอร์ กที่ว่ามนุ ษย์มีความปรารถนา 2 ประการ
ประการที่ หนึ่ งคือ ความปรารถนาที่ขนัดความทุกข์ทางร่ างกายทั้งหลายให้หมดไป เช่ น ความหิ ว
ความเดื อ ดร้ อ นทางสุ ข ภาพ ประการที่ ส องคื อ ความปรารถนาในความสุ ข ทางใจ เช่ น ความ
ภาคภูมิใจในความสาเร็ จ ชีวติ ที่เจริ ญก้าวหน้า เป็ นต้น ปัจจัยสองประการตามทฤษฎีน้ ีได้แก่
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1.ปั จจัยจูงใจ (Motivators Factors)หรื อ ปั จจัยจูงใจ เป็ นปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ งานโดยตรง
เป็ นปั จจัย ที่ จู ง ใจให้ ค นชอบ และรั ก งาน เป็ นตัวการสร้ างความพึ งพอใจให้ บุ ค คลในองค์ก าร
ปฏิบตั ิงาน มี 2 ประการ คือ
1.1 ความสาเร็ จในการทางาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทางาน
ได้เสร็ จสิ้ นประสบผลสาเร็ จอย่างดี สามารถแก้ปัญหาต่างๆเกี่ ยวกับงาน และรู ้ จกั ป้ องกันปั ญหาที่
เกิดขึ้น
1.2 การได้รับ การยอมรับนับถื อ (Recognition) การได้รับการยอมรับนับถื อจาก
บุคคลในหน่วยงานหรื อบุคคลอื่นๆ ที่มาขอคาปรึ กษา ซึ่ งอาจแสดงออกในรู ปการยกย่องชมเชย การ
ให้กาลังใจ การแสดงความยินดี การแสดงออกที่ทาให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
1.3 ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึ ง งานนั้นน่ าสนใจ ต้องอาศัยความคิด
ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือทา หรื อเป็ นงานที่มีลกั ษณะทาตั้งแต่ตน้ จนจบแต่โดยลาพังผูเ้ ดียว
1.4 ความรับ ผิดชอบ (Responsibility) หมายถึ ง การได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน
ใหม่ๆ และมีอานาจอย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรื อควบคุมอย่างใกล้ชิด
1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับเลื่อนขั้น การเลื่อนตาแหน่ง
ให้สูงขึ้น มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อหาความรู ้เพิ่มเติม ได้รับการฝึ กอบรมดูงาน
2.ปั จจัยค้ าจุน (Maintenance Factors) หรื อปั จจัยสุ ขอนามัย (Hygiene Factors) เป็ นปั จจัยที่
ช่วยป้ องกันไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจในงาน หรื อหย่อนประสิ ทธิ ภาพลง หากคนงานไม่ได้
รับการตอบสนองในปั จจัยเหล่านี้ อย่างเพียงพอแล้ว จะนาไปสู่ ความไม่พึงพอใจในงานได้ ปั จจัยนี้
ได้แก่
2.1 ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง ผลตอบแทนจากการทางานซึ่ งอาจเป็ น
ในรู ปของค่าจ้างเงิ นเดือน ค่าตอบแทนสวัสดิ การ หรื อผลประโยชน์ที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ทา
รวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น เป็ นที่พอใจของบุคคลที่ทางาน
2.2 โอกาสที่ จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึ ง
โอกาสที่จะได้รับการแต่งตั้ง เลื่อนตาแหน่ง และได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ
2.3 ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา (Interpersonal Relation Subordinate )หมายถึง
การติดต่อระหว่างบุคคลกับผูบ้ งั คับบัญชาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน ความสามารถทางาน
ร่ วมกันและเข้าใจซึ่ งกันและกัน
2.4 ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา(Interpersonal Relation Superior) หมายถึ ง
การที่บุคคลสามารถทางานร่ วมกันมีความเข้าใจอันดีและมีความสัมพันนธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
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2.5 ความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน (Interpersonal Relation Peers ) หมายถึง การ
ติดต่อระหว่างเพื่อนร่ วมงานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน ความสามารถทางานร่ วมกัน และ
เข้าใจซึ่ งกันและกัน
2.6 สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคม มี
เกียรติและมีศกั ดิ์ศรี
2.7 นโยบายและการบริ หาร (Policy and Administration) หมายถึง การจัดการและ
การบริ หารงานขององค์กร การติดต่อสื่ อสารภายในองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนการบริ หาร
จัดการให้สอดคล้องกับนโยบาย
2.8 สภาพแวดล้อ มในการท างาน (Working Environment) หมายถึ ง สภาพทาง
กายภาพของงาน เช่ น แสง เสี ยง อากาศ ชั่วโมงการทางาน รวมทั้งลักษณะสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ เช่ น
อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือต่างๆ
2.9 ชีวติ ส่ วนตัว (Personal Life) หมายถึง สภาพความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ
งาน เช่น การไม่ถูกย้ายไปทางานในที่แห่งใหม่ซ่ ึ งห่างไกลจากครอบครัว
2.10 ความมัน่ คงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู ้ สึกของบุ คคลที่ มีต่องาน
ในด้านความมัน่ คง คือ การทางานในบริ ษทั ทาให้รู้สึกมัน่ คง อาชี พการงานทาให้สามารถดารงชีวิต
ได้อย่างสบาย ความยุติธรรมในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานและการปฏิบตั ิงานด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
และซื่อสัตย์
2.11การปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา(Supervision) หรื อการนิ เทศงาน หมายถึ ง
ความสามารถหรื อความยุติธ รรมของผูบ้ งั คับบัญ ชาหรื อผูน้ ิ เทศงานในการดาเนิ น งานและการ
บริ หาร
จากทฤษฎี น้ ี สามารถสรุ ป ได้ว่า ปั จจัย จูงใจเป็ นปั จจัยที่ ก่ อให้ เกิ ดความพึ งพอใจในการ
ปฏิ บ ตั ิ งาน ส่ วนปั จจัยค้ าจุ นจะเป็ นปั จจัยที่ ป้ องกันไม่ให้บุ ค คลเกิ ดความเบื่ อหน่ ายหรื อรู ้ สึ กไม่
พอใจในการทางานซึ่ งทฤษฎีสององค์ประกอบของ Herzberg นี้ เชื่ อว่าการสนองความต้องการของ
มนุ ษย์แบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 หรื อปั จจัยจูงใจที่สร้างความพึงพอใจ เป็ น
ความต้องการขั้นสู งประกอบด้วยลักษณะงาน ความสาเร็ จของงาน การยอมรับนับถื อ การได้รับ
การยกย่องและสถานภาพ ส่ วนองค์ประกอบที่ 2 หรื อปั จจัยค้ าจุน หรื อองค์ประกอบที่สร้างความไม่
พึงพอใจ เป็ นความต้องการขั้นต่ า ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมในการทางาน การบังคับบัญชา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นโยบายและการบริ หารงาน ความมัน่ คงในงานและค่าตอบแทน ไม่
เป็ นการสร้างเสริ มบุคคลให้ปฏิบตั ิดีข้ ึนแต่ตอ้ งดารงรักษาไว้เพื่อความพึงพอใจในขั้นสู งต่อไป

16

ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแม็กเกรเกอร์ (Douglas McGregor ,1960 อ้างถึงใน สุ ภาภรณ์
อินทแพทย์ , 2550 ,12) เมื่อบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทางาน ย่อมทาให้ผลการปฏิบตั ิงานดีข้ ึน
ตามไปด้วย โดยทฤษฎี X ได้ต้ งั สมมติฐานเกี่ยวกับคนว่า มีลกั ษณะที่ไม่ดี ดังนี้ คนโดยทัว่ ๆไป ไม่
ต้องการทางาน ถ้ามีโอกาสหลี กเลี่ยงจะทาได้ทนั ที เพื่อตนจะได้ไม่ตอ้ งเหน็ดเหนื่ อยในการทางาน
นั้น ๆคนไม่ชอบทางาน ถ้าจะให้คนทางานต้องมีการบังคับ ควบคุ มดูแลอย่างใกล้ชิด มีรางวัลทาดี
และท าโทษถ้าคนไม่ ท างาน โดยทัว่ ๆไปคนจะหลี กเลี่ ยงความรั บ ผิดชอบ ไม่ ก ระตื อรื อร้ นที่ จะ
ทางานแต่อยากมีความมัน่ คง สรุ ปแล้ว เป็ นทฤษฎีที่มองคนในแง่ร้าย และคิดว่าคนมีความต้องการ
ด้านร่ างกายแต่เพียงอย่างเดียว ไม่มีความต้องการที่สูงขึ้นไป ดังนั้นทฤษฎีน้ ี จึงเต็มไปด้วยการบังคับ
ควบคุ ม ลงโทษ มากกว่าการที่ จะจูงใจให้ค นมองเป้ าหมายอันสู งส่ งทางสังคม หรื อความสาเร็ จ
สู งสุ ดในชี วิต ส่ วนทฤษฎี Y เป็ นแนวทางสมัยใหม่ ตั้งสมมติฐานเกี่ ยวกับคนในแง่ตรงกันข้ามกับ
ทฤษฎี X คือ1ศ โดยทัว่ ๆไป ใช่วา่ คนจะคอยหลีกเลี่ยงงานอยูต่ ลอดเวลา เพราะถ้าเขาได้ทางานที่ชอบ
ร่ วมทางานกับคนที่ถูกใจ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คนเราก็จะปรารถนาที่จะทา แต่ถา้ งานใด
ที่ตอ้ งทาเพราะถูกบังคับ ควบคุ ม คนอาจจะไม่อยากทางานนั้นๆก็ได้ 5ศ การควบคุ มบังคับบัญชา
บทลงโทษใดๆ ไม่ใช่มรรควิธีที่ดีในการทางานของมนุ ษย์ทางที่ดีควรเปิ ดโอกาสให้เขาได้ทางานที่
เขาชอบ ให้รู้จกั รับผิดชอบในงานของเขาเอง ซึ่ งจะทาให้เขาเกิ ดความพอใจและสามารถทางานให้
บรรลุเป้ าหมายได้ 3ศ การที่กล่าวว่าคนชอบปั ดความรับผิดชอบ ไม่กระตือรื อร้ นในการทางาน แต่
ชอบความมัน่ คงส่ วนตัวเองนั้น เป็ นความรู ้สึกที่เกิดจากประสบการณ์เก่าๆ มากกว่าลักษณะของคน
ไม่ ไ ด้มี คุ ณ สมบัติ ดัง กล่ าวเพี ย งอย่างเดี ย ว เพราะถ้า ได้มี ก ารจัด การบริ ห ารที่ ถู ก ต้อ งเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการแล้ว คนที่อยากทางานและอยากมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะเห็นได้วา่
ทฤษฎีน้ ี เป็ นแนวคิดที่มองพฤติกรรมมนุ ษย์ในองค์การจากสภาพความเป็ นจริ ง การดาเนิ นงานของ
องค์ก ารจะประสบความส าเร็ จโดยได้รับ ความร่ วมมื ออย่างจริ งใจ และการมี โอกาสใช้ค วามรู ้
ความสามารถของแต่ละบุคคลในองค์การ โดยให้ต้ งั อยูใ่ นความพอใจด้วย
1.1 แนวคิดเกีย่ วกับนโยบายและการบริหาร (Policy and Administration)
มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายและแนวคิดไว้หลากหลาย ดังนี้
คาว่า การบริ หาร (administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึ ง
ช่วยเหลือ (assist) หรื ออานวยการ (direct) การบริ หารมีความสัมพันธ์หรื อมีความหมายใกล้เคียงกับ
คาว่า “minister” ซึ่ งหมายถึง การรับใช้หรื อผูร้ ับใช้ หรื อผูร้ ับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี สาหรับความหมาย
ดั้งเดิมของคาว่า administerหมายถึง การติดตามดูแลสิ่ งต่างๆ ส่ วนความหมายของนโยบาย ตามราก
ศัพท์ จากพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กล่าวว่า นโยบายเป็ นคาที่มาจากภาษาบาลี โดยการ
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สมาสคาว่า " นย " (เค้าความที่ ส่งให้เข้าใจเอาเอง) กับคาว่า " อุบาย " (วิธีการอันแยบคาย, เล่ห์กล
,เล่ ห์ เหลี่ ย ม) เข้าด้วยกัน และแปลเป็ นความได้ว่า หลัก และวิธี ป ฏิ บ ัติ ซ่ ึ งถื อ เป็ นแนวดาเนิ น การ
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546)
เฟรดเดอริ ค ดับ เบิ้ ล ยู. เทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor ,1976 อ้างถึ งใน มัท นา โมรากุ ล
,2555 ,17) ให้ความหมายการบริ หารไว้วา่ งานบริ หารทุ กอย่างจาเป็ นต้องกระทาโดยมีหลักเกณฑ์
ซึ่ งก าหนดจากการวิเคราะห์ ศึ ก ษาโดยรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่ อ ให้ มี วิธี ที่ ดีที่ สุ ด ในอัน ที่ จะก่ อให้ เกิ ด
ประสิ ทธิภาพในการผลิตมากยิง่ ขึ้นเพื่อประโยชน์สาหรับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ,เฮอร์ เบิร์ต เอ. ไซมอน
(Herbert A. Simon ,1947 ,3 อ้างถึ งใน มัทนา โมรากุ ล ,2555 ,17) กล่ าวถึ งการบริ หารว่าหมายถึ ง
กิ จกรรมที่ บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่ วมกันดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ ,สเตียร์ และพอร์
เตอร์ (Steers & Porter ,1979 อ้างถึงใน อุทุมพร รุ่ งเรื อง ,2555 ,32 ) กล่าวว่า นโยบายและแนวทาง
ปฏิ บตั ิ ของฝ่ ายบริ หารมี อิทธิ พลอย่างมากต่ อบรรยากาศองค์กร ผูบ้ ริ หารที่ ใช้ขอ้ มูลย้อยกลับกับ
พนักงาน ให้พนักงานทางานอย่างอิสระ ย่อมจะสร้างบรรยายกาศในการทางานที่มุ่งผลสาเร็ จ และ
ทาให้พนักงานมี ความรู ้ สีกรับผิดชอบต่อวัตถุ ประสงค์ของกลุ่ มมากยิ่งขึ้น ,ปี เตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์
(Peter F. Drucker อ้างถึงใน มัทนา โมรากุล ,2555 ,17) กล่าวว่า การบริ หาร คือ ศิลปะในการทางาน
ให้บรรลุเป้ าหมายร่ วมกับผูอ้ ื่น การทางานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็ นผูท้ าภายในสภาพ
องค์กรที่กล่าวนั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็ นทรัพยากรหลักขององค์กรที่เข้ามาร่ วมกันทางานใน
องค์กร ซึ่ งคนเหล่านี้จะเป็ นผูใ้ ช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื่นๆ เครื่ องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้ง
ข้อมูลสนเทศต่างๆ เพื่อผลิตสิ นค้าหรื อบริ การออกจาหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กบั สังคม ,
มัทนา โมรากุล( 2555 ,14-15) กล่าวว่า การบริ หาร บางครั้งเรี ยกว่า การบริ หารจัดการ หมายถึง การ
ดาเนิ น งาน หรื อ การปฏิ บ ัติ งานใดๆของหน่ วยงานของรั ฐ และ/หรื อ เจ้าหน้าที่ ของรั ฐ (ถ้าเป็ น
หน่ วยงานภาคเอกชน หมายถึ งของหน่ วยงาน และ/หรื อ บุ คคล) ที่ เกี่ ยวข้องกับ คน สิ่ งของและ
หน่ วยงาน โดยครอบคลุ มเรื่ องต่างๆ เช่ น (1) การบริ หารนโยบาย (Policy) (2) การบริ หารอานาจ
หน้ า ที่ (Authority) (3) การบริ หารคุ ณ ธรรม (Morality) (4) การบริ หารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สั ง คม
(Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัด องค์ก ร (Organizing) (7) การบริ ห ารทรั พ ยากร
มนุ ษ ย์ (Staffing) (8) การอ านวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การ
รายงาน (Reporting) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) เช่ น นี้ เป็ นการน า “กระบวนการ
บริ หาร” หรื อ “ปั จ จัย ที่ มี ส่ วนส าคัญ ต่ อ การบริ หาร” ที่ เรี ย กว่ า แพ็ ม ส์ -โพสคอร์ บ (PAMSPOSDCoRB) แต่ละตัวมาเป็ นแนวทางในการให้ความหมาย ,ชังและคอมโป ฟลอเรส (Chang and
Compo Flores ,1980 ,7 อ้างถึ งใน วิจิตร ศรี ส อ้าน ,2557 , 6) ให้ความหมาย นโยบาย ว่าหมายถึ ง
กรอบพื้นฐานที่เป็ นตัวกาหนดปัญหาหลักของบริ ษทั จุดมุ่งหมาย ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ทวั่ ไป และ
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แนวทางชุดหนึ่งที่ครอบคลุมการดาเนิ นงานทางธุ รกิจภายใต้กรอบแนวคิดรวมของบริ ษทั , วิโรจน์
สารรัตนะ (2556)กล่าวว่า นโยบาย หมายถึงแนวหรื อวิธีการเพื่อการปฏิ บตั ิที่รัฐหรื อสถาบัน หรื อ
กลุ่มหรื อบุคคล เลือกจากทางเลือกหลายๆทางเพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ โดยปกติจะสะท้อนให้
เห็นถึงการตัดสิ นใจในปั จจุบนั เพื่อการแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ผล ,วิจิตร ศรี สอ้าน (2557 , 6) กล่าวว่า
นโยบาย หมายถึง แนวทางหรื อการตัดสิ นใจของบริ ษทั หรื อหน่ วยงาน สาหรับการดาเนินงานและ
การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541 ,18-19) กล่าวว่า การบริ หารจัดการเป็ นกระบวนการของ
กิ จกรรมที่ ต่อเนื่ องและประสานงานกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารต้องเข้ามาช่ วยเพื่อให้บ รรลุ จุดมุ่งหมายของ
องค์กร ประเด็นสาคัญของการบริ การจัดการ มีดงั นี้
1.การบริ หารจัดการสามารถประยุกต์ใช้กบั องค์กรใดองค์กรหนึ่งได้
2.เป้ าหมายของผูบ้ ริ หารทุกคนคือ การสร้างกาไร
3.การบริ ห ารจัด การเกี่ ยวข้องกับ การเพิ่ ม ผลผลิ ต (Productivity) โดยมุ่ งสู่ ป ระสิ ท ธิ ภาพ
(Efficiency) (วิธี ก ารใช้ท รั พ ยากรโดยประหยัด ที่ สุ ด ) และประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) (บรรลุ
เป้ าหมายคือประโยชน์สูงสุ ด)
4.การบริ หารจัดการสามารถนามาใช้สาหรับผูบ้ ริ หารในทุกระดับชั้นขององค์กรและหน้าที่
ของการบริ หารประกอบด้วยกิจกรรมพื้นฐาน 4 ประการหรื ออาจแบ่งในลักษณะที่เป็ นขั้นตอนดังนี้
1. การวางแผน (Planning) เป็ นสิ่ งที่ องค์กรต้องการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต การวางแผน
เป็ นสะพานเชื่อมระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบนั และอนาคตซึ่ งทาได้โดยการให้บรรลุเป้ าหมายผลลัพธ์ที่
ต้องการ การวางแผนจึงต้องอาศัยการกาหนดกลยุทธ์ที่ประสิ ทธิ ภาพ แม้วา่ พื้นฐานของการจัดการ
โดยทัว่ ไปเป็ นงานของผูบ้ ริ หารการวางแผนเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ให้ประสบ
ความสาเร็ จและการประเมินกลยุทธ์ เพราะว่า การจัดการองค์กร การจูงใจ การจัดบุคคลเข้าทางาน
และกิ จกรรมควบคุ ม ขึ้นกับการวางแผน กระบวนการวางแผนจะต้องประกอบด้วยผูบ้ ริ หารและ
พนักงานภายในองค์กร การวางแผนจะช่ วยให้องค์กรกาหนดข้อดี จากโอกาสภายนอกและทาให้
เกิดผลกระทบจากอุปสรรคภายนอกต่าสุ ด โดยต้องมองเหตุการณ์ในอดีตและปั จจุบนั เพื่อคาดคะเน
เหตุ ก ารณ์ ที่ จะเกิ ด ขั้น ในอนาคต การวางแผน ประกอบด้วย การพัฒ นาภารกิ จ (Mission) การ
คาดคะเนเหตุการณ์ปัจจุบนั เหตุการณ์อนาคต และแนวโน้ม การกาหนดวัตถุประสงค์ และการเลือก
กลยุทธ์ที่ใช้ การวางแผนจะช่ วยให้ธุรกิ จปรับตัวสู่ การเปลี่ ยนแปลงของตลาดและสามารถกาหนด
เป้ าหมายได้ การบริ ห ารเชิ งกลยุท ธ์ น้ ัน ต้อ งการให้ อ งค์ก รติ ดตามในลัก ษณะเชิ งรุ ก (Proactive)
มากกว่าที่ จะเป็ นเชิ งรับ (Reactive) องค์กรที่ประสบความสาเร็ จจะต้องควบคุมอนาคตขององค์กร
มากกว่าที่ จะรอรั บผลจากอิ ท ธิ พ ลสภาพแวดล้อมภายนอกและเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ น การตัดสิ นใจ
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(Decision Making) ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการวางแผน การปรั บ ตัวเป็ นสิ่ ง จาเป็ นเพราะว่ามี ก าร
เปลี่ ยนแปลงของตลาด เศรษฐกิจ และคู่แข่งขันทัว่ โลก จุดเริ่ มต้นของความสาเร็ จที่ดีของธุ รกิจคือ
การวางแผนที่เหมาะสม เห็นผลได้จริ ง ยืดหยุน่ มีประสิ ทธิ ผล และทรงประสิ ทธิ ภาพ
2. การจัด การองค์ก ร (Organizing) จุ ด มุ่ ง หมายของการจัด การองค์ ก รคื อ การใช้ค วาม
พยายามทุกกรณี โดยการกาหนดงานและความสาคัญของอานาจหน้าที่ การจัดการองค์กร หมายถึ ง
การพิจารณาถึงสิ่ งที่ตอ้ งการทาและผูท้ ี่จะทารายงานมีตวั อย่างในประวัติศาสตร์ ของธุ รกิจที่มีการจัด
องค์กรที่ดี สามารถประสบความสาเร็ จในการแข่งขันและสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ ธุ รกิจที่มีการ
จัดองค์กรที่ดีสามารถจูงใจผูบ้ ริ หารและพนักงานให้มองเห็นความสาคัญของความสาเร็ จขององค์กร
การก าหนดลัก ษณะเฉพาะของงาน (Work Specialization) โดยการแบ่ งงานประกอบด้วยงานที่
กาหนดออกมาเป็ นแผนก การจัดแผนก และการมอบอานาจหน้าที่ (Delegating Authority) การแยก
งานออกเป็ นงานย่อยตามการพัฒนารายละเอียดของงาน (Job Description) และคุณสมบัติของงงาน
(Job Specification) เครื่ องมือเหล่านี้ มีความชัดเจนสาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน ซึ่ งต้องการทราบ
ลักษณะของงาน การกาหนดแผนกในโครงสร้ างขององค์กร (Organization Structure) ขนาดของ
การควบคุม (Span of Control) และสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) การเปลี่ยนแปลงกล
ยุทธ์ตอ้ งการการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง เพราะตาแหน่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นหรื อลดลงหรื อรวมกัน
โครงสร้างองค์กรจะต้องระบุถึงวิธีการใช้ทรัพยากรและวิธีการซึ่ งวัตถุประสงค์มีการกาหนดขึ้นใน
ธุ รกิ จ การสนับสนุ นทรัพยากรและกาหนดวัตถุ ประสงค์ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ จะแตกต่างจาก
โครงสร้ างด้านผลิ ตภัณ ฑ์หรื อลูก ค้า รู ปแบบทัว่ ไปของการจัดแผนกคื อ ตามหน้าที่ (Functional)
ตามฝ่ าย (Divisional) ตามหน่ วยธุ ร กิ จเชิ ง กลยุท ธ์ (Strategic business unit) และด้านแมททริ ก ซ์
(Matrix)
3. การน าหรื อ การสั่ ง การ (Leading/Directing) เป็ นการใช้อิท ธิ พ ลเพื่ อ จูงใจพนัก งานให้
ปฏิบตั ิงานและนาไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ระบุไว้ หรื อเป็ นกระบวนการจัดการให้สมาชิกใน
องค์กรทางานร่ วมกันได้ดว้ ยวิธีการต่างๆ เพราะทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นสิ่ งที่ซบั ซ้อนและเข้าใจถ่องแท้
ได้ยาก การนาหรื อการสั่งการจึงต้องใช้ความสามารถหลายเรื่ องควบคู่กนั ไป อาทิ ภาวะความเป็ น
ผูน้ าของผูบ้ ริ หาร การจูงใจ การติดต่อสื่ อสารในองค์กร และการทางานเป็ นที ม เป็ นต้น หน้าที่ใน
การนาหรื อสั่งการนี้ มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าหน้าที่อื่น เพราะผูบ้ ริ หารต้องแสดงบทบาทของผู ้
สั่งการอย่างมีคุณภาพ ถ้าไม่เช่ นนั้นแผนงานที่วางไว้ตลอดจนทรัพยากรที่จดั เตรี ยมไว้อาจไม่เกิ ด
ประสิ ทธิ ผล ถ้าผูบ้ ริ หารดาเนิ นกิ จกรรมด้านการสั่งการไม่ดีพอ ดังนั้นการสั่งการจึงเป็ นเรื่ องของ
ความรู ้ ความชานาญ ประสบการณ์ และความสามารถที่จะชักจูงให้พนักงานร่ วมกันปฏิบตั ิงานไป
ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ให้องค์กรประสบความสาเร็ จตามต้องการ
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4. การควบคุ ม (Controlling) การใช้ท รั พ ยากรต่ างๆขององค์ก ร ถื อว่าเป็ นกระบวนการ
ตรวจสอบ หรื อติดตามผลและประเมินการปฏิบตั ิงานในกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน เพื่อรักษาให้
องค์กรดาเนิ นไปในทิ ศทางสู่ เป้ าหมายอย่างถู ก ต้องตามวัตถุ ป ระสงค์หลัก ขององค์กร ในเวลาที่
กาหนดไว้ องค์ก รหรื อธุ รกิ จที่ ป ระสบความล้ม เหลวอาจเกิ ดจากการขาดการควบคุ ม หรื อมี การ
ควบคุ ม ที่ ไร้ ป ระสิ ท ธิ ภาพ และหลายแห่ งเกิ ดจากความไม่ ใส่ ใจในเรื่ องของการควบคุ ม ละเลย
เพิกเฉย หรื อในทางกลับกันคือมีการควบคุมมากจนเกิดความผิดพลาดขององค์กรเอง การควบคุมจึง
เป็ นหน้าที่หลักทางการบริ หารที่มีความสาคัญ ตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบกระบวนการทางการบริ หาร
นิ ตยา เงินประเสริ ฐศรี (2542 อ้างถึ งใน อุ ทุมพร รุ่ งเรื อง ,2555 ,33-38) ได้กล่าวถึ งทฤษฎี
และแนวคิดทางการบริ การกลุ่มทฤษฎีแบบคลาสสิ ค (Classical Organization Theory) จะประกอบ
ไปด้วยทฤษฎีที่สาคัญๆ ดังนี้คือ
1.ทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) เฟรดเดอริ ค ดับเบิ้ลยู.
เทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor , 1959) คือผูท้ ี่ได้ชื่อว่าเป็ นบิดาแห่งการบริ หารงานแบบวิทยาศาสตร์
เทย์เลอร์ น้ นั มี พ้ืนฐานความรู ้ ทางด้านวิศวกร โดยที่ การนาเสนอทฤษฎี การบริ หารงานแบบวิทยา
ศาสตรนั้น ได้มีข้ ึนหลังจากที่เทย์เลอร์ ได้เข้ามารับตาแหน่ งเป็ นผูจ้ ดั การโรงงานแห่ งหนึ่ ง ในขณะ
นั้นปั ญหาของโรงงานอุ ตสาหกรรมที่ ประสบอยู่คือ ปั ญหาในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตซึ่ งจาก
ความด้อยเรื่ องประสิ ทธิ ภาพในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็ นหน่วยทาการผลิตในระดับ
จุ ล ภาคได้ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จของอเมริ ก าในระดับ มหภาค คื อ ท าให้ อเมริ ก าใน
ขณะนั้นประสบภาวะเศรษฐกิ จตกต่ า ดังนั้นเทย์เลอร์ จึงพยายามแก้ไขปั ญหาโดยในระยะแรกเทย์
เลอร์ ให้ความสนใจไปในการปรับปรุ งเครื่ องจักร เคื่องมือต่างๆตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทางาน
แต่ประสิ ทธิ ภาพของการผลิ ตไม่เป็ นที่น่าพอใจ ดังนั้นเทย์เลอร์ จึงได้เปลี่ ยนแนวความคิดใหม่โดย
ได้ลองทาการสังเกตวิธีการทางานของคนงาน จากการสังเกตเทย์เลอร์ พบว่าคนงานในโรงงานมี
วิธีการทางานตามหลักความเคยชิ นซึ่ งคนงานแต่ละคนมีวิธีการทางานแตกต่างกัน จึงมักก่อให้เกิ ด
การอูง้ านได้ และการอูง้ านอย่างเป็ นระบบโดยได้รับการรู ้ เห็ นเป็ นใจจากผูน้ าสหภาพแรงงานใน
โรงงาน นอกจากการอูง้ านแล้ว เทย์เลอร์ ยงั พบว่าในอดีตฝ่ ายบริ หารได้เข้าไปควบคุม ดูแลคนงาน
น้อยมาก และปล่อยให้คนงานมี อิสระในการเลื อกวิธีการทางานตามใจชอบ ดังนั้นเทย์เลอร์ จึงได้
นาเสนอการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ ดงั นี้ คือ
1.1 จะต้องมีการกาหนดวิธีการทางานเพื่อให้ได้วิธิที่ดีที่สุด โดยเป็ นวิธีที่ใช้เวลา
ทรั พ ยากร และพลังงานในการท างานน้อยที่ สุ ด เมื่ อเปรี ย บเที ยบกับ วิธี อื่น ที่ ท างานในลัก ษณะ
เดียวกัน
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1.2 การคัดเลือกคนงานจะต้องมีการนาเอากฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ มาช่วยในการ
คัดเลือก เพื่อให้ได้คนงานที่มีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
1.3 จะต้อ งมี ก ารพัฒ นาคนงานโดยการสอนวิธี ก ารท างานให้ถู ก ต้องตามหลัก
วิทยาศาสตร์การจัดการ เพื่อที่จะขจัดวิธีการทางานตามหลักความเคยชินให้หมดไปจากคนงานเดิม
1.4 ต้องพยายามสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีให้เกิ ดขึ้ นระหว่างฝ่ ายบริ หารกับคนงาน
อันจะนามาซึ่งประสิ ทธิภาพการผลิตของโรงงาน
2. การจัด การตามแบบระบบราชการ (Bureaucratic Management) แม็ก ซ์ เวเบอร์ (Max
Weber ,1947) เป็ นชาวเยอรมัน และเป็ นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสี ยงและยิ่งใหญ่ที่มีความรอบรู ้ในศาสตร์
ต่างๆ เช่น วิชากฎหมาย การเมือง การปกครอง ประวัติศาสตร์ และเศรษฐกิจ และได้ชื่อว่าเป็ นบิดา
แห่ ง การจัด การตามแบบระบบราชการ ในการท าความเข้า ใจองค์ก รแบบระบบราชการนั้น มี
หลักการที่สาคัญดังนี้
2.1 หลัก ของการแบ่ งงานกัน ท า (Division of Labor) หมายถึ ง หลัก ในการสร้ าง
ความชัด เจนและความสมดุ ล ระหว่า งอ านาจหน้ าที่ ก ับ ความรั บ ผิ ด ชอบโดยให้ ถู ก ต้องตามกฎ
ระเบียบขององค์กร การแบ่งงานกันทาตามวิธีน้ ีถือว่าเป็ นความรับผิดชอบที่เป็ นทางการ
2.2 หลัก ของการก าหนดอานาจหน้ าที่ ตามสายการบัง คับ บัญ ชา (Hierarchy of
Authority) หมายถึ ง การกาหนดตาแหน่ งต่างๆที่ ให้อานาจหน้าที่ ลดหลัน่ ลงมาตามสายการบังคับ
บัญชา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในสายการบังคับบัญชา
2.3 หลักของความสามารถ (Technical Competency) หมายถึง หลักการสาคัญใน
การจัดบุคคล เพื่อบรรลุหรื อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามความรู ้ความสามารถของบุคคล โดยการใช้
กระบวนการทดสอบ การฝึ กอบรม และการศึกษาของบุคลากร
2.4 หลัก ของกฎระเบี ย บ ความมี วิ นัย และการควบคุ ม (Rules , Disciplines &
Control) หมายถึ ง การบริ หารงานโดยใช้กฎระเบียบเป็ นหลัก และกาหนดรู ปแบบไว้ให้ชดั เจนใน
การบริ หาร จะต้องยึดระบบเอกสารเป็ นสาคัญ โดยไม่คานึงถึงความสัมพันธ์ส่วนตัว
2.5 หลักของความเป็ นกลางทางการบริ หาร (Administrative Officials) หมายถึง ผู้
ดารงตาแหน่ งต่างๆ เป็ นผูท้ ี่มีเกียรติ มีอุปกรณ์ และเครื่ องมือต่างๆ เป็ นองค์ประกอบในการทางาน
ตามตาแหน่งนั้น อุปกรณ์และเครื่ องมือจะอยูค่ ู่กบั ตาแหน่งไม่ใช่บุคคล
2.6 หลักการเป็ นบุคลากรของฝ่ ายบริ หารและได้รับเงินประจา (Career Official &
Fixed Salary) หมายถึง ผูด้ ารงตาแหน่ งบริ หารจจะต้องเป็ นบุคลากรประจา มีการจ้างงานตลอดชี พ
และจัดให้มีเงินเดือนประจาในอัตราคงที่แต่ละปี
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3. การจัดการตามหลักการบริ หาร (Administrative Management) นักทฤษฎีที่นาเสนอการ
จัดการตามหลักการบริ หาร มีความเชื่ อในการที่จะทาให้การทางานขององค์กรบรรลุ เป้ าหมายนั้น
จะต้องมีการกาหนดหน้าที่ของคนที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และหลักการบริ หารงานเพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน นักทฤษฎีที่นาเสนอทฤษฎีประกอบด้วย
3.1 เฮนรี่ ฟาโยล์ (Henri Fayol ,1949) คื อ ผูท้ ี่ ไ ด้ชื่ อ ว่ า เป็ นบิ ด าแห่ ง ทฤษฎี ก าร
จัดการตามหลักการบริ หาร ฟาโยล์เป็ นชาวฝรั่งเศสและนักบริ หารระดับสู งในอุตสาหกรรรม ซึ่ ง
ตามแนวคิดของฟาโยล์ การที่จะทาให้การบริ หารงานบรรลุเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์น้ นั ประการ
แรก ฟาโยล์ เห็ น ว่า นั ก บริ ห ารจะต้อ งท าหน้ า ที่ ท างการบริ ห าร ซึ่ งประกอบด้ว ย การวางแผน
(Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ(Commanding) การประสานงาน (Coordinating)
และการควบคุม (Controlling) ประการที่สองนักบริ หารจะต้องทราบถึงหลักการบริ หารที่สาคัญๆ
ซึ่ งฟาโยล์ได้นาเสนอหลักการบริ หารที่มีประสิ ทธิ ผลของฟาโยล์ที่มีอยู่ 14 ข้อ ดังนี้คือ
- หลัก การแบ่ งงานกันท า (Devision of work) ในการบริ หารนั้นจะมี งานเกิ ดขึ้ น
เป็ นจานวนมาก ดังนั้นนักบริ หารจะต้องแบ่ งงานที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นจานวนมากให้ก ับ บุ คลากรที่ เป็ น
สมาชิ ก ขององค์ ก าร ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพในการท างานตามหลัก สู ง สุ ดของหลั ก
เศรษฐศาสตร์
- หลักที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility)
ในการบริ หารนั้นบุ ค ลากรที่ ได้รับมอบหมายงานให้ท าจะเกิ ดความผูกพันต่องผูบ้ งั คับ บัญ ชาใน
ลัก ษณะของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย ดัง นั้ น ในการที่ จ ะท าให้ ง านที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายนั้นสาเร็ จจะต้องมีการกาหนดอานาจหน้าที่ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบที่บุคลากรมี
- หลักของความมีระเบี ยบวินัย (Discipline) ระเบียบวินัยคือข้อตกลง กติกาที่ใช้
ร่ วมกันของบุ ค ลากรองค์ก าร ระเบี ย บวินัย จะเป็ นกรอบในการควบคุ ม พฤติ ก รรมของบุ ค ลากร
องค์การให้เป็ นไปในทิศทางที่เอื้อต่อการบรรลุเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ขององค์การ
- หลัก ของการมี ผู้บ ัง คับ บัญ ชาคนเดี ย ว (Unity of Command) บุ ค ลากรที่ เป็ น
สมาชิ กขององค์การนั้น จะต้องฟั งค าสั่ งจากเจ้านายเพี ยงคนเดี ยว เพื่ อป้ องกันการสั บสนในการ
ปฏิบตั ิงาน การสั่งงานใดๆต้องเป็ นไปตามลาดับสายการบังคับบัญชา
- หลักของการมีเป้ าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) ในการทางานนั้นบุคลากร
ขององค์ก ารจะต้อ งมี เป้ าหมายเดี ย วกัน ดัง นั้น กิ จกรรมการท างานของบุ ค ลากรทุ ก คนจะต้อ ง
สอดคล้อง และเป็ นไปในทางทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน
- หลัก ของผลประโยชน์ ส่ วนตัว ส าคัญ น้ อ ยกว่ า ผลประโยชน์ ข ององค์ ก าร
(Subordination of Individual to the General Interest) ผลประโยชน์ของบุคลากรที่เป็ นสมาชิ กของ

23

องค์ก ารมี ความส าคัญ น้อยกว่าผลประโยชน์ ส่ วนรวมขององค์ก าร ดังนั้น ในการท างานสมาชิ ก
องค์การจะต้องทุ่มเทเสี ยสละในยามที่องค์การต้องการความช่วยเหลือทั้งในยามปกติ และยามวิกฤต
- หลักของการกาหนดค่าตอบแทน และวิธีการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration &
Methods) การจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ บุ ค ลากรขององค์ ก ารควรที่ จ ะให้ มี ค วามยุ ติ ธ รรม และ
ตอบสนองความพึงพอใจทั้งของสมาชิกองค์การ และผูบ้ ริ หารเท่าที่จะพึงทาได้
- หลัก ของการรวมอ านาจ (Centralization) ในการบริ ห ารนั้ นอ านาจในการ
ตัดสิ นใจควรที่จะรวมไว้ที่จุดศูนย์กลาง เพื่อที่จะทาให้สามารถควบคุมส่ วนต่างๆไว้ได้ เช่น อานาจ
ในการอนุมตั ิเงิน อานาจในการบริ หารงานบุคคล เป็ นต้น
- หลักการจัดสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) จะต้องมีการจัดการสายบังคับ
บัญชาในการบริ หารการองค์การ เพื่อที่ จะทาให้ทราบถึงลักษณะของอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ตลอดจนไปถึงลักษณะของการติดต่อสื่ อสาร
- หลักของความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย (Order) ในการบริ หารนั้นจะต้องมี การจัด
สถานที่ทางาน ตลอดจนวัสดุสิ่งของให้เอื้อต่อการปฏิ บตั ิงานและเสริ มสร้างบรรยากาศในที่ทางาน
ให้น่าทางาน
- หลักของความเสมอภาค (Equity) ในการบริ หารงานนั้นผูท้ ี่เป็ นผูบ้ ริ หาร จะต้อง
ให้ความเสมอภาคและมีความยุติธรรมต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะในเรื่ อง
ของการแบ่งงานให้ทา การพิจารณาความดี ความชอบ ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาข้อขัดแย้งในการ
ทางาน
- หลัก ของความั่น คงในงาน (Stability of Tenure) ส าหรั บ การบริ ห ารงานนั้ น
จะต้องทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา มีความรู ้สึกว่าตัวเขามีความมัน่ คงในการปฏิบตั ิงาน เช่น การจัดให้มี
การเซ็ น สั ญ ญาจ้ า งงาน ซึ่ งก าหนดระยะเวลาในการจ้ า งที่ ชั ด เจนและเป็ นธรรม การจั ด
สภาพแวดล้อมในการทางานให้ น่าทางานและการจัดเครื่ องป้ องกันอันตรายที่อาจเกิ ดขึ้นจากการ
ทางาน
- หลักของความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ (Initiative) ในการบริ หารงานนั้น ผูบ้ ริ หารที่
เก่งและฉลาดจะต้องรู ้จกั นาเอาความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชามาใช้ประโยชน์ในการ
ท างาน ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ข องผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาอาจได้ม าจากการระดมสมอง หรื อ การ
ปรึ กษาหารื อเพื่อแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
- หลักของความสามัคคี (Esprit de Corps) ในการบริ หารงานนั้น ในการที่จะทาให้
งานบรรลุ เป้ าหมายนั้น จะต้องมีการสร้างความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดี ยวกันให้เกิ ดขึ้นในการทางาน ซึ่ ง
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อาจจะทาได้โดยการจัดให้มีกิจกรรมระหว่างสมาชิ กร่ วมกัน เช่น การจัดงานกีฬา การจัดทัศนศึกษา
ดูงาน การจัดงานเลี้ยง เป็ นต้น
3.2 ลูเธอร์ กูลิค และลินดัล เออร์ วคิ (Luther Gulick & Lyndall Urwick ,1937) เป็ น
นักทฤษฎีที่อยูใ่ นกลุ่มการศึกษาการจักการตามหลักการบริ หาร ได้เสนอหลักที่เกี่ยวกับการบริ หาร
ซึ่ งคนที่ เป็ นผูบ้ ริ ห ารจะต้อ งท ามี ห น้ า ที่ ส าคัญ อยู่ 7ประการ คื อ POSDCoRB ซึ่ งประกอบด้ว ย
รายละเอียดดังต่อไปนี้
- การวางแผน (Planning) คื อหน้าที่ ห รื อบทบาทในการก าหนดการท างานที่ จะ
เกิดขึ้นในอนาคตว่า จะทาอะไร จะทาอย่างไร จะทาเมื่อไหร่ ใครเป็ นผูท้ า จะใช้งบประมาณเท่าไหร่
- การจัด องค์ก ร (Organizing) คื อ การจัด โครงสร้ า งองค์ ก รที่ เกี่ ย วกับ เรื่ อ งการ
กาหนดภารกิจหน้าที่ การแบ่งงานกันทา การกาหนดอาอาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การจัดสาย
การบังคับบัญชา การกาหนดขนาดของการควบคุม การจัดตั้งหน่ วยงานหลัก (Line) และการจัดตั้ง
หน่วยงานที่ปรึ กษา (Staff)
- การจัดคนเข้าทางาน (Staffing) คือ หน้าที่ที่เกี่ ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
ซึ่งประกอยด้วย การวางแผนกาลังคน การสัง่ การ การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การปฐมนิ เทศ การ
ฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลื่อนขั้น ลดขั้น การโยกย้าย และการให้พน้ จากงาน
-การสั่งการ(Directing) คือ การที่ผบู ้ งั คับบัญชาสั่งให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงาน
ตามแผนงาน หรื อตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การปฏิบตั ิงานดาเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง
อาจจะสั่งการด้วยวาจา หรื อลายลักษณ์อกั ษรก็ได้
- การประสานงาน (Coordinating) คือ หน้าที่ในการประสานกับหน่วยย่อยต่างๆที่
มีอยู่ในองค์กรให้ทางานสอดคล้อง และเป็ นไปในทิศทงเดี ยวกันซึ่ งการประสานงานนั้นอาจทาได้
โดยการจัดตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองงาน การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความชัดเจน การใช้วธิ ี การ
งบประมาณ เป็ นต้น
- การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน (Reporting) คือ การรายงานความก้าวหน้า ปั ญหา
อุปสรรค ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ขององค์กรให้ทุกฝ่ ายได้ทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดตามการ
แก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่เกิดจากการทางาน
- การบริ ห ารงบประมาณ (Budgeting) คื อ หน้ า ที่ ใ นการจัด สรร การวางแผน
งบประมาณให้กบั องค์กร และหน่วยงานย่อยต่างๆ ให้มีงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการ
ทางาน
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1.2 แนวคิดเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมในการทางาน (Working Environment)
สภาพแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ให้อยากทางาน หรื อเกิด
ความเบื่ อ หน่ า ยในการท างานได้ ดัง นั้น การจัด สภาพแวดล้อ มให้ เอื้ อ ต่ อ การท างาน จะท าให้
ผูป้ ฏิ บตั ิงานทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีความสุ ขอีกด้วย มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย
และแนวคิดไว้หลากหลาย ดังนี้
ร็ อ บบิ้ น ( Robbins ,1990 , 206 อ้า งถึ ง ใน คณะกรรมการด าเนิ น งานวิ จ ัย มหาวิท ยาลัย
รามคาแหง ,2555 ,10) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม (environment) ว่า หมายถึง ทุกสิ่ งทุ ก
อย่างที่อยู่ภายนอกองค์กร คือ เป็ นภาพรวมทั้งหมด ส่ วนองค์กรถื อว่า เป็ นส่ วนประกอบย่อยที่อยู่
ภายใต้ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกนั้ น และองค์ ก รจะอยู่ โ ดดเดี่ ย วไม่ ไ ด้ ต้อ งมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ั บ
สภาพแวดล้อ มภายนอกด้วย , มู ส (Moos ,1986 อ้างถึ งใน ไพจิ ตร ไชยฤทธิ์ ,5228 ,23) ได้ส รุ ป
แนวคิดในการศึกษาสภาพแวดล้อม ว่าหมายถึงการรับรู ้ของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมของบุคคล
นั้น ๆในงาน โดยได้แ บ่ ง มิ ติ ใ นการศึ ก ษาสภาพแวดล้อ มเป็ น 3 มิ ติ ได้แ ก่ มิ ติสั ม พัน ธภาพ มิ ติ
ความก้าวหน้าในหน้าที่ การงานและมิติการคงไว้และการเปลี่ ยนแปลง ,จรวยพร (2539 อ้างถึ งใน
อุทุ มพร รุ่ งเรื อง ,2555 ,38) กล่ าวว่า สภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึ ง สิ่ งต่างๆที่ อยู่รอบตัว
พนักงานในขณะทางาน เช่น หัวหน้างาน ผูค้ วบคุมงาน เพื่อนร่ วมงาน เครื่ องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ
อากาศที่หายใจ แสงสว่าง เสี ยง ความสะเทื อน ฝุ่ น และสารเคมี อื่นๆรวมทั้งเชื้ อโรคต่างๆ ,พิทยา
บวรวัฒนา (2544, 115 อ้างถึงใน คณะกรรมการดาเนิ นงานวิจยั มหาวิทยาลัยรามคาแหง ,2555 ,9)
ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยู่นอกองค์กร อันได้แก่ ปั จจัยทางเศรษฐกิ จ
สภาพการเมือง ลักษณะของสังคมโครงสร้ างของกฎหมาย นิ เวศวิทยาและวัฒนธรรม ,ทิพวรรณ
หล่ อสุ วรรณรั ตน์ (2547 ,123) ได้ก ล่ าวว่า สภาพแวดล้อมขององค์ก ร หมายถึ ง ปั จจัยต่าง ๆที่ อยู่
ล้อมรอบองค์การและสามารถส่ งผลกระทบต่อการทางานในการปรับปรุ งเทคโนโลยี การสนับสนุน
จากลู ก ค้าและผูม้ ี ส่วนร่ วม สถาบันการเงิน และคู่แข่ง เป็ นต้น และการเข้าถึ งทรัพ ยากรที่ หายาก
ได้แก่ วัตถุดิบ คนงานที่มีความเชี่ยวชาญ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้,สาคร สุ ขศรี วงศ์ (2550 , 69) ได้กล่าว
ว่า สภาพแวดล้อมภายใน คือปั จจัยต่าง ๆที่อยูใ่ นองค์กรและสามารถควบคุมได้ คือ ระบบงาน ผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยในองค์การ สิ่ งอานวยความสะดวก และวัฒนธรรมองค์กร ,อุบลวรรณ ปิ ติวฒั น์สถาพร
(2557 ,7) กล่ าวว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึ ง สภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไป เช่ น อาคาร
สถานที่ ห้ องท างาน อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ ที่ ใช้ในการปฏิ บ ตั ิ ง าน มี อย่างถู ก ต้องเหมาะสมเพี ยงพอ
ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ ยวข้อง อันจะทาให้ผปู ้ ฏิ บตั ิ งานมีความสุ ขกับงานเกิ ดความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน
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โจนส์ (Jones ,1949 อ้า งถึ ง ใน ไพจิ ต ร ไชยฤทธิ์ ,5228 ,22-23) ได้ใ ห้ ค วามหมายของ
สภาพแวดล้อมในการทางานว่า หมายถึ ง ทุ กสิ่ งทุ กอย่างรวมทั้งหมดที่ อยู่ล้อมรอบปั จเจกบุ คคล
ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรม ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม และความรู้สึกนึ ก
คิดของมนุษย์ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) หมายถึง ภูมิอากาศ พื้นที่
ภูมิประเทศ และอุณหภูมิ เป็ นสิ่ งที่ไม่มีชีวิต เป็ นสภาพแวดล้อมที่มีความสาคัญในแง่ของการเป็ น
รู ปแบบการปฏิสัมพันธ์กบั มนุษย์ในอันดับแรก ๆ
2. สภาพแวดล้อมทางสั งคม (Social environment) หมายถึ ง ผูค้ นที่ อยู่ล้อมรอบ
บุคคล โดยทัว่ ไป และมีอิทธิ พลต่อบุคคลนั้น อาจมีกิจกรรมร่ วมกันหรื อไม่มีก็ได้
3. สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural environment) มีความสาคัญมากที่สุด
เพราะได้รวมถึงสิ่ งที่มนุ ษย์สร้างขึ้นทั้งหมด เช่น เครื่ องมือ ที่อยูอ่ าศัย กฎหมาย เครื่ องจักร ความเชื่อ
ประเพณี และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็ นต้น
4. สภาพแวดล้อมย่อย (Segmented environment) ได้แก่ สภาพสังคมชนบท สภาพ
สังคมเมือง
ชู ล ทซ์ (Schultz ,2002 ,18-20 อ้า งถึ ง ใน อุ ทุ ม พร รุ่ ง เรื อง ,2555 ,42-43) ได้ แ บ่ ง สภาพ
แวดล้อมในการทางานออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
1. สภาพการท างานด้านกายภาพ (Physical Working Conditions) ประกอบด้วย
ปั จจัย หลายอย่า งตั้ง แต่ ที่ จ อดรถ สถานที่ ต้ งั ของตึ ก ที่ ท างาน ปริ ม าณแสง เสี ย ง อุ ณ หภู มิ และ
ความชื้ นในที่ ท างาน สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆส าหรั บ พนักงาน มี ระบบความปลอดภัยและ
ทางออกฉุ กเฉิ นที่เพียงพอ นอกจากนี้ แล้วยังเล็งเห็นความสาคัญของการจัดให้มีสถานที่รับเลี้ยงเด็ก
และผูส้ ู งอายุ โดยเห็ นว่ามี ค วามส าคัญ ในโลกปั จจุ บ นั เนื่ องจากแรงงานสองในสามจากจานวน
แรงงานทั้งหมดเป็ นพนักงานซึ่ งเป็ นเพศหญิง และส่ วนใหญ่อยูใ่ นวัยที่ตอ้ งเลี้ยงดูบุตรและต้องดูแล
ผูส้ ู งวัยในครอบครัว ดังนั้นในการที่บริ ษทั จะดึ งดูดพนักงานของตนไว้ และลดปั ญหาการขาดงาน
ลง ปั จจัยดังกล่าวจึงมีส่วนในการช่วยลดปั ญหาความตึงเครี ยดในการที่พนักงานจาเป็ นต้องแบ่งเวลา
ในการรับผิดชอบทั้งสาหรับหน้าที่ในที่ทางานและหน้าที่ที่มีต่อครอบครัว
2.สภาพการทางานด้านเวลา (Temporal Working Conditions) ได้แก่ เวลาที่ ใช้ใน
การทางาน ชัว่ โมงในการทางานที่ใช้ในการปฏิ บตั ิจริ ง การทางานเป็ นกะ การทางานแบบยืดหยุ่น
เวลาหยุดพักระหว่างงาน หากชัว่ โมงการทางานระบุไว้มากขึ้นเท่าใด ชัว่ โมงการทางานที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานจริ งยิ่งน้อยลงเท่านั้น นอกจากนี้ ยงั พบว่าพนักงานจะมีการขาดงานสู งขึ้นและมีอุบตั ิเหตุ
บ่อยขึ้นด้วย ถ้าหากมีการลดชัว่ โมงการทางานที่ระบุไว้ลง ประสิ ทธิ ผลก็จะสู งขึ้นและยังมีการแบ่ง
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ชัว่ โมงในการทางานออกเป็ นการทางานเต็มเวลา(Full-Time Employment) และการทางานแบบไม่
เต็มเวลา (Part-Time Employment) การท างานแบบยืดหยุ่น(Flexible Working Hours) การท างาน
เป็ นกะ(Shift Work)เป็ นต้น นอกจากชัว่ โมงการทางานแล้ว เวลาที่ทางบริ ษทั จัดให้พนักงานได้หยุด
พักระหว่างงานอย่างเป็ นทางการมีความสาคัญมาก ดีกว่าที่ให้พนักงานแอบพักหรื อหยุดการทางาน
กันเอง มี ผลทาให้คนงานเกิ ดขวัญและกาลังใจเพิ่ มขึ้ น มี ประสิ ทธิ ผลเพิ่มขึ้ น ลดการอ่อนล้า และ
ความเบื่ อหน่ ายลง ดังนั้นพนักงานจึ งมี ประสิ ทธิ ภาพในการทางานสู งตามไปด้วย โดยเฉพาะการ
ทางานในหมู่คนงานที่ ตอ้ งใช้แรงงานมาก การหยุดพักจะช่ วยลดอาการบาดเจ็บที่ มกั เกิ ดขึ้นที่ มือ
และข้อมือในระหว่างการปฏิ บตั ิงานได้ และการจัดให้มีการหยุดพักยังช่ วยสร้ างเสริ มทัศนคติที่ดี
ของพนักงานที่มีต่อฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายจัดการของบริ ษทั อีกด้วย
3.สภาพการท างานด้านจิ ต วิท ยาและสั งคม(Psychological and Social Working
Conditions) เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของงานการออกแบบงานและผลกระทบของงานที่มีต่อพนักงาน
เช่น งานนั้นสร้างความพึงพอใจ ความสาเร็ จให้กบั พนักงาน หรื องานนั้นทาให้พนักงานรู ้สึกเหนื่ อย
เบื่อหน่าย หรื องานบางประเภทถูกออกแบบให้ง่ายมากไม่ตอ้ งใช้แรงงานที่มีทกั ษะเฉพาะก็สามารถ
ทาได้ งานบางประเภทมักทาให้พนักงานมีอาการเบื่องานได้ง่าย และโดยเฉพาะเมื่อต้องทาอยูอ่ ย่าง
เดิมซ้ าๆ อาการเบื่อหน่ายก็จะเริ่ มเปลี่ยนเป็ นความอ่อนล้าได้เช่นกัน ซึ่ งอาการอ่อนล้าแบ่งออกเป็ น
2 ประเภท คือ ความอ่อนล้าทางด้านจิตใจ เช่นเมื่อเกิดอาการเบื่อหน่าย และความอ่อนล้าทางร่ างกาย
เช่ นเมื่อร่ างกายและกล้ามเนื้ อถูกใช้งานหนัก หรื อเป็ นระยะเวลานานเกิ นไป อาการอ่อนล้าทั้งสอง
ประเภทนี้ ทาให้ความสามารถในการทางานลดลง เกิ ดความผิดพลาดมากขึ้ น เกิ ดอุบตั ิเหตุ ได้ง่าย
ส่ งผลต่อการขาดงานและการลาออกของพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น
มู ส (Moos ,1986 อ้า งถึ ง ในไพจิ ต ร ไชยฤทธิ์ ,5228 ,24-26) ได้ส รุ ป แนวคิ ด ในการวัด
สภาพแวดล้อมในการทางาน ไว้เป็ น 3 มิติ คือ
1. มิ ติ สั ม พัน ธภาพ (Relationship dimensions) หมายถึ งการรั บ รู้ ใ นการมี ค วาม
เกี่ ยวข้องในการมีส่วนร่ วม และมีความผูกพันต่องาน ความเป็ นมิตรและการสนับสนุ นในระหว่าง
เพื่อนร่ วมงาน และการที่หน่ วยงานให้การสนับสนุ นและกระตุน้ ให้บุคลากรสนับสนุ นซึ่ งกันและ
กัน มิติน้ ีประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
- ด้านการมี ส่ วนเกี่ ยวข้องในงาน (Involvement) หมายถึ ง การที่ บุ คลากรรั บ รู ้ ว่า
ตนเองและเพื่อนร่ วมงานมีส่วนร่ วมในงาน และมีความผูกพันในงาน
- ด้านความผูก พัน ระหว่างเพื่ อนร่ วมงาน (Peer cohesion) หมายถึ ง การรั บ รู้ ถึ ง
บรรยากาศความเป็ นมิ ตรระหว่างเพื่ อนร่ วมงาน และการให้แรงสนับสนุ นซึ่ งกันและกันในการ
ปฏิบตั ิงาน
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- ด้า นการสนับ สนุ น จากหัวหน้างาน (Supervisor support) หมายถึ ง การรั บ รู ้ ว่า
หัวหน้างานให้การสนับสนุนในด้านการยกย่องชมเชย และให้กาลังใจ และกระตุน้ ให้แรงสนับสนุน
ต่อเพื่อนร่ วมงาน
2. มิติความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Personal growth dimensions) หมายถึง การ
รับรู้ ในความก้าวหน้า และการจัดการสภาพแวดล้อมของการทางาน มิติน้ ีประกอบด้วย 3 ด้าน คือ
- ด้านการสนับสนุนความมีอิสระในการทางาน (Autonomy) หมายถึง การรับรู ้ว่า
หน่ วยงานส่ งเสริ มสนับสนุนให้ตดั สิ นใจในการทางานด้วยตนเอง ทาให้มีโอกาสใช้ความรู้ ทักษะ
ในการพัฒนางานให้ดีข้ ึน
- ด้ า นการมุ่ ง มั่ น ในการท างาน (Task orientation) หมายถึ ง การรั บ รู้ ใ นการ
ตระหนักและให้ความส าคัญ ถึ งความส าเร็ จของงานของบุ คลากร โดยยึดหลัก การวางแผนที่ ดีมี
ประสิ ทธิภาพ และดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้
- ด้านความกดดันในการทางาน (Work pressure) หมายถึง การรับรู้ในการมีสภาพ
การทางานที่เร่ งรี บในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์
3. มิติการคงไว้และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน (System maintenance and change
dimensions) หมายถึง การรับรู ้วา่ โครงสร้างของงานมีความโปร่ งใส ชัดเจน ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ในสถานที่ปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย 4 ด้าน
- ด้ า นความชั ด เจนของงาน (Clarity) หมายถึ ง การรั บ รู้ ค วามชั ด เจนในการ
ปฏิบตั ิงานประจาวัน โดยหน่ วยงานมีการประกาศหรื อแจ้งให้ทราบถึงความคาดหวังของผูบ้ ริ หาร
และมีการสื่ อสารอย่างชัดเจน
- ด้านการควบคุมงาน (Control) หมายถึง การรับรู ้วา่ หน่วยงานมีกฎเกณฑ์หลักการ
หรื อแนวทางในการควบคุม หรื อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หาร
- ด้านการนานวัตกรรมมาใช้ในงาน (Innovation) หมายถึง การรับรู ้วา่ หน่วยงานมี
การส่ ง เสริ ม การน านวัต กรรมใหม่ ๆ มาใช้ ใ นหน่ ว ยงาน โดยเน้ น ที่ วิ ธี ก ารแปลกใหม่ มี ค วาม
หลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
- ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical comfort) หมายถึง การที่หน่วยงานมี
การจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานและเอื้ออานวยในการทางาน
ให้ได้รับความสะดวกสบายไม่ตึงเครี ยดจากสภาพแวดล้อมในที่ทางาน
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1.3 แนวคิดเกีย่ วกับค่ าตอบแทน (Compensation)
ในการปฏิ บตั ิงานใดๆมนุ ษย์ย่อมต้องการค่าตอบแทน ซึ่ งค่าตอบแทนในสมัยโบราณอาจ
เป็ นอาหารเพื่อให้คนดารงอยู่รอด ต่อมาเมื่ อสังคมเปลี่ ยนไป มีการใช้เงิ นตราแลกเปลี่ ยนสิ่ งของ
ค่าตอบแทนจึงเปลี่ ยนเป็ นเงิน ที่เรี ยกว่าค่าจ้าง เพื่อสะดวกและง่ายต่อการใช้ จึงได้มีนกั วิชาการได้
ให้ความหมายและแนวคิดไว้หลากหลาย ดังนี้
มอนดี , โน และ พรี โม (Mondy, Noe and Premeaux, 1999 อ้างถึ งใน จิตติมา อัครธิ ติพงศ์
,2557 ,3) ให้ความหมายของค่าตอบแทน (Compensation) ว่าหมายถึ ง รางวัลทั้งหมดซึ่ งพนักงาน
ได้รั บ ในการแลกเปลี่ ย นกับ การท างาน ประกอบด้ว ย ค่ า จ้า ง เงิ น เดื อ น โบนัส สิ่ ง จู ง ใจ และ
ผลประโยชน์อื่นๆ , มิลโควิช และ นิวแมน (Milkovich & Newman, 2005 อ้างถึงใน ปิ ยนุช รัตนกุล
,2553 ,3 )ได้ให้ความหมายว่าค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง เป็ นรู ปแบบการจ่ายทั้งหมดที่
เป็ นตัวเงินและบริ การที่จบั ต้องได้ รวมถึ งสวัสดิ การต่าง ๆ ที่ พนักงานได้รับซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ความสัมพันธ์ในการจ้างงาน ,อุทุมพร รุ่ งเรื อง (2555 ,28) กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึง ผลที่ทาให้
ผูป้ ฏิ บตั ิ สามารถนาไปแลกเปลี่ ยนสิ่ งต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการทางร่ างกายและจิตใจได้
ค่าตอบแทนเป็ นรางวัลทางสังคมที่ทาให้มนุษย์ภาคภูมิใจ และยอมรับว่า ตนเป็ นคนมีคุณค่าคนหนึ่ ง
ในสังคมที่สามารถทาสิ่ งใดๆ ให้ผอู ้ ื่นยอมรับการกระทาจนกระทัง่ มีการให้ค่าตอบแทนเป็ นสิ่ งตอบ
แทนการกระทานั้นๆ ค่าตอบแทนเป็ นสิ่ งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการทางาน ทาให้ผลงานที่บุคคล
กระทานั้นมี คุณภาพหรื อด้วยลงก็เป็ นไปได้ ฉะนั้นผูบ้ ริ หารหน่ วยงานจึงจาเป็ นต้องตระหนักถึ ง
ผลกระทบโดยตรงของค่ า ตอบแทนกับ งานนั้ นๆ ซึ่ งค่ า ตอบแทนที่ เหมาะสมจะมี ผ ลท าให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความพึงพอใจในการทางาน ผลงานออกมามีคุณภาพ ,สุ จิตรา ธนานันท์ ( 2552, 3)
กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆที่องค์กรจ่ายให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ค่าใช้จ่ายนี้ อาจจ่ายใน
รู ปตัวเงิ นหรื อมิใช่ ตวั เงิ นก็ได้ เพื่อตอบแทนการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มี
การปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพส่ งเสริ มขวัญกาลังใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน และเสริ มสร้างฐานะความ
เป็ นอยูข่ องครอบครัวผูป้ ฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน ,พนัส หันนาคินทร์ (2542 ,78 อ้างถึงใน อุทุมพร รุ่ งเรื อง
,2555 ,29-30) กล่าวว่า ค่าตอบแทนเป็ นเรื่ องที่ สาคัญเพราะเป็ นการตอบสนองความต้องการส่ วน
บุ คคลทั้งด้านเศรษฐกิ จและสั งคม ค่าตอบแทนเป็ นเครื่ องมื อล่ อใจในการทางาน โดยเฉพาะการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็ นเครื่ องบารุ งขวัญในการทางานและค่าตอบแทนหรื อเงินเดื อนที่เหมาะสมนั้น
เป็ นเครื่ องจูงใจผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรนั้นได้เป็ นอย่างดี และค่าตอบแทนที่ใช้อยูใ่ นระบบราชการ
ไทยมี ดัง นี้ เงิ น เดื อ น การจ่ า ยค่ า เบี้ ยเลี้ ยง ค่ า ที่ พ ัก ค่ า ยานพาหนะเดิ น ทางไปราชการเป็ นต้น
ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็ นเงิ น เป็ นการตอบแทนคุ ณงามความดี เช่ น การขอเครื่ องราชอิ สริ ยาภร์ จัดที่
ท างานให้ เป็ นพิ เศษ เป็ นต้น เป็ นสิ่ ง มี ผ ลและมี คุ ณ ค่ า ทางจิ ต ใจมากกว่า การก าหนดนโยบาย
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ตอบแทน บุ ค ลากรควรคานึ งถึ งสิ่ งต่อไปนี้ คื อ การจ่ายค่าตอบแทนควรจะเที ยบกับ รายได้ของผู ้
ทางานในประเภทอื่นด้วย ค่าตอบแทนที่กาหนดต้องสัมพันธ์กบั อัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน
ระดับ เงิ น เดื อ นควรจะมี ล ัก ษณะยัว่ ยุใ ห้ ค นอยากท างานดี ข้ ึ น ความก้า วหน้ าพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้น
เงิ นเดือนมีหลักการและวิธีที่แน่ นอน ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ เงิ นก็ควรจะถื อเป็ นค่าตอบแทนด้วยเช่ น
การชมเชย การยกย่อง เป็ นต้น
กิ่งพร ทองใบ (2553, 29)สรุ ปองค์ประกอบของค่าตอบแทนทั้งหมด (Total Compensation)
ที่องค์กรจ่ายให้แก่พนักงาน สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน (Financial
Compensation) และค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน (Non Financial Compensation) ซึ่ งรายละเอียดใน
แต่ละประเภท มีดงั นี้
1. ค่ าตอบแทนที่ เป็ นตัวเงิ น (Financial Compensation) ค่ าตอบแทนที่ เป็ นตัวเงิ น ยังแบ่ ง
ออกได้เป็ นหลายประเภทหลายรู ปแบบ เพื่อให้สนองความจาเป็ นของพนักงาน และวัตถุประสงค์
ของบริ ษทั รู ปแบบของค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินที่มกั จะพบเสมอในธุ รกิจสมัยใหม่คือ
- ค่าจ้างและเงินเดือน (Wages & Salaries) เป็ นเงินรายได้ข้ นั พื้นฐาน ที่พนักงานจะ
ได้รับประจาในช่ วงระยะเวลาที่ กาหนด ซึ่ งจะเป็ นตัวกาหนดมาตรฐานการครองชี พของพนักงาน
เพราะเป็ นตัวที่แสดงถึงส่ วนสาคัญของรายได้ และยังแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั วัดคุณค่าของพนักงานนี้
อย่างไร ในขณะเดียวกัน ค่าจ้างและเงิ นเดือนในแง่ของนายจ้างคือ ตัวเงินที่ตอ้ งจ่ายเป็ นค่าจ้างหรื อ
เป็ นเงินเดือน นัน่ คือ ต้นทุนที่จะต้องจ่ายในการประกอบธุ รกิจ
- เงิ น รางวัล โบนัส (Bonuses) คื อ เงิ น รางวัล ที่ จ่า ยให้ ก ับ พนัก งานเป็ นเงิ น ก้อ น
จานวนหนึ่ ง โดยปกติ จะให้ปี ละ 1 ครั้ ง เงิ น รางวัล โบนัส นี้ จะแสดงให้ เห็ นถึ งรายได้พิ เศษ และ
โอกาสที่จะมีเงินเพิ่มขึ้นเป็ นเงินก้อน ซึ่ งมีความหมายมากสาหรับพนักงาน ที่จะมีโอกาสใช้จ่ายเพื่อ
ซื้ อทรั พ ย์สิ นหลัก ๆ ได้ นอกเหนื อไปจากการเก็บ ออมจากเงิ นเดื อนที่ ได้รับ ในแต่ ละเดื อน การ
จ่ายเงินโบนัสจะเป็ นการกระตุน้ พนักงานให้พยายามทางานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ตามที่
ตั้ง เป้ าหมายไว้ นอกจากนั้ นการจ่ า ยเงิ น โบนั ส ยัง ใช้ เป็ นเครื่ องมื อ ดึ ง ดู ด ความสนใจของ
บุคคลภายนอกให้สนใจอยากเข้ามาทางานในบริ ษทั รวมทั้งยังช่ วยรักษาพนักงานให้ทางานอยูไ่ ด้
นาน และบริ ษทั จะมีอตั ราการหมุนเวียนของพนักงานต่าอีกด้วย
- รายได้ระยะยาว (Long term Income) เป็ นเงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่พนักงาน ซึ่ ง
บริ ษทั ได้สะสมไว้เป็ นระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน เช่น เงินก้อนที่จ่ายให้พนักงานที่มีอายุการทางาน
ครบ 5 ปี 10 ปี หรื อ การให้ สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ซึ่ งสามารถซื้ อ หุ ้ น ได้ใ นราคาพิ เศษ
โดยทัว่ ไปนิ ยมจ่ายให้เฉพาะพนักงานระดับสู งเท่านั้น นอกจากนั้นการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะนี้
จะช่วยให้บริ ษทั ลดอัตราการเสี ยภาษีลงได้ดว้ ย

31

- ผลประโยชน์อื่นที่ได้รับเป็ นตัวเงิน (Benefits) ผลประโยชน์อื่นที่พนักงานได้รับ
เป็ นตัวเงินจะเป็ นรายได้ที่เป็ นตัวเงินในรู ปแบบอื่ น ๆ เช่ น การที่ บริ ษทั มีการประกันภัยต่าง ๆ ให้
โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันให้ หรื อจัดการให้เสี ยค่าเบี้ยประกันในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด ซึ่ งนอกจาก
จะช่วยให้พนักงานได้รับเงินก้อนกรณี เกิดภัย และเสี ยค่าเบี้ยประกันในราคาถูกกว่าปกติแล้ว ยังเป็ น
การแสดงว่า บริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อพนักงานโดยการป้ องกันความเสี่ ยงภัยให้กบั พนักงานด้วย
การประกันนี้ ส่วนใหญ่ จะรวมถึ งการตาย การขาดความสามารถ และการเจ็บป่ วย และรายได้ ที่
ได้ รั บ ในเวลาที่ ไ ม่ ไ ด้ ท างาน เช่ น การลาป่ วย ลาหยุ ด ลาพัก ร้ อ น โดยยัง คงได้รั บ เงิ น เดื อ น
นอกจากนั้น ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีเวลาเป็ นของตัวเอง เพื่อทากิจธุ ระส่ วนตัวได้ โดย
ไม่ตอ้ งเสี ยรายได้ที่เคยได้รับไป
- กองทุ น หลัก ทรั พ ย์ (Estate – Building Plans) เป็ นเงิ น สะสมที่ เก็ บ ออมไว้ใ ห้
พนักงาน โดยรวบรวมเป็ นกองทุนเพื่อให้พนักงานได้กูย้ ืมในโครงการที่อยู่อาศัยโดยกองทุนนี้ จะ
แสวงหาประโยชน์สมทบเข้ากองทุนจากดอกเบี้ยเงินกู้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการต่างๆ
หรื อผลประโยชน์ ที่ ได้รับ จากกองทุ นนี้ จะนามาจัดสรรแบ่ งปั น ให้กบั พนัก งานที่ มี ส่ วนในการ
สะสมกองทุนนี้
2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน (Non Financial Compensation) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
ประกอบด้วยสิ่ งที่ทาให้ลูกจ้างมีความพึงพอใจที่ได้รับจากการทางานในองค์กรหรื อกิจการ ซึ่ งยังมี
รายได้ที่พนักงานได้รับอีกหลายรู ปแบบที่ ไม่เป็ นตัวเงิ น หรื อไม่ได้เป็ นต้นทุ นของบริ ษทั รายได้
ประเภทนี้ มองเห็นไม่ชดั เจนและยากที่จะวัดได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็จาเป็ นต้องศึกษาวิเคราะห์และ
ใช้ประโยชน์จากค่าตอบแทนในส่ วนนี้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะประกอบด้วย
- สภาวะแวดล้อมของบริ ษทั (Company Environments) หมายถึง สภาพการต่างๆ
ของบริ ษทั ที่อานวยประโยชน์ให้กบั พนักงาน เช่ น การที่บริ ษทั มีชื่อเสี ยงในด้านการเป็ นผูน้ าทาง
ธุ รกิจในด้านใดด้านหนึ่ ง พนักงานที่ทางานในองค์กรนี้ จะมีความรู ้สึกภาคภูมิใจมีขวัญและกาลังใจ
ในการทางาน ซึ่ งบริ ษทั สามารถสร้างสภาวะแวดล้อมขึ้นได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายมากมาย ยกเว้น
ค่า ใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยสาหรับการติดต่อสื่ อสารเท่านั้น
- สภาวะแวดล้อมในการทางาน (Work Environments) ได้แก่สภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ในการท างานที่ เป็ นผลให้พ นัก งานสามารถท างานได้ดีข้ ึ น มี ป ระสิ ท ธิ ภาพของงานเพิ่ ม ขึ้ น เช่ น
เครื่ องมือที่ทนั สมัยในการทางาน สถานที่ทางานที่ดี สะอาด สวยงาม ใกล้แหล่ งความเจริ ญ ใกล้
ศูนย์การค้า อานวยความสะดวกในการคมนาคม หรื อแม้แต่มีรถเมล์ผา่ นหลายสาย การรู ้จกั แบ่งงาน
หรื อมอบหมายงานที่ทาให้พนักงานทางานอย่างเพลิดเพลินสนุ กสนาน มีความพอใจในการทางาน
มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นวิธีการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพของหน่วยงาน ก็เป็ นส่ วนสาคัญอีกอย่าง
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หนึ่งของสภาพแวดล้อมการทางาน เช่น การปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความยุติธรรม ยกย่อง ให้เกียรติ
และมองพนักงานอย่างมีคุณค่า การปกครองหรื อปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค หรื อแม้แต่
การที่ บ ริ ษั ท ตั้ งระดั บ ของผลงานของพนั ก งานคนใดคนหนึ่ งในระดั บ หนึ่ งก็ เป็ น Work
Environments ด้วย เพราะพนักงานจะมีความภาคภูมิใจในผลงานของตน เมื่อตนทาได้สาเร็ จตาม
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ และพนักงานจะรู ้สึกว่าตนมีความสาคัญ ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้บริ ษทั ประเมินผล
สาเร็ จตามเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ จะเห็ นว่าสภาพแวดล้อมการทางานเหล่านี้ เป็ นส่ วนสาคัญที่ทา
ให้พนักงานพอใจในการทางาน มี ขวัญและกาลังใจในการปฏิ บ ตั ิ งานดี ข้ ึ น และส่ งผลกระทบถึ ง
ผลงาน และผลผลิตของเขาด้วย จึงนับเป็ นผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับในรู ปที่ไม่เป็ นตัวเงินจาก
การทางานนี้ โดยที่บริ ษทั เองก็ไม่ตอ้ งสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น
- รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี (Non-Taxable Income) เป็ นรายได้ที่พนักงานไม่ได้รับ
ในรู ปตัวเงิน และไม่ตอ้ งนาไปเสี ยภาษีเงินได้ ทาให้พนักงานประหยัดภาษีที่จะต้องจ่ายได้ เช่น การ
ให้พนักงานมีสิทธิ เบิกค่าพาหนะ ค่าที่พกั ค่าอาหาร ซึ่ งถือเป็ นค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นการที่บริ ษทั จัด
ให้มีบริ การรถรับส่ งพนักงาน มีสถานที่ พกั ผ่อนหย่อนใจ มีสถานที่และเครื่ องมือสาหรับเล่นกี ฬา
เหล่านี้นบั เป็ นรายได้ที่พนักงานได้รับโดยไม่เป็ นตัวเงินทั้งสิ้ น
- รายการอื่ น ๆ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการท างาน (Items of Work Support
Income) มีหลายวิธีที่บริ ษทั สามารถช่ วยพนักงานให้ทางานมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น ทาอย่างสบาย ๆ
ไม่ ก ดดัน และช่ วยเสริ ม สร้ างให้พ นักงานนั้นมี รายได้ม ากขึ้ น อันเนื่ องมาจากประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานดีข้ ึน เช่น การเลื่อนตาแหน่ง ทาให้พนักงานมีความก้าวหน้าขึ้น ได้รับเงินเดือนสู งขึ้น การจัด
ฝึ กอบรมในด้านต่าง ๆ และการให้ทุนการศึกษา รายได้เหล่านี้ นบั เป็ นรายได้ที่พนักงานได้รับโดย
ไม่เป็ นตัวเงิน เพราะทาให้เขามีคุณค่าสู งขึ้นในการทางาน
- ค่านิ ยมต่างๆ ที่ช่วยยกสถานะของพนักงาน (Perquisite) เป็ นวิธีการต่างๆ ที่ช่วย
ให้พ นัก งานรู ้ สึ กว่ามี เกี ยรติ มีคุณ ค่ าสู งขึ้ นในค่ านิ ยมของสังคม เช่ น การมี รถประจาตาแหน่ ง มี
ส านัก งานพิ เศษให้เฉพาะตาแหน่ ง หรื อแม้แต่ ก ารแต่ งตั้งตาแหน่ งต่ าง ๆ ขึ้ นมาให้ กบั พนัก งาน
รวมทั้งการให้รางวัลในด้านต่าง ๆ ที่เป็ นที่ ยอมรับหรื อเชิ ดหน้าชู ตาในสังคม สิ่ งเหล่ านี้ จะทาให้
ยกระดับ สถานะในสังคม ในองค์ก รของพนัก งานนับเป็ นเรื่ องส าคัญ และมี ค วามหมายอย่างยิ่ง
สาหรับการให้ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
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ค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

ค่ าตอบแทนทีไ่ ม่ เป็ นตัวเงิน

 ค่าจ้างและเงินเดือน

 สภาวะแวดล้อมของบริ ษทั

 เงินรางวัลโบนัส

 สภาวะแวดล้อมในการทางาน

 รายได้ระยะยาว

 รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี

 ผลประโยชน์อื่นๆที่ได้รับเป็ น

 รายการอื่นๆที่ช่วยเพิ่ม

ตัวเงิน
 กองทุนหลักทรัพย์

 ประสิ ทธิภาพการทางาน
 ค่านิยมต่างๆที่ช่วยยกสถานะ
ของพนักงาน

ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบของค่าตอบแทน (กิ่งพร ทองใบ ,2553)
สมพงษ์ เกษมสิ น (2526 ,170 อ้างถึ งใน อุ ทุ ม พร รุ่ ง เรื อ ง ,2555 ,30-31) กล่ าวว่า ค่ าจ้า ง
เงิ นเดื อน หรื อค่าตอบแทนนี้ มี ความส าคัญ ต่อการบริ หารมาก องค์ก รแต่ละแห่ งต้องจ่ายเงิ นเป็ น
ค่าจ้าง และเงินเดือนแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานขององค์กรเป็ นจานวนมาก เงินค่าจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทน
อื่นๆที่ เหมาะสมมีผลให้พนักงานมีขวัญและกาลังใจที่ ดีในการปฏิ บตั ิงาน จนส่ งผลให้มีความรั ก
และภัก ดี ต่ อองค์ก ร ดังนั้น จึ งเห็ น ได้ว่า เงิ น ประเภทนี้ มี ค วามส าคัญ ต่ อองค์ก รมาก ซึ่ งอาจแยก
พิจารณาได้ดงั นี้
1. ความสาคัญต่อผูป้ ฏิ บตั ิงาน ค่าจ้าง และเงินเดื อนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการปฏิ บตั ิ
ของคนงานเพราะค่าจ้าง หรื อค่าตอบแทนจะช่ วยให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานสามารถจัดหาสิ่ งต่างๆที่ตอ้ งการ
เช่น อาหาร เสื้ อผ้า ยารักษาโรค และเครื่ องนุ่งห่ ม ทั้งแก่ตนเองและครอบครัว ค่าตอบแทนเป็ นส่ วน
หนึ่ งที่ ช่วยเสริ ม สร้ างสถานภาพของสั งคมให้แก่ บุ คคลเช่ นกัน ผูม้ ี รายได้สู ง มี ฐานะมัง่ คัง่ มักจะ
ได้รับการยกย่องนับถือจากสังคม เป็ นต้น นอกจากนี้เงินเดือนหรื อค่าตอบแทนยังเป็ ฯสิ่ งช่วยกระตุน้
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีกาลังใจรักงานและปฏิบตั ิงานให้เป็ นผลดี
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2. ความสาคัญต่อองค์กรในทรรศนะขององค์กรหรื อนายจ้าง ค่าจ้างและเงิ นเดื อนถื อเป็ น
ต้นทุนในการประกอบธุ รกิจ และเป็ นต้นทุนจานวนสู งสาหรับทุกองค์กร และการประกอบการทุก
ประเภท ไม่ว่ารัฐกิ จหรื อธุ รกิ จ ปรากฏว่าต้องใข้จ่ายเงินจานวนมากเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับเงิ นเดื อน
และค่าตอบแทน นอกจากนี้ ค่าจ้างและเงินเดือนยังมีผลโดยตรงกับคุณภาพและปริ มาณผลิตผลของ
องค์กรต่อทัศนคติ และขวัญในการปฏิ บตั ิ งานของคนงานที่ มีต่อองค์กร ดังนั้นจึงอาจกล่ าวได้ว่า
เงิ นเดื อนหรื อค่าตอบแทนที่องค์กรจ่ายให้แก่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานนั้นย่อมมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
องค์กร
3. ความสาคัญต่อสังคม ค่าจ้างและเงินเดื อนที่องค์กรต้องจ่ายให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในองค์กร
นั้น นอกจากจะสะท้อนให้เห็ นถึ งสถานะขององค์กรแต่ละแห่ งแล้วยังช่ วยสะท้อนให้เห็ นสภาวะ
เศรษฐกิจของชุ มชนเหล่านั้นได้เป็ นอย่างดี เพราะสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จของแต่ละชุ มชน ย่อม
ส่ งผลโดยตรงต่อสังคมนั้นๆ ท้องถิ่นหรื อชุ มชนใดมีฐานะทางเศรษฐกิ จมัน่ คง การค้าขายและการ
จ้า งด าเนิ น การไปด้ว ยดี ประชาชนในถิ่ น นั้ น ก็ จ ะมี ร ายได้สู ง มี อ านาจการซื้ อ ดี มี ฐ านะ และ
มาตรฐานการครองชี พสู ง ปั ญหาต่างๆ เช่นปั ญหาอาชญากรรม และโจรผูร้ ้ายก็จะไม่ค่อยมี ดังนั้นจึง
นับว่าค่าจ้างและเงินเดือนมีความสัมพันธ์ต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอันมาก
1.4 แนวคิดเกีย่ วกับความมั่นคงในงาน (Job Security)
นอกเหนือจากการทางานเพื่อให้ได้เงินมาเป็ นปั จจัยสาคัญในการดารงชีวิต ประการสาคัญ
ของความต้องการอีกอย่างของคนทางานคือ ต้องการความมัน่ คงในการทางาน ซึ่งนักวิชาการได้ให้
ความหมายและแนวคิดไว้หลากหลาย ดังนี้
สุ รางค์ วศินารมณ์ (2540 ,30 อ้างถึงใน อุทุมพร ,2555 ,43) ให้ความหมายของความมัน่ คง
ในงานไว้หลายประการเช่ น ความหมายครอบคลุ มถึ งทุ กสิ่ งทุ กอย่างที่ เกี่ ยวกับชี วิตการทางานที่
ประกอบด้วย ค่าจ้าง ชัว่ โมงทางาน ประโยชน์เกื้ อกูล บริ การต่างๆ โอกาสความก้าวหน้าในอาชี พ
และมนุษย์สัมพันธ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจและแรงจูงใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ยงั รวมถึงสภาพ
และการปฏิ บตั ิ งานต่างๆภายในองคื กร ซึ่ งได้แก่ การเพิ่ มเนื้ องาน การมี ส่วนร่ วมของลู กจ้าง การ
จัดการที่ เป็ นประชาธิ ปไตย สภาพการท างานที่ ป ลอดภัย ความสั มพันธ์ ที่ดีระหว่างนายจ้าง และ
ลูกจ้างรวมตลอดทั้งการเติมโตและการพัฒนาของลูกจ้างในด้านความเป็ นอยู่ ,ขนิ ษฐา บูรณพันศักดิ์
(อ้า งถึ ง ใน รุ่ ง ธรรม เหลี ย ววัฒ นกิ จ ,2551 ,13) ได้ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่า คื อ สภาพที่ บุ ค คลรู ้ สึ ก
ปลอดภัย การมีความเชื่ อมัน่ การมีเสถี ยรภาพทาให้เกิ ดคุ ณภาพชี วิตในการทางาน โดยการได้รับ
ค่าตอบแทนหรื อรายได้ประจาของบุคลากร การมีสวัสดิการหรื อประโยชน?ทดแทน การมีโอกาส
ก้าวหน้าในการทางานการมีสภาพแวดล้อมในการทางาน และการได้รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาการ
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ทางานของบุคลากร ,สายทิพย์ วงศ์สังข์ฮะ (2540 ,14) ให้ความหมายของความมัน่ คงในงานว่า เป็ น
ความรู ้สึกปลอดภัยว่าจะมีงานทา มีรายได้ที่แน่ นอน มีผลตอบแทนอันเกิ ดรายได้ และสวัสดิ การที่
สามารถดารงชี วิต ได้รับการปกครองอย่างเป็ นธรรม มีโอกาสในความก้าวหน้าในการทางาน และ
สามารถท างานได้จนเกษี ยณอายุ เพื่อให้ตนเองและครอบครั วดารงชี วิตอย่างปกติ สุ ข ช่ วยเหลื อ
ตนเองได้โดยไม่เกิ ดภาระแก่ สังคม,วิกรม อัศวิกุล (2541 ,11-12 อ้างถึงใน อุทุมพร ,2555 ,44) ได้
กล่าวว่า ความมัน่ คงในงานเป็ นสภาพจิตใจและความรู ้สึกของบุคคลที่เกิดจากการรับรู ้หรื อประเมิน
ปั จ จัย ต่ า งๆในองค์ ก รที่ แ สดงถึ ง การจ้า งงานที่ แ น่ น อน การให้ ค วามคุ ้ม ครองป้ องกัน การมี
หลักประกันในการทางาน และมีผลตอบแทนจากการทางาน ทั้งในขณะที่บุคคลปฏิ บตั ิงานอยู่ใน
องค์กรและหลังจากที่บุคคลออกจากองค์กรไปแล้วและกล่าวถึงความสาคัญของความมัน่ คงในงาน
ไว้ 3 ประการ คือ
1. ความมัน่ คงในงานเป็ นเครื่ องกระตุน้ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความขยันหมัน่ เพียรในการทางาน
กล่าวคือเมื่อพนักงานหรื อลูกจ้างมีหลักประกันในการทางาน มีความแน่ใจว่าหากปฏิบตั ิตามหน้าที่
ของตนแล้วจะได้รับการพิจารณาโดยไม่ลาเอียง ย่อมเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้เกิ ดความขยันหมัน่ เพียรใน
การทางาน แต่ละบุคคลมีจุดมุ่งหมายในการทางานแตกต่างกัน บางคนต้องการทางานที่มีตาแหน่ ง
สู งสุ ด บางคนต้องการเพียงรายได้เลี้ยงครอบครัว บางคนทางานเพื่อเกียรติ แต่ไม่วา่ บุคคลจะทางาน
เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม หากงานนั้นไม่มีความมัน่ คง ทางานอย่างไม่มีความสุ ขหรื อไม่มีอิสระแก่
ตน ต้องคอยหวาดระแวงอยูต่ ลอดเวลา ฐานะพนักงานหรื อลูกจ้างก็จะเสื่ อม หรื อเกิดความเสี ยหาย
ขึ้น เครื่ องกระตุน้ ในการทางานนั้นมีหลายอย่างเช่น ผลตอบแทนที่น่าพอใจ การมีสภาพการทางาน
ที่ดี รวมทั้งมีความมัน่ คงในการทางานด้วย ในบรรดาสิ่ งเหล่านี้ ได้มีการวิจยั และทดสอบว่า บุคคล
ต้องการสิ่ งใดมากที่สุด ปรากฎว่าความมัน่ คงในการทางานเป็ นสิ่ งที่พึงประสงค์มากกว่าสิ่ งอื่น
2. ความมัน่ คงในงานช่ วยให้พ นัก งานหรื อลู ก จ้างมี ข วัญ ก าลังใจดี ขวัญ ก าลังใจเป็ นสิ่ ง
สาคัญ ผลงานที่ได้รับจากพนักงานหรื อลูกจ้างที่มีขวัญเสี ยย่อมสู ้ผลงานของพนักงานหรื อลูกจ้างที่มี
ขวัญ ดี ไ ม่ ไ ด้ หากพนั ก งานหรื อ ลู ก จ้า งต้อ งหวาดระแวงอยู่เสมอว่ า งานที่ ต นท าอาจไม่ ถู ก ใจ
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา โดยผูบ้ ัง คับ บัญ ชาเอาเรื่ อ งส่ ว นตัว หรื อเรื่ อ งที่ ไ ม่ เกี่ ย วกับ หน้า ที่ ก ารงานเข้ามา
เกี่ ยวข้องในการทางาน หรื อต้องหวาดระแวงว่าตนอาจถูกกลุ่นแกล้งไม่ได้รับความเป็ นธรรม เกิ ด
ความรู ้สึกไม่มนั่ คงในการทางาน ขวัญของพนักงานหรื อลูกจ้างก็จะเสี ย
3. เมื่อความมัน่ คงในงานเป็ นเครื่ องกระตุน้ ให้การทางานดีข้ ึน และเป็ นเครื่ องบารุ งขวัญใน
การทางานแล้ว ผลการทางานอันเป็ นจุดหมายที่แท้จริ งของการให้ความมัน่ คงก็จะดี ข้ ึนเป็ นเงาตาม
ตัว ความมัน่ ใจ หรื อความสบายใจของพนักงานหรื อลูกจ้างในการปฏิบตั ิงาน โดยมีความมัน่ คงนั้น
เป็ นเครื่ องช่วยให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะเป็ นประโยชน์แก่นายจ้างโดยตรง
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ศจี อนันต์พคุณ (2542 , 64-65 อ้างถึงใน อุทุมพร ,2555 ,44) กล่าวถึงความสาคัญของความ
มัน่ คงในงาน สรุ ปได้ดงั นี้
1. ทาให้เกิดความร่ วมมือในการทางานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
2. สร้างความจงรักภักดีและความซื่ อสัตย์ต่อองค์กรและหมู่คณะ
3. เกื้อหนุนให้บุคคลากรมีระเบียบวินยั ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับและมีศีลธรรม
4. สร้ างความสามัค คี ในหมู่ ค ณะและเกิ ดพลังร่ วมเพื่ อการขจัดปั ญ หาและอุ ป สรรคของ
องค์กร
5. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
6. เกื้อหนุนให้เกิดทัศนคติที่ดี และมีความคิดสร้างสรรค์ต่อองค์กร
7. ทาให้บุคลากรมีความเชื่ อมัน่ และศรัทธาในองค์กร มีความภาคภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
องค์กรและทางานอยูก่ บั องค์กรตราบเท่านาน
2. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความผูกพันต่ อองค์ กร (Organization Commitment)
ความหมายของความผูกพันต่ อองค์ กร
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ ยวกับความผูกพันต่อองค์กรไว้หลายท่านดังนี้
สเตียร์ ส (Steers , 1977 อ้างถึงใน สมัชญ์ นิ ยมญาติ ,2556 ,38) ให้ความหมายของความผูกพันต่อ
องค์กรว่าเป็ นความรู ้สึกที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานแสดงตนว่าเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
มี ค่านิ ยมเช่ นเดี ยวกับสมาชิ กองค์กรคนอื่ น ๆ และเต็มใจที่ จะทางานหนัก เพื่อดาเนิ นภารกิ จของ
องค์กร ความผูกพันต่อองค์กรเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานและหัวหน้า พฤติกรรม
ที่ ผู้ป ฏิ บ ัติ ง านแสดงออก คื อ เต็ ม ใจที่ จ ะปฏิ บ ัติ ต ามให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร โดย
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสู งจะแสดงออก ดังนี้ คือ 1ศ มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะ
คงความเป็ นสมาชิ ก กับ องค์ก ร 5ศ มีความเต็มใจที่ จะทุ่ ม เทพลังงานเพื่ อปฏิ บ ัติงานให้แก่ องค์ก ร
3ศ มีความเชื่ ออย่างแรงกล้าและยอมรับในค่านิยมและเป้ าหมายขององค์กร ,เชลดอน (Sheldon,1996
อ้างถึงในพิรินทร์ ชา สมานสิ นธุ์ ,2554 ,13) ให้ความหมายของความผูกพัน หมายถึง ทัศนคติของ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานที่ เชื่ อมโยงระหว่างบุ คคลนั้นๆกับ องค์กร เป็ นสิ่ งที่ เกิ ดจากการที่ บุคคลพิจารณาการ
ลงทุน (Investment) ในองค์กรซึ่ งเป็ นไปในรู ปของสิ่ งที่ ได้ลงทุ นไปในการปฏิ บตั ิ งาน ได้แก่ อายุ
กาลังแรง ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิ บตั ิงานในองค์ก รนั้น ซึ่ งทาให้สูญเสี ย โอกาสที่จะไปทางานที่
อื่นๆ แต่สิ่งที่ สูญเสี ยไปกับการลงทุนนั้นจะส่ งผลตอบแทนคืนมา อันอาจเป็ นไปในรู ปของระดับ
ความอาวุโสในงาน ระดับตาแหน่ งการได้รับการยอมรับ การได้ค่าตอบแทนที่ สูงขึ้ น การมีสิทธิ
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พิเศษ หรื อได้รับสิ่ งตอบแทนในรู ปเบี้ยบานาญ ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการต่างๆ เป็ นต้น ซึ่ งจะทา
ให้พนักงานดังกล่าวมีความผูกพันในองค์กรสู งกว่าผูท้ ี่ได้ลงทุนน้อยกว่า เช่ น มีอายุงานในองค์กร
น้อยกว่า มีระดับตาแหน่ งงานต่ ากว่า เป็ นต้น ซึ่ งนอกจากนี้ Sheldon ยังได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า การมี
ส่ วนร่ วมในทางสั งคม (Social involvement) จะก่ อให้เกิ ดความผูกพันในองค์กรอย่างมี นัยส าคัญ
การลงทุนในรู ปแบบต่างๆ ในองค์การจะปราศจากประโยชน์หากขาดตัวแปรดังกล่าว เนื่องจากผลที่
ตามมาก็ คือ ความผูกพันในองค์กรของสมาชิกลดลงไปในที่สุด และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ ก
กับองค์กร ,บูชานัน (Buchanan, 1977, อ้างถึงใน ธนยุทธ บุตรขวัญ ,2554 ,9) ได้ให้ความหมายของ
ความผูก พันต่ อองค์ก รว่าหมายถึ งความรู ้ สึ ก เป็ นพวกเดี ย วกัน ความผูก พัน ที่ มี ต่อเป้ าหมายและ
ค่านิ ยมขององค์กร และการปฏิ บตั ิงานตามบทบาทของตนเองเพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมายและค่านิ ยม
ขององค์กรและการปฏิบตั ิงานตามบทบาทของตนเอง ทั้งนี้ ความผูกพันต่อองค์กร สามารถแยกเป็ น
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1ศ ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันกับองค์กร (Identification) โดยการเต็ม
ใจที่ปฏิบตั ิงานและยอมรับในค่านิ ยม และวัตถุ ประสงค์ขององค์กร และถื อเสมือนหนึ่ งว่าเป็ นของ
ตนเช่ นกัน 2. ความเกี่ ยวโยงกับ องค์ก ร (Involvement) โดยการเข้ามามี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมของ
องค์กรตามบทบาทของตนอย่างเต็มที่ 3. ความจงรักภักดี (Loyalty) คือความรู ้ สึกรักและผูกพันต่อ
องค์กร ,มาวเดย์ (Mowday ,1982 อ้างถึ งในพิรินทร์ ชา สมานสิ นธุ์ ,2554 ,14) ให้ความหมายความ
ผูกพันต่ อองค์ก าร เป็ นการแสดงออกที่ มากกว่าความจงรั ก ภัก ดี ที่ เกิ ดขึ้ นตามปกติ เพราะจะเป็ น
ความสั ม พัน ธ์ ที่ แ น่ น หนา และผลัก ดัน ให้ บุ ค คลเต็ม ใจที่ จะอุ ทิ ศ ตนเองเพื่ อ การสร้ างสรรค์ใ ห้
องค์ก ารอยู่ในสภาพที่ ดีข้ ึ น ,อายเซนเบอร์ เกอร์ (Eisenberger ,1991 อ้างถึ งใน ศิ รนี ย ์ ไวยานนท์
,2550 ,12) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ความผูกพันต่อองค์กรเป็ นเจตคติที่แสดงถึงความรู ้สึกของบุคคล
ที่หลอมรวมเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกับองค์กร เป็ นความรับรู ้ของบุคคลต่อการเกื้อหนุ นขององค์กร มี
ผลทาให้บุคคลนั้นๆมีความอุตสาหะ และเต็มใจที่จะทางานทุ่มเทเพื่อองค์กร ,ทัศนีย ์ สร้อยฟ้ า (2550
อ้างถึ งใน สมัช ญ์ นิ ย มญาติ ,2556 ,35) ได้ให้ ค วามหมายของความผูก พันต่ อองค์กรว่าหมายถึ ง
ความรู ้สึกผูกพันของบุคคลที่มีต่อองค์กรที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานอยูเ่ ป็ นความรู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ขององค์กรมี ความเต็มใจที่ จะทุ่ มเทการทางานเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ขององค์กรและมีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็ นสมาชิ กขององค์กรต่อไป ซึ่ งระดับความผูกพันต่อองค์กรนั้นเป็ น
ผลรวมที่ เกิ ดขึ้ นจากสภาวะจิ ตที่ มี องค์ป ระกอบ 3 ด้าน คื อ 1ศความรู้ สึ ก ผูก พันทางด้านจิ ตใจ 5ศ
ความรู ้ สึกผูกพันทางด้านการคงอยู่ และ 3ศ ความรู้สึกผูกพันทางด้านบรรทัดฐาน ,พัชรา ทาหอม
(2550 อ้างถึ งใน สมัชญ์ นิ ยมญาติ ,2556 ,35) ได้สรุ ปความหมายของความผูกพันต่อองค์กรเป็ น
ประเด็ น ต่ า ง ๆ ดัง นี้ ประเด็ น แรก ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รเป็ นพฤติ ก รรมอย่า งหนึ่ งและความ
สม่าเสมอของพฤติกรรมในด้านการทางานเพื่อองค์กรมีความต่อเนื่ องในการทางาน โดยไม่โยกย้าย
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เปลี่ยนแปลงที่ทางาน ทัง่ นี้เนื่ องจากเปรี ยบเทียบผลได้ผลเสี ยที่จะเกิดขึ้น หากเขาต้องการจากองค์กร
ซึ่ งผลเสี ยจะพิจารณาในลักษณะของต้นทุนที่จะเกิ ดขึ้น และผลประโยชน์ที่สูญเสี ยไปของบุคคลที่
เป็ นผลที่มาจากการกระทาในอดีต ประเด็นที่สอง ความผูกพันต่อองค์กร เป็ นทัศนะและความรู้สึกที่
มีต่อองค์กร เป็ นการหล่อหลอมและความรู ้ สึกของบุคคลที่ มีต่อองค์กรที่เรี ยกว่า ความผูกพันเชิ ง
ความรู้ สึ ก (Affective Commitment) อัน เป็ นภาวะที่ บุ ค คลมี ค วามรู ้ สึ ก อัน เป็ นหนึ่ งเดี ย วและกับ
เป้ าหมายขององค์กร ตลอดจนมีความปรารถนาหรื อต้องการที่จะดารงการเป็ นสมาชิ กขององค์กร
ต่อไป เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ประเด็นที่สาม ความผูกพันต่อองค์กร เป็ นความ
จงรักภักดี และเต็มใจที่ จะอุทิศตนให้กบั องค์กร ซึ่ งเป็ นบรรทัดฐานขององค์กรและสังคม โดยที่
บุคคลรู ้ สึกว่าเมื่อเข้ามาเป็ นสมาชิ กขององค์กร เขาจะต้องมีความจงรักภักดี ต่อองค์กรเพราะนัน่ คือ
ความถูกต้องและเหมาะสมที่ควรจะทา
ความสาคัญของความผูกพันต่ อองค์ กร
มี ก ารศึ ก ษาวิ จยั พบว่า ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รเป็ นตัวท านายการลาออกได้ดี ก ว่า ความ
พึงพอใจในการทางาน ผูท้ ี่มีความผูกพันต่อองค์กรสู งจะปฏิบตั ิได้ดีกว่าผูม้ ีความผูกพันต่อองค์กรต่า
ซึ่ งความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รจะเป็ นตัว ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล นอกจากนี้ได้มีนกั วิชาการได้กล่าวถึงความสาคัญของความผูกพันต่อองค์กรไว้ ดังนี้
สเตียร์ ส (Steers, 1977, อ้างถึงใน กมลวรรณ มัง่ นุ ้ย, 2553) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร
สามารถใช้ทานายอัตราการเข้า-ออกจากงานของสมาชิ กในองค์ก รได้ดีกว่า การศึกษาเรื่ องความ
พึงพอใจในงาน กล่าวคือ
1. ความผูกพันต่อองค์กรเป็ นแนวคิดซึ่ งมีลกั ษณะครอบคลุมมากว่าความพึงพอใจในงาน
สามารถสะท้อนถึงผลโดยทัว่ ไปที่บุคคลสนองตอบต่อองค์กรโดยส่ วนรวมในขณะที่ความพึงพอใจ
สะท้อนถึงการตอบสนองของบุคคลต่องานหรื อแง่ใดแง่หนึ่งของงานเท่านั้น
2. ความผูกพันต่อองค์กรค่อนข้างมี เสถี ยรภาพมากกว่าความพึงพอใจ ถึ งแม้ว่าจะมีการ
พัฒนาไปอย่างช้าๆแต่ก็อยูอ่ ย่างมัน่ คง
3. ความผูกพันต่อองค์กรเป็ นตัวชี้ที่ดี ถึงความีประสิ ทธิภาพขององค์กร
ดังนั้นสรุ ปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรสามารถแสดงออกโดยพฤติกรรมของสมาชิ กใน
องค์การโดยที่บุคคลที่มีความพึงพอใจสอดคล้องกับองค์การจะส่ งผลให้มีทศั นคติในด้านบวกทาให้
สมาชิกในองค์กรทุ่มเท เต็มใจ และจงรักภักดีที่จะปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กรตลอดไป
บู ช านั น (Buchanan ,1977 อ้า งถึ ง ใน วิ ศิ ษ ฐ์ ศ ัก ดิ์ เศวตนั น ทน์ , 2543, 13) ได้ ก ล่ า วถึ ง
ความสาคัญของความผูกพันต่อองค์กร คือ เป็ นตัวเชื่ อมระหว่างจินตนาการหรื อความต้องการของ
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สมาชิ กเข้ากับเป้ าหมายขององค์กร ทาให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานรู ้สึกเป็ นเจ้าขององค์กร และเป็ นผูท้ ี่มีส่วนใน
การเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพขององค์กรรวมทั้งช่ วยลดการควบคุ มจากภายนอก ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การที่ ส มาชิ ก มี ค วามรั ก และความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รของตนมากนั่ น เอง นอกจากนี้ บู ช านั น
(Buchanan) ได้กล่าวถึงความสาคัญของความผูกพันต่อองค์กรมีดงั นี้
1.ความผูก พัน ต่ อองค์ก ารสามารถท านายอัตราเข้า - ออกของพนัก งานได้เป็ นอย่างดี
แนวคิดนี้มีลกั ษณะครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจในการทางาน สามารถสะท้อนถึงผลโดยทัว่ ไป
ที่บุคคลตอบสนองต่อองค์กรโดยส่ วนรวม ขณะที่ความพึงพอใจในงานสะท้อนถึงการตอบสนอง
ของบุคคลต่องานหรื อด้านใดด้านหนึ่ งของงานเท่านั้น ด้วยเหตุน้ ี ความผูกพันต่อองค์กรจึงเน้นความ
ผูกมัดของบุ คคลต่อองค์กร รวมทั้งเป้ าหมาย และค่านิ ยมขององค์กรขณะที่ ความพึงพอใจในงาน
เน้นที่สภาพแวดล้อมของงานอันใดอันหนึ่ง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงาน
นอกจากนี้ ความผูก พัน ต่ อองค์ก รค่ อ นข้างจะมี เสถี ย รภาพมากกว่าความพึ งพอใจในงาน แม้ว่า
เหตุการณ์ประจาวันในสถานที่ทางานอาจมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน แต่
เหตุ การณ์ ชั่วคราวนั้น อาจไม่ มี ผลกระทบต่อความผูกพัน ในองค์กรโดยส่ วนรวม ทัศนคติ ความ
ผูกพันจะพัฒนาขึ้นอย่างช้า ๆ แต่จะคงอยูอ่ ย่างมัน่ คงความผูกพันจะรวมความพึงพอใจ การลงทุน
และทางเลือกอื่น หมายความว่า การที่คนเรามาทางานกับองค์กรจะต้องลงทุนทั้งทางวัตถุ และจิตใจ
ทั้งภายใน และภายนอก เช่ น ระยะเวลาที่ทางานกับองค์กร อายุงาน แผนงานเกษียณ การฝึ กอบรม
และพัฒนา การมีพนั ธะกับชุ มชนเป็ นต้น ส่ วนทางเลือกที่มีอยูจ่ ะเป็ นการประเมินสัมพันธภาพกับ
องค์กร เช่ น เมื่อทางเลื อกของงานมีอยู่น้อย บุ คคลนั้นก็จะผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น ในทางตรงกัน
ข้ามถ้ามีทางเลือกมากหรื อตลาดแรงงานขาดแคลนมาก ความผูกพันต่อองค์กรจะน้อยลง
2.ความผูกพันต่อองค์กร เป็ นแรงผลักดันให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในองค์กรทางานได้ดีกว่าผูไ้ ม่มี
ความผูกพันต่อองค์กรอันเนื่ องมากจากการที่สมาชิ กรู ้ สึกมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าขององค์กรและมีส่วน
ช่วยเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพขององค์กร
3.ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ร เป็ นตัว เชื่ อ มระหว่ า งจิ ต นาการของสมาชิ ก ในองค์ ก รกับ
เป้ าหมายขององค์กร หรื อช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้นนั่ เอง
4.ช่วยลดการควบคุมจากภายนอก ซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่สมาชิกมีความรักและผูกพันต่อ
องค์กรของตนมากนัน่ เอง
5.ความผูกพันต่อองค์กรเป็ นตัวชี้ถึงความมีประสิ ทธิภาพขององค์กร
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความผูกพันต่ อองค์ กร
นักวิชาการหลายท่านให้ความสนใจในการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อองค์กร อะไรคือตัวแปร
ที่มีอิทธิ พลต่อการก่อให้เกิดความรู ้สึกผูกพันต่อองค์กรแต่ละคนมองปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรต่างไปดังนี้
สเตียร์ ส (Steer ,1977 อ้างถึ งใน พิ รินทร์ ชา สมานสิ นธุ์ ,2554 ,16 -17) พบว่าปั จจัยที่ เป็ น
ตัวกาหนด หรื อมี อิท ธิ พ ลต่ อความผูก พันต่อองค์ก รมี 3 ปั จจัย คื อ ลักษณะส่ วนบุ คคล (Personal
Characteristic) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพ ความต้องการประสบความสาเร็ จ และ
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น , ลักษณะงาน (Job Characteristic) ได้แก่ ความท้าทายของงาน
ความหลากหลายของงาน การมีโอกาสปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่ นในการทางาน ,ประสบการณ์ จากการ
ทางาน (Work Experience) ได้แก่ ทัศนคติของกลุ่มที่มีต่อองค์กร ความเชื่อถือต่อองค์กร
บารอน (Baron ,1986 อ้างถึงใน พิมณฑา ชนะภัย ,2552 ,18 -19) กล่าวว่า ความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ ว แต่ความผูกพันต่อองค์กรเป็ นทัศนคติที่มีความ
มัน่ คงมากกว่านั้นคือ เป็ นทัศนคติที่คงอยูใ่ นช่วงเวลานาน แต่ความผูกพันต่อองค์กรก็เกิดจากปั จจัย
ต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกับความพึงพอใจในการทางาน 4 ปัจจัย ดังนี้
1.เกิ ดจากลัก ษณะงาน เช่ น การได้รับ การรั บ ผิดชอบอย่างมาก ความเป็ นอิ ส ระส่ วนตัว
อย่างมากในงานที่ ได้รับ ความน่ าสนใจและความหลากหลายในงาน สิ่ งเหล่านี้ จะทาให้เกิ ดความ
ผูกพันต่อองค์กรในระดับสู ง ส่ วนความกดดันและความคลุมเครื อไม่แน่ใจในบทบาทที่เกี่ยวกับงาน
ของตนเอง จะทาให้รู้สึกผูกพันต่อองค์กรในระดับต่า
2.เกิ ดจากโอกาสในการหางานใหม่ การได้รับโอกาสอย่างมากในการหางานใหม่และมี
ทางเลือก จะทาให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่า
3.เกิ ดจากลักษณะส่ วนบุคคล โดยเฉพาะบุคคลที่อายุมากขึ้น ซึ่ งมีเวลาในระยะการทางาน
นาน และมี ตาแหน่ งงานในระดับสู งๆ และคนที่ความพึงพอใจในผลการปฏิ บตั ิงานของตนเอง มี
แนวโน้มที่มีความผูกพันต่อองค์กรระดับสู ง
4.เกิดจากสภาพการทางาน บุคคลที่มีความพึงพอใจในผูบ้ งั คับบัญชาของตนเองพึงพอใจใน
ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และมีความรู ้สึกว่าองค์กรเอาใจใส่ เรื่ องสวัสดิการ
ของพนักงาน จะเป็ นบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสู ง
ไมเนอร์ (Miner, 1992 อ้างถึ งใน อุ ป กิ จ พละวงศ์, 2544, 23-24) ความผูก พันต่อองค์กรมี
ความหมายมากกว่าความจงรักภักดี ของบุคคลที่จะทุ่มเทให้กบั องค์กร และความยึดมัน่ ผูกพัน ยัง
หมายถึงความต้องการคงอยูใ่ นองค์กร มีข้ นั ตอนการเกิดดังนี้
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1ศความผูก พัน เบื้ อ งต้น (Initial commitment) ความรู ้ สึ ก ผู ก พัน ที่ เกิ ด ขึ้ น ในเบื้ อ งต้น ที่
บุคคลยังไม่ได้เริ่ มงาน ปั จจัยที่ส่งผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กรในขั้นต้น ได้แก่
1ศ1 คุณลักษณะส่ วนบุคคล ประกอบด้วย ค่านิยม ความเชื่อ บุคลิกภาพ
1.2 ความคาดหวังที่เกี่ยวกับงาน
1.3 คุณลักษณะของทางเลือกของงาน ประกอบด้วย ความพึงพอใจ การเสี ยสละ การ
ยกเลิกไม่ได้ การพิจารณาที่เหมาะสม
ปั จจัยทั้ง 3 ด้าน จะมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน บุคคลจะเลือกทางานตามคุณลักษณะส่ วน
บุคคลที่ ตนมี คือ จากพื้นฐานของค่านิ ยม ความเชื่ อ และบุ คลิ กภาพ ซึ่ งปั จจุบ นั คุ ณลักษณะส่ วน
บุคคลทาให้เกิดความคาดหวังในงานนั้น ๆ และเช่นเดียวกับคุณลักษณะของงานก่อนจะทางานนั้น
จริ งบุคคลจะมีความคาดหวังในตัวงาน ซึ่ งคุณลักษณะของงานมีความต้องการที่มีลกั ษณะที่ทาให้
เขาอยากทางานและพึงพอใจ ปั จจัยทั้ง 3 ประการนี้ เป็ นตัวแปรที่ทาให้เกิดความรู ้สึกยึดมัน่ ผูกพันต่อ
องค์กรในเบื้องต้น
5ศความผูก พัน ระหว่า งการจ้างงานในช่ วงแรก (Commitment early employment) เป็ น
ความผูกพันที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าทางานเป็ นการประเมินสิ่ งที่พบตามความจริ งจากงานนั้นซึ่ งได้แก่
2.1 ประสบการณ์เริ่ มแรกของการทางาน (Initial work experience) ประกอบด้วยงาน
การควบคุม กลุ่มทางาน การจ่ายค่าตอบแทนจากองค์กร
2.2 ความรู ้สึกรับผิดชอบเป็ นผลมาจากประสบการณ์เริ่ มแรกของการทางาน
2.3 ความผูกพันเบื้องต้น
3.ความผูกพันในช่ วงปลายเป็ นความผูกพันที่บุคคลที่ เข้าไปทางานอยู่ในองค์กรในช่ วง
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานหรื ออายุงาน ปั จจัยที่มีผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กรในช่วงปลายนี้ ได้แก่
การลงทุน การมีส่วนร่ วมการปรับเปลี่ยน
ผลของความผูกพันต่ อองค์ กร
สเตียร์ (Steers, 1991 อ้างถึงในพิรินทร์ ชา สมานสิ นธุ์ ,2554 ,16 -17 ) กล่าวว่า ผลของความ
ผูกพันต่อองค์กรจะนาไปสู่ ความมีประสิ ทธิ ภาพขององค์กร ดังนี้
1ศ พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรอย่างแท้จริ งต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์กร มี
แนวโน้มที่จะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมขององค์กรในระดับสู ง
5ศ พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสู ง มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยู่
กับองค์กรต่อไปเพื่อทางานให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายซึ่ งตนเองเลื่อมใสศรัทธา
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3. พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสู ง จะเต็มใจใช้ความพยายามอย่างมากใน
การท างานให้กบั องค์กรซึ่ งหลาย ๆ กรณี ความพยายามดังกล่ าวมี ผลท าให้การปฏิ บ ตั ิ งานอยู่ใน
ระดับสู งกว่าคนอื่น
ศ โดยเหตุที่บุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรและเลื่อมใสศรัทธาในเป้ าหมายขององค์กร
บุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสู งจะรู ้สึกมีส่วนร่ วมมากขึ้นในองค์กร หาแนวทางที่จะให้
องค์กรบรรลุเป้ าหมายได้สาเร็ จ
สวนี ย ์ แก้ว มณี (2549, 10) ได้ก ล่ า วถึ ง ผลดี ข องการสร้ า งความผูก พัน ต่ อ องค์ ก รของ
พนักงานและผลเสี ยหากพนักงานไม่มีความผูกพันในองค์กร ดังนี้
ผลดีต่อองค์กร คือ หากองค์กรมีการสื่ อสารที่ดีกบั พนักงานและสามารถสร้างความผูกพันที่
ดี ใ ห้ เกิ ด ขึ้ น กับ พนั ก งานได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง องค์ก รจะสามารถลดอัต ราการขาดงาน โดยได้รั บ
ผลตอบแทนจากลูกค้าที่ดีข้ ึนและมียอดขายที่เพิ่มสู งขึ้น ทั้งนี้ สามารถเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผทู ้ ี่มี
ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ในองค์ก รได้ ผลดี ต่ อพนัก งาน คื อ พนัก งานมี สั ม พัน ธภาพที่ เหนี ย วแน่ น กับ
ผูบ้ ริ หาร โดยได้รับการสื่ อสารที่ชดั เจนจากผูบ้ ริ หารและมีแนวทางที่ชดั เจนในการตั้งเป้ าหมายใน
การทางานให้ดีที่สุดรวมถึ งการมี สัมพันธภาพที่ ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน ทั้งนี้ พนักงานจะนึ กถึ งคามัน่
สั ญญากับ องค์ก รและเพื่ อผลงานที่ เป็ นเลิ ศ แต่ หากพนักงานไม่ มี ความผูก พันให้ กบั องค์ก รจะมี
ผลเสี ย คือ อัตราการเข้าออกของพนักงานสู ง พนักงานจะลาออก โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่
มีอยู่ในการหาที่ทางานแห่ งใหม่ หากพวกเขาไม่ผูกพันต่อองค์กรที่ ทางานอยู่ในปั จจุบนั , ผลการ
ปฏิบตั ิงานลดน้อยลงเนื่ องจากความสามารถของพนักงานลดลง , องค์การต้องเสี ยเวลาและเงินไป
ในการฝึ กอบรมการพัฒนาพนักงานที่ลาออกไปจากองค์กรด้วยความสู ญเปล่า , ขวัญและกาลังใจใน
การท างานลดลง เนื่ องจากพนัก งานที่ เหลื ออยู่อ าจต้อ งรั บ ภาระงานที่ ม ากเกิ น ไป โดยปั ญ หาที่
พนักงานคนเก่าทิง้ ไว้อาจยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่ งอาจเป็ นเหตุขดั ขวางการเกิดความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานคนอื่นๆ ด้วย
อานาจ ยิม้ ช้อย (2550, 11–13) ได้เสนอว่า การมีความผูกพันระดับต่างๆ นั้นมีผลต่อบุคคล
และองค์กรโดยแยกระดับความผูกพันเป็ น 3 ระดับ คือระดับต่า ระดับกลาง และระดับสู ง โดยแต่ละ
ระดับส่ งผลต่อบุคคลและองค์กร ดังนี้
1.การมีความผูกพันในระดับต่ าจะมีผลทั้งในแง่บวกและแง่ลบต่อบุคคลและองค์กร ซึ่ ง
ได้แก่
1.1 ผลในแง่ บ วกของบุ ค คล คื อ จะช่ วยให้ บุ ค คลมี ค วามคิ ดสร้ างสรรค์ ประดิ ษ ฐ์
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทาให้บุคคลมีความกระตือรื อร้นหางานใหม่ บางครั้งอาจมองได้ในแง่ของ
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การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ยงั ช่วยให้บุคลากรที่ไม่มีความอดทนมีสุขภาพจิตที่
ดีข้ ึนได้
1.2 ผลในแง่บวกต่อองค์กร คือ เป็ นเรื่ องปกติที่บุคคลมี ความผูกพันต่อองค์กรน้อย
จะต้องมีการเปลี่ยนงานหรื อขาดงานอันจะส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงาน ก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อเป็ น
สาเหตุแห่งการแตกแยกในองค์กรได้ แต่การที่บุคลากรที่ไม่ค่อยมีความสามารถในการทางานละเลย
และขาดงาน ไม่มีความผูกพันกับองค์กรนั้นจะเป็ นผลดี คือ หน่วยงานมีเหตุผลให้บุคคลากรพ้นจาก
หน้าที่ ไ ปโดยปราศจากการโต้เถี ย ง ไม่ ต้องฟ้ องร้ อง และไม่ ต้อ งจ่ ายค่ าชดเชยใดๆ และองค์ก ร
สามารถสรรหาบุคลากรใหม่ที่มีความสามารถมาทดแทนได้
1.3 ผลในแง่ ล บต่ อบุ ค คล การมี ค วามผูก พัน ในระดับ ต่ าจะส่ งผลต่ อการประกอบ
อาชีพของบุคคลเพราะถ้าหากไม่มีความผูกพันก็จะไม่มีความมุ่งมัน่ ในการทางานไม่มีความก้าวหน้า
ในการทางาน ไม่ทะเยอทะยานและจะแสดงการต่อต้านนโยบายองค์กร ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุทาให้ถูก
ไล่ออก เมื่อคิดจะเปลี่ยนงานแต่จะมีประวัติการทางานไม่ดี
1.4 ผลในแง่ล บขององค์กร การมี ความผูกพันในระดับต่ า มี ความสัม พันธ์ ก ับ การ
เปลี่ยนงาน การขาดงานสู ง ความล่าช้าในการทางาน ปริ มาณงาน ความไม่ซื่อสัตย์ต่อหน่วยงานรวม
ไปถึ ง การกระท าที่ ผิ ดต่ อ องค์ก ร เช่ น การยัก ยอกและการขัด ขวางการเจริ ญ เติ บ โตขององค์ก ร
นอกจากนี้ ความผู ก พัน ในระดับ ต่ า ยัง ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ในระดับ กลุ่ ม และระดับ องค์ก ร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าบุคลากรในระดับหัวหน้างานหรื อผูบ้ ริ หารมีความผูกพันในระดับต่าแล้ว จะทา
ให้เกิดผลเสี ยร้ายแรงต่อองค์กรได้
2. ความผูกพันในระดับปานกลางจะมีผลต่อบุคคลและองค์กรโดย
2.1 ผลในแง่บวกต่อองค์กร การที่บุคคลมีความผูกพันกับองค์กรอย่างแน่ วแน่ จะทา
ให้เขามี ค วามซื่ อสั ตย์ต่อหน้าที่ และองค์ก รมี ค วามรู ้ สึ ก เป็ นเจ้าขององค์ก ร มี ค วามมัน่ คงในการ
ทางาน แต่ไม่ได้หมายความว่า การที่บุคคลมีความผูกพันระดับปานกลางจะไม่ทาให้เขาไม่ซื่อสัตย์
ต่อองค์กรหากแต่จะทาเขามีความเป็ นตัวเองไม่รู้สึกว่าถูกบังคับหรื อทนฝื นอยูใ่ นระบบขององค์กร
แต่จะทาเขาไม่กล้าแสดงออกตามความคิ ดเป็ นของตัวเอง ดังนั้น การมีความผูกพันในระดับปาน
กลางจึงเป็ นผลสะท้อนของความสามารถในการยอมรับค่านิ ยมบางส่ วนขององค์กรไม่ใช่ ยอมรับ
ทั้งหมด แต่จะเลือกเฉพาะค่านิ ยมหรื อบรรทัดฐานหลักเท่านั้น แต่จะปฏิเสธหลักการที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ ยงต่อตัวเขาเอง
2.2 ผลในแง่บ วกขององค์กร องค์กรเพิ่ ม ความผูก พันสิ่ งที่ ค วรแก่ ก ารเอาใจเพราะ
กาไรจากองค์กรมาจากความรู ้สึกที่ซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของบุคคลากรดังนั้น ผลดี
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ต่อความผูกพันต่อองค์กร คือ การทางานในระยะยาว การจากัดการลาออก การเปลี่ยนงาน และเป็ น
การเพิ่มความพึงพอใจในการทางานด้วย
2.3 ผลในแง่ ลบต่อความผูก พันต่ อองค์ก รในระดับ ปานกลาง มี ผลดี ต่อบุ ค คลากร
เพราะบุคคลที่ไม่ให้ความสาคัญกับนายจ้างเป็ นอับดับแรก อาจจะต้องประสบกับความล่าช้าในการ
เลื่ อนตาแหน่ ง และความไม่แน่ นอนในการท างาน ในที่ สุดก็ จะเกิ ดความลาบากใจ ในการสร้ าง
ความผูกพันของตนเองให้เกิดขึ้นได้
2.4 ผลในแง่ลบต่อองค์กร เจ้าของกิจการ หรื อนายจ้าง มักจะต้องการให้ความร่ วมมือ
หรื อการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปอย่างราบรื่ น แต่บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรไม่เต็มที่มกั จะจากัด
บทบาทในการทางานของตนเองลงไปด้วย ดังนั้น ถ้าจะให้เลือกระหว่างความซื่ อสัตย์กบั องค์กรกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว คนที่มีความผูกพันระดับปานกลางอาจต้องเลือกความรับผิดชอบต่อ
สังคม และเขามักมีเหตุผลที่ดีพอในการหลีกเลี่ยงการว่ากล่าวจากองค์กรและบุคคลอื่น
3.ความผูกพันในระดับสู ง มีผลในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ผลในแง่บวกต่อบุคคลมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชี พและการเพิ่มค่าจ้าง
หรื อผลตอบแทนที่เหมาะสม ดังคากล่าวที่วา่ “ถ้าคุณซื่ อสัตย์ต่อองค์กร องค์กรก็ซื่อสัตย์กบั คุณ”
3.2 ผลในแงบวกต่อองค์กร บุคคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร มักจะทางานอย่าง
ทุ่มเท ดังนั้น องค์กรที่มีบุคคลากรทีมีความผูกพันสู งจึงประสบความสาเร็ จตามเป้ าประสงค์โดยไม่
ยากนัก เพราะบุคคลากรเต็มใจที่จะยอมรับความต้องการในการผลิตขององค์กรอย่างเต็มที่องค์กรจึง
มัน่ ใจได้วา่ ผลการปฏิบตั ิงานจะอยูใ่ นระดับสู งและสมบูรณ์แบบ
3.3 ผลในแง่ลบต่อบุ คคล คือ อาจจะเป็ นการจากัดความก้าวหน้าหรื อโอกาสในการ
พัฒนาของบุคคลากร อาจทาให้บุคลากรรู ้สึกอึดอัดในการที่จะสร้างสรรค์หรื อเสนอแนะสิ่ งใหม่ ๆ
ที่เป็ นประโยชน์ข้ ึนมา ยิ่งถ้ามีความผูกพันต่อกลุ่มในระดับที่สูงมาก ๆ สิ่ งที่เป็ นอันตรายคือ บุคคล
สามารถฆ่าตัวตายเพื่อกลุ่มได้ นอกจากนี้ ในด้านส่ วนตัว ความผูกพันในระดับสู งเป็ นสาเหตุในการ
ทาลายความผูกพันในครอบครัว เพราะต้องการผลผลิตสู ง จาเป็ นต้องอาศัยการทุ่มเท ความพยายาม
และเวลาของบุ คคล ดังนั้น จึ งท าให้ เกิ ดความขัดแย้งในครอบครั วจนดู เหมื อว่าบุ คคลคนนั้นถู ก
องค์กรครอบงาในการดาเนิ นชีวิต นอกจากนี้ บุคคลยังอาจรู ้สึกสู ญเสี ยความเป็ นส่ วนตัวอาจทาให้
เกิดปั ญหาในการสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ซึ่ งกล่าวโดยสรุ ป คือคนที่มีความผูกพันสู งจะขาด
ความสมดุลระหว่างชีวติ ส่ วนตัวและการทางาน
3.4 ผลในแง่ลบต่อองค์กร แม้วา่ องค์กรจะได้ประโยชน์จากบุคคลที่มีความผูกพันต่อ
องค์กรในระดับสู ง แต่ถ้าเป็ นความผูกพันในทางที่ ผิด ก็สามารถสร้ างความเสี ยหายแก่องค์กรได้
ดังนั้น องค์กรจึ งต้องใช้ค วามยายามของแต่ ละบุ ค คลให้เหมาะสมกับ ความต้องการขององค์ก ร
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เพราะไม่เช่ นนั้นแล้ว ความพยายามทุ่ มเทของบุ ค คลที่ มีค วามผูก พันต่อองค์ก รสู งก็ เป็ นสิ่ งเปล่ า
ประโยชน์ นอกจากนี้ การมีความผูกพันสู งก็ยงั เป็ นการบัน่ ทอนความยืดหยุน่ ขององค์กรและเป็ น
ต้นเหตุให้องค์กรล่าช้า เพราะไม่มีการดัดแปลง หรื อปรับปรุ งโครงสร้างขององค์กรและนวัตกรรม
ให้ ท ัน สมัย ท าให้ ยึ ด แนวปฏิ บ ัติ เดิ ม ๆ ไม่ มี ก ารสร้ า งทางเลื อ กใหม่ ๆ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
ความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กร ความผูกพันในระดับสู งอาจทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคล
ขึ้นได้และที่สาคัญที่สุดความผูกพันในระดับสู งอาจเป็ นสาเหตุทาให้บุคคลทาสิ่ งที่ผิดกฎหมายขัด
ต่อจริ ยธรรมได้ดว้ ย
ทอมสัน (Thomson, 1980 อ้างถึงใน สมัชญ์ นิ ยมญาติ ,2556 ,51 ) กล่าวว่า ความผูกพันสู ง
ต่อองค์กรในบางครั้ งก็ ก่อให้เกิ ดผลเสี ยได้ การที่ พ นักงานมี ความผูก พันสู ง ทาให้มีก ารโยกย้าย
สับ เปลี่ ยนงานลดลง และพนัก งานคงยึด ถื อความก้าวหน้าในอาชี พ ภายในองค์ก รเท่ านั้น ซึ่ งมี
กรณี ศึกษามากมายชี้ ให้เห็นว่าบุคคลสามารถที่จะก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ วโดยการเปลี่ยนองค์กร
ใหม่ และการมีความผูกพันสู งอาจทาให้เกิด “Group think” นัน่ คือ การชี้ นาของกลุ่ม ทาให้พนักงาน
มีความรู ้สึกมัน่ คงต่อองค์กรและจะรู ้สึกฝื นใจหากจะต้องวิพากษ์วิจารณ์ องค์กรของตน นอกจากนี้
ยังกล่าวว่าการมีความผูกพันสู งอาจเป็ นสาเหตุของปั ญหาสาหรับองค์กรได้ โดยเมื่อมีความผูกพันสู ง
การเข้า – ออกจากงานก็ จะต่ า การเปลี่ ย นแปลงส าหรั บ ความก้าวหน้าของพนัก งานก็ จะลดลง
เนื่ องจากตาแหน่ งบริ หารต่างๆ ก็ยงั อยู่คงเดิ มทาให้ขาดการแทนที่ และขาดพนักงานใหม่ที่จะมา
สร้างความคิดใหม่ๆ ให้กบั องค์กร
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความผูกพันต่ อองค์ กร
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรไว้หลายท่านดังนี้
ไมเนอร์ (Miner, 1992, อ้างถึงใน สมัชญ์ นิ ยมญาติ ,2556 ,53) แบ่งแนวคิดความผูกพันต่อ
องค์การออกเป็ นสองด้าน คือ 1ศ ความผูกพันด้านพฤติ กรรม (Behavior Commitment) เป็ นความ
ผูกพันต่อองค์การในรู ปพฤติกรรมการแสดงออกที่ต่อเนื่ อง คงเส้นคงวา คือเมื่อบุคคลใดเกิ ดความ
ผูกพันต่อองค์การจะมีการแสดงออกในรู ปพฤติกรรมที่ต่อเนื่ อง คงเส้นคงวาในการทางาน โดยไม่
โยกย้ายเปลี่ ย นแปลงที่ ท างาน และพยายามที่ จะรัก ษาความเป็ นสมาชิ ก ภาพขององค์ก ารเอาไว้
เนื่ องจากได้เปรี ยบเทียบผลได้ผลเสี ยที่จะเกิดขึ้นจากการที่ลงทุนลงแรงไปในองค์การ และเป็ นการ
ยากหรื อเป็ นไปไม่ได้เลยที่จะเรี ยกการลงทุนนั้นกลับคืนมา 2. ความผูกพันด้านทัศนคติ (Attitudinal
Commitment) เป็ นความรู ้สึกของบุคคลที่รู้สึกว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การ แตกต่างจากแนวคิด
แรกซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการเปรี ยบเทียบผลได้ผลเสี ยที่ เกิ ดขึ้น มากกว่าคานึ งถึ งความรู ้ สึกที่
บุ ค คลจะแสดงออกถึ ง ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารเชิ ง ทัศ นคติ ใ นรู ป ของความเชื่ อ มั่น ยอมรั บ ใน

46

เป้ าหมาย และค่านิ ยมขององค์การ มีความตั้งใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความสาเร็ จ
ขององค์การ
สเตียร์ และพอร์ตเตอร์ (Steers and Porter, 1983 อ้างถึงใน ธนยุทธ บุตรขวัญ ,2554 ,18) ได้
ศึกษาและสรุ ป แนวคิดของความผูก พันในองค์ก รเป็ น 2 ลักษณะ คื อ การศึก ษาความผูก พันทาง
ทัศนคติ (Attitudinal Commitment) เป็ นการศึกษาความผูกพันในองค์กร โดยที่บุคคลจะนาตนเอง
เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร และความผูกพันในฐานะเป็ นสมาชิ กขององค์กร เพื่อไปสู่ เป้ าหมายของ
องค์ก รและความผูก พัน ทางพฤติ ก รรม (Behavior Commitment) เป็ นการศึ ก ษาความผูก พัน ใน
องค์กรเป็ นพฤติกรรมปัจจัย ความสนใจที่บุคคลได้รับจากองค์กร เช่น การได้รับความนับถือที่เป็ นผู้
อาวุโส การได้รับ ค่าตอบแทนสู ง จึ งมี ความผูกพันต่อองค์กร โดยไม่ตอ้ งการเสี ยผลประโยชน์ ที่
ได้รับจากองค์กรถ้าจะละทิ้งไปทางานที่อื่นก็ไม่คุม้ ค่าที่จะจากองค์กรไป ดังนั้นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร คือธรรมชาติของมนุษย์ ประกอบด้วย ความต้องการ ความปรารถนา ทักษะ
ความรู้ มี ความคาดหวังที่ จะท างาน หากองค์ก รสามารถตอบสนองความต้องการของบุ คคลได้
บุคคลนั้นก็จะสามารถทางานเพื่อองค์กรอย่างเต็มที่ และบุคคลก็จะเกิดความผูกพันต่อองค์กร
ทฤษฎีการเปรี ยบเทียบผลได้และผลเสี ยของเบคเกอร์ (Becker’s Side Bet Theory) (Becker,
1960 อ้างถึงใน สมัชญ์ นิ ยมญาติ ,2556 ,54-55 ) ทฤษฎีการเปรี ยบเทียบผลได้และผลเสี ยของเบค
เกอร์ (Becker’s Side Bet Theory) เป็ นทฤษฎี พ้ื นฐานของความผูก พันต่ อองค์ก ร โดยใช้พ้ื นฐาน
ทฤษฎี การแลกเปลี่ ย น (Simple Exchange Program) กล่ าวคื อ ความผูก พันต่ อองค์ก รเป็ นผลของ
บุคคลที่พิจารณาเปรี ยบเทียบว่าเขาลาออกจากองค์กรแล้วเขาจะได้อะไร เนื่ องจากการที่เขาเข้าไปอยู่
ในองค์กรทาให้เกิ ดการลงทุ นที่ เรี ยกว่า Side Bet ในรู ปของเวลา กาลังกาย และสติปัญญา รวมทั้ง
โอกาสที่จะไปทางาน หรื อเป็ นสมาชิกขององค์กรอื่น ดังนั้น การที่เขาจะทางานในองค์กรนั้นต่อไป
เขาย่อมหวังประโยชน์ที่จะได้รับในระยะยาว เช่น บาเหน็จ บานาญ นอกเหนื อจากค่าตอบแทนราย
เดื อน เพราะถ้าลาออกไปก่อนเวลา สิ่ งที่ได้รับจะไม่คุม้ ค่า และยิ่งถ้าทางานมาเป็ นระยะเวลานาน
เท่าไร ก็จะมีความผูกพันไม่อยากจะลาออกจากองค์กร เนื่ องจากสิ่ งที่เขาสู ญเสี ยไปจะมากกว่าสิ่ งที่
จะได้รับ ตัวอย่างผลได้และผลเสี ยที่เกิดขึ้นของการลงทุนในแต่ละเรื่ อง มีดงั นี้
อายุ กล่าวคือการที่บุคคลมีอายุมากขึ้นเพียงใดก็จะยิ่งส่ งผลให้เขามีโอกาสหรื อทางเลือก
ในการเป็ นสมาชิกในองค์กรอื่นได้นอ้ ยลงเท่านั้น
อายุงานที่ทางานกับองค์กร หมายความว่า ถ้าบุคคลนั้นยังทางานอยูใ่ นองค์กรต่อไป เขาก็
จะรู้สึกมีความอาวุโสในงานที่ทา มีประสบการณ์ มี ความรู ้ ความชานาญเพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงานในองค์กรนั้น ๆ ทาให้เขาสู ญเสี ยที่จะไปทางานที่อื่น ๆ แต่สิ่งที่สูญเสี ยไปกับการลงทุน
นั้นส่ งผลตอบแทนคื นมา อาจมี ความอาวุโสในงานที่ ท าหรื อตาแหน่ งหน้าที่ การงานได้ซ่ ึ งถ้าเขา
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จะต้องละทิ้งองค์กรไป เขาอาจจะต้องสู ญเสี ยความเป็ นอาวุโสที่ มีอยู่ เพื่อไปเริ่ มต้นทาในองค์กร
แห่งใหม่
การศึกษา กล่าวคือ บุคคลจะเกิ ดความคิดว่าการที่จะเข้ามาทางานในองค์กรนั้น ตาแหน่ ง
งานปั จจุ บ ันนี้ ได้ เขาจะต้องลงทุ นลงแรงในการเล่ าเรี ยนจนกระทัง่ ได้วุฒิ ก ารศึ ก ษาดังกล่ าวได้
บุคคลก็จะเปรี ยบเทียบว่าองค์กรให้ผลตอบแทนเขาคุม้ ค่ากับวุฒิการศึกษาเขามากหรื อไม่เพียงใด
สถานภาพสมรส กล่าวคือบุคคลที่สมรสแล้วจะมีภาระหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบครอบครัว
เพิ่มมากกว่าบุคคลที่ยงั โสด ดังนั้น การตัดสิ นใจออกจากองค์กรต้องเปรี ยบเทียบผลได้ผลเสี ยอย่าง
มากก่อนที่จะละทิ้งองค์กรเพื่อไปเริ่ มงานที่องค์กรใหม่
กาลังกายและกาลังสติปัญญาที่บุคคลทุ่มเทให้กบั องค์กร บุคคลจะคิดคานวณเปรี ยบเทียบ
ว่าสิ่ งที่เขาทุ่มเทให้กบั องค์กรนั้น เขาได้รับผลตอบแทนจากองค์กรคุ ม้ ค่าหรื อไม่ เพียงใดเช่น การ
ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น สิ ทธิ พิเศษต่างๆ หรื อสิ่ งตอบแทนในรู ปของเบี้ยบานาญ ค่ารักษาพยาบาล
และสวัสดิการ ฯลฯ สิ่ งซึ่ งบุคคลที่ลงทุนสู งกว่าจะส่ งผลให้เกิดความรู ้สึกผูกพันองค์กรมากกว่าผูท้ ี่
ลงทุนน้อยกว่า
ทฤษฎี ค วามผูก พัน ต่ อ องค์ ก รของอัล เลนและเมเยอร์ (Allen and Meyer’s Commitment
Theory) ( Allen and Mayer ,1990 อ้างถึ ง ใน ธนยุ ท ธ บุ ต รขวัญ ,2554 ,19) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งความ
ผูกพันต่อองค์กรในแง่ที่ว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็ นสภาวะทางจิตใจ (Psychological state) ของ
บุคคลที่มีต่อองค์กร สามารถแบ่งความผูกพันต่อองค์กรเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1.ความผูกพันด้านจิตใจ
(Affective Commitment) เป็ นความผูกพันทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกในทางบวก
โดยที่บุคคลที่จะรู ้สึกรักและผูกพันเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันกับองค์กรเสมือนเป็ นเจ้าขององค์กร มี
ความต้องการที่ จะเกี่ ย วข้องกับ องค์ก รเต็ ม ใจที่ จะทุ่ ม เทและอุ ทิ ศ ตนให้ ก ับ องค์ก รเพื่ อให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ความผูกพันในลักษณะนี้ จะเกิ ดขึ้นได้จากที่ เขารับผิดชอบ เพื่อร่ วมงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาซึ่ งเป็ นสมาชิ กขององค์กรเดี ยวกัน โดยถ้าสมาชิ กในองค์กรมี
ความผูกพันกันสู งจะไม่มีการต่อต้านและอิจฉาริ ษยากัน ระบบที่รวมกันนี้ ก็จะสามารถดารงอยูไ่ ด้
ต่อไป สมาชิ กจะยึดมัน่ ผูกพันซึ่ งกันและกัน ดังนั้น คนที่ทางานในองค์กรโดยไม่ลาออกไปไหนเป็ น
เพราะว่าเขามีความปรารถนาหรื อมีความต้องการที่จะอยูก่ บั องค์กรต่อไป 2.ความผูกพันด้านการคง
อยูก่ บั องค์กร (Continuance Commitment) เป็ นความผูกพันต่อเนื่ องคือบุคคลจะเกิ ดความผูกพันต่อ
องค์กร เมื่อเขาได้คานวณเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่เขาต้องลงทุนไปกับองค์กรและสิ่ งที่สูญเสี ยไปถ้าเขา
ลาออกจากองค์กร ความผูกพันต่อเนื่อง (Continuance Commitment) คือ ความเต็มใจของบุคคลที่จะ
อยู่ก ับ องค์ก รนั้น ๆ จะอยู่บ นพื้ น ฐานบนต้น ทุ น ที่ บุ ค คลให้ ก ับ องค์ก รทางเลื อกของบุ ค คลและ
ผลตอบแทนที่ บุ ค คลได้รับ จากองค์ก ร ได้แก่ รางวัล ผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่น ที่ ไ ด้รับ
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3. ความผู ก พัน ด้ า นบรรทัด ฐาน (Normative Commitment) หรื ออาจเรี ยกว่ า ความผู ก พัน ทาง
จริ ย ธรรม (Moral Commitment) เป็ นความผูก พัน ในด้านการยอมรั บ ของบุ ค คลต่ อ ค่ านิ ย ม และ
เป้ าหมายขององค์กร ยึดถือเป็ นบรรทัดฐานและเคารพอานาจของกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยจะเริ่ มต้นด้วย
การประเมินค่ามาตรฐานของกลุ่มในทางบวก เห็ นชอบกับศีลธรรม จริ ยธรรมความสมเหตุสมผล
และของกลุ่ม จากนั้นเขาก็จะเกิดการยอมรับเชื่ อฟั งต่อบรรทัดฐานเหล่านั้นจนกลายเป็ นความผูกพัน
โดยความผูกพันในลักษณะนี้ จะมีปริ มาณที่เพิ่มขึ้น เมื่อลักษณะของบุคคลและความรู้สึกถึงความมี
คุณค่าในตนเองของเขาสอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์กร ลักษณะความผูกพันต่อองค์กรที่บุคคล
แสดงออกมาสามารถมองเห็นได้จากการยินยอมทาตาม การยึดถื อองค์กร การยอมรับค่านิ ยมของ
องค์กร

3. ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ
งานวิจัยภายในประเทศ
ธนยุท ธ บุ ต รขวัญ (2554) ได้ท าการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผูก พัน ในองค์ก รของ
เจ้าหน้าที่สานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยพ์ บว่าคววามผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยมี ค่ าเฉลี่ ย ของความผูก พัน ต่ อองค์ก รสู ง ที่ สุ ดคื อ ความผูก พัน ด้านบบรรทัด ฐาน การ
เปรี ย บเที ย บความผูก พัน ต่ อ องค์ก ร จ าแนกตามปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลพบว่า แตกต่ า งกัน อย่า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติยกเว้นด้านอายุและระยะเวลาในการปฎิบตั ิงาน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปั จจัยด้านลักษณะงานและ
ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทางานพบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ โดยมีคค่าความสัมพันธ์ในระดับต่า
บุญรักษ์ บุตรละคร (2553) ได้ทาการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ราชการกรมปศุ สั ต ว์ในพื้ น ที่ ส านัก สุ ข ศาสตร์ และสุ ขอนามัย ที่ 4 พบว่า ความพึ งพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ สานักสุ ขศาสตร์ และสุ ขอนามัยที่ 4 ในด้านต่างๆ โดย
เฉลี่ ยอยุ่ในระดับมาก ยกเว้นด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ด้านการเงิ นและสวัสดิ การ และด้าน
นโยบายและความก้าวหน้าในการทางาน ความพึงพอใจจะอยูใ่ นระดับปานกลาง
วันชัย ศกุนตนาค (2555) ได้ทาการศึกษา แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานที่มีความสัมพันธ์กบั
ความผูกพันของพนักงานกลุ่มงาน Service Desk ของธนาคารแห่ งหนึ่ ง ผลการวิจยั พบว่า พนักงาน
ที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน
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เงิ น เดื อนและด้านความสั ม พันธ์ ก ับ ผูบ้ ังคับ บัญ ชา มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่อความผูก พันโดยรวมของ
พนักงานในองค์กร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พงษ์ศกั ดิ์ พนมใส (2555) ได้ท าการศึ กษาปั จจัยที่ มี ผลต่อความพึ งพอใจการท างานของ
พนักงานประจาสานักงานใหญ่ในบริ ษทั ธุ รกิจร้านอาหารบริ การด่วนแห่ งหนึ่ ง พบว่า พนักงานที่มี
ระดับการศึกษาสู งสุ ด ระดับตาแหน่ งงาน อายุ ระยะเวลาในการทางานในบริ ษทั แห่ งนี้ และอัตรา
เงิ นเดื อนปั จจุ บ ันแตกต่ างกัน มี ความพึ งพอใจในการท างานโดยรวมต่อบริ ษ ทั ธุ รกิ จร้ านอาหาร
บริ การด่วนแห่งหนึ่งแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
พิ มพ์ชนก ทรายขาว (2553) ได้ท าการศึ กษาปั จจัยที่ มี ผลต่ อความผูก พันต่ อองค์กรของ
พนักงานธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่าพนักงานธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคลไม่มีอิทธิ พลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กร สาหรับปั จจัยด้านลักษณะงานที่ปฎิ บตั ิโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรเช่นเดียวกับปั จจัยด้านประสบการในงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ระดับความผูกพันต่อองค์กร
พิรินทร์ ชา สมานสิ นธุ์ (2554) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการสร้ างความผูกพัน
ของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี บริ ษทั เบสท์ เพอฟอร์ แมนซ์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด พบว่า 1.พนักงานมี
ระดับความผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับมาก 2.พนักงานมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยลักษณะ
งานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 3.พนักงานมีระดับความคิดเห็นด้านประสบการณ์การทางานโดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง 4.พนักงานที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้านเพศ,ด้านหน่วยงาน,ด้าน
ตาแหน่งงานและด้านรายได้จะมีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่0.05 ปั จจัยด้านอายุ,ด้านระดับการศึกษา,ด้านสถานะภาพสมรสและด้านระยะที่ปฎิ บตั ิงานจะมี
ความระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่0.05
สมั ช ญ์ นิ ยมญาติ (2556) ได้ ท าการศึ ก ษา แรงจู ง ใจ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร และ
ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ัติงานของเจ้าหน้าที่ บ ริ ษ ัท เคเอสเค ประกัน ภัย (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) ผลจากการวิจยั พบว่า 1. แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้าน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ และด้านแรงจูงใจใฝ่ อานาจ อยูใ่ นระดับมาก 2. ความ
ผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ ความรู ้ สึ ก ด้านความต่อเนื่ อง และด้าน
มาตรฐานทางสังคม อยูใ่ นระดับมาก 3. เจ้าหน้าที่บริ ษทั เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) มีระดับประสิ ทธิ ภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 4. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวม และ
รายด้าน มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ ศ01 ใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 5. ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม และรายด้าน มีความสัมพันธ์
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กับประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ ศ01 ในทิ ศทางเดี ยวกัน ใน
ระดับปานกลาง
สุ ธานิ ธ์ ิ นุ กลู อึ้งอารี (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริ ษทั การบินไทย
จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า 1. พนักงานบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ปฏิบตั ิงาน ณ
สานักงานใหญ่ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ลัก ษณะของงาน ความรั บผิดชอบ ความก้าวหน้าในการท างาน พนัก งานมี ค วาม
พึงพอใจระดับปานกลาง ยกเว้น การประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงาน การได้รับการยกย่องนับ
ถือ พนักงานมีความพึงพอใจ ในการทางานอยู่ในระดับมาก 2. พนักงานบริ ษทั การบินไทย จากัด
(มหาชน) ที่ปฏิบตั ิงานที่สานักงานใหญ่ ความพึงพอใจเกี่ยวกับปั จจัยค้าจุนโดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า นโยบายและ การบริ หารของบริ ษทั การควบคุมบังคับบัญชา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เงินเดือนและสวัสดิการ ความมัน่ คงในงาน สถานภาพในการทางาน มี
ความพึ งพอใจระดับปานกลาง ยกเว้น สภาพแวดล้อมในการท างาน มี ความพึ งพอใจระดับมาก
3. พนักงานบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ปฏิบตั ิงาน ณ สานักงานใหญ่ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล
ที่แตกต่างกันในด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน รายได้ จะมี
ระดับ ความพึ ง พอใจการท างานที่ แ ตกต่ างกัน ในส่ วนของปั จ จัย จู งใจ ได้แก่ ด้าน การประสบ
ความส าเร็ จ ในหน้า ที่ ก ารงาน ด้า นการได้รั บ ความยกย่อ งนับ ถื อ ด้านลัก ษณะงาน ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในการทางาน ในส่ วนของปั จจัยค้าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายและ
การบริ หารงานของบริ ษ ทั ด้านการควบคุ มบังคับบัญ ชา ด้านความสั ม พันธ์ ระหว่างบุ ค คล ด้าน
สภาพแวดล้อ มในการท างาน ด้า นเงิ น เดื อ นและสวัส ดิ ก าร ด้า นความมั่น คงในงาน และด้าน
สถานภาพในการทางาน และในส่ วนของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันนั้น มี
ระดับความพึงพอใจในการทางานไม่แตกต่างกัน
อุทุมพร รุ่ งเรื อง (2555) ได้ทาการศึกษาความพึงพอใจในการทางานที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั อุตสาหกรรมแปรรู ปโครงสร้ างเหล็ก พบว่า ความพึงพอใจในการ
ทางานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านนโยบายการบริ หารบริ ษทั ด้านความ
มัน่ คงในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในอาชี พ และด้านสภาพแวดล้อมในการทางานอยูใ่ นระดับ
มาก ส่ วนด้านระบบผลตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอยูใ่ น
ระดับ มาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านบรรทัดฐานทางสั งคม และด้านทัศนคติ มี ค วาม
ผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านพฤติกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง ในด้านความพึงพอใจ
ในการทางานของพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรโดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
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งานวิจัยต่ างประเทศ
Fatema Mohammed (2013)ได้ทาการศึ กษาเรื่ องความพึงพอใจในงานกับ ความผูกพันต่ อ
องค์ ก าร: ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ใ นบาห์ เรน วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาครั้ งนี้ เพื่ อ ศึ ก ษา 1)
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร 5) ผลกระทบของประชากร
เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจและความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รในการที่ ส ถาบั น การเงิ น ภาคเอกชนใน
ราชอาณาจักรบาห์เรน ในการศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์เชิ งบวกระหว่างความ
พึงพอใจและความผูกพันต่อ และความพึงพอใจในงานกับความผูกพันต่อองค์กรไม่มีความสาคัญ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ยกเว้นอายุ ในการศึกษานี้หมายถึงความแตกต่างในระหว่างกลุ่มอายุพบว่า
มี ค วามส าคัญ ทางสถิ ติอย่างมี นัยส าคัญ (F = 3ศ397; sig = 0ศ019) เกี่ ยวกับความผูก พันต่อองค์ก ร
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรพบว่ามีนยั สาคัญทางสถิ ติและทิ ศ
ทางบวก (r = 0ศ669; sig = 0ศ000)
Paola Spagnoli and Antonio Caetano (2012) ศึ ก ษ าเรื่ อง Personality and organizational
commitment: the mediating role of job satisfaction during socialization วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
การศึกษานี้ มี 2 ประการคือ ประการแรกมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายบทความเกี่ยวกับการละเลยวิธีการ
ต่อการศึกษาเกี่ ยวกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร ประการที่สองมีวตั ุประสงค์
เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจถึ งบทบาทที่ แตกต่างกันของความพึ งพอใจในงานต่อกระบวนการพัฒนา
ความผูกพันต่อองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการศึกษาในสามช่วงเวลาเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
เช่ น ความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานทรัพยากรบุคคล และความพึงพอใจต่องาน ในกระบวนการ
ได้เชื่ อมโยงด้านบุคลิ กภาพ และ ความผูก พันต่อองค์กร รวมไปถึ งผลของสั งคมขององค์กรจาก
ความรู้ นี่เป็ นการศึกษาแรกที่ศึกษาตัวแปรด้านบุคลลิกภาพ ,ความพึงพอใจในงานและความผูกพัน
ต่ อองค์ก รเป็ นตัวอย่า งในการศึ ก ษา ผูเ้ ข้า ร่ วมโครงการในการศึ ก ษานี้ เป็ นพนัก งานตารวจชาว
โปรตุเกสจานวน 190 คน บริ บทของตารวจและกระบวนการทางสังคมในการจัดระบบได้มีการ
พิจารณาหลังจากกระบวนการการต้อนรับพนักงานใหม่ ประกอบด้วยการทาการทดสอบ ทางระบ
ประสาท ตัวอย่างและสัมภาษณ์ ผูท้ ี่เข้ามาใหม่จะได้รับการฝึ กประมาน 8 เดือนเกี่ยวกับความรู ้ดา้ น
กฎหมาย เทคนิ คการรักษาความปลอดภัย และจิตวิทยาทางสังคม ภาษาอังกฤษ การรักษาเบื้องต้น
และมีการออกกาลังกายฝึ กเฉพาะสาหรับตารวจ ในการศึกษานี้ มีบทบาทของสื่ อกลางในด้านความ
พึ ง พอใจในการท างานเช่ น ความพึ ง พอใจกับ งานตัวเองและความพึ ง พอใจกับ การปฏิ บ ัติ ง าน
ทรัพยากรบุคคลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง บุคลิก 5 องค์ประกอบและความผูกพันต่อองค์กร
ผลการวิจยั พบว่ามี ค วามพึ งพอใจกับ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์อ ย่า งสมบู รณ์ ก ับ ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า ง
บุ ค ลิ ก ภาพแบบลัก ษณะใจกว้า งและความผูก พัน ด้า นบรรทัด ฐาน; ความพึ ง พอใจในงานกับ
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิ กภาพที่เป็ นลักษณะยึดมัน่ ในหลักการกับความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
แต่เพียงบางส่ วนที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง บุคลิกภาพด้านเปิ ดเผยกับความผูกพันด้านจิตใจ
Norizan Ismail (2012)ได้ทาการศึก ษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์กรและความพึ งพอใจใน
งานของพนักงานสถาบันอุดมศึกษาการเรี ยนรู้ใน KELANTAN ซึ่ งมีวตั ถุ ประสงค์ของการศึกษานี้
คื อ การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความผูก พัน ต่ อ องค์ก รและความพึ ง พอใจการท างานของ
พนัก งานในสถาบันอุ ดมศึ ก ษาในการเรี ยนรู ้ รัฐกลันตัน ดังนั้น การศึ ก ษาครั้ งนี้ จะท าให้บ ทบาท
สาคัญในการวิจยั ที่ ยงั หลงเหลื ออยู่ในการบริ หารจัดการและพฤติ กรรมองค์กร ในการเริ่ มต้นของ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์การวิจยั คาถามและความจาเป็ นในการศึกษาจะได้รับ จากนั้นจะกล่าวถึง
วรรณกรรมเกี่ ยวกับความผูกพันต่อองค์กรและความพึงพอใจในงานที่ มุ่งเน้นไปที่ ความสัมพันธ์
ระหว่างพวกเขา การเรี ยนสร้างอัตราการตอบสนองร้อยละ 96ศ3 จาก 300 ผูต้ อบแบบสอบถาม ผลที่
ได้แ สดงให้ เห็ น ว่า ด้า นอารมณ์ ด้า นความต่ อ เนื่ อ งและด้า นบรรทัด ฐานที่ ไ ม่ พ บว่า มี ก ารบวก
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
Shaw and Edward (2005) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของผูใ้ ช้ในการ
ดาเนินงานเรื่ องกลยุทธ์การจัดการความรู้ พบว่า การมีส่วนร่ วมได้รับการพิจารณาอย่างเป็ นทางการ
เกี่ ยวกับความผูกพันกับองค์การหรื อการสนับสนุ นด้านการจัดการเพื่อระบบและที่ไม่ใช่ สิ่งที่เป็ น
ของผูใ้ ช้ แม้ว่ารายงานฉบับนี้ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับองค์กร 16 แห่ ง ที่พยายามสร้างการมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนากลยุทธ์การจัดการควบคุมความรู ้โดยให้พวกเขาได้ออกแบบกันเอง มีการทางานกลุ่มเชิ ง
ปฏิบตั ิ 22 ครั้ง โดยมีผเู ้ ข้าร่ วม 183 คน ได้ทางานขั้นตอนการพัฒนาเพื่อให้มีการจัดการภูมิความรู ้ที่
ดี ข้ ึ น ตามความต้อ งการของผูใ้ ช้ การท างานเชิ งปฏิ บ ัติไ ด้ป รั บ เปลี่ ย นเทคนิ ค โครงสร้ างปั ญ หา
เดียวกันเพื่อช่วยให้สมาชิ กกลุ่มได้พฒั นาการปฏิ บตั ิงานที่เป็ นไปตามนโยบายที่พวกเขาได้กาหนด
ตามหลักจิตวิทยาและความรู้สึก ยิ่งไปกว่านั้นในการรายงานวิธีการโครงสร้างปั ญหารายงานฉบับนี้
ได้จดั ทาตามความเข้าใจต่อปั จจัยกลยุทธ์การจัดการภูมิความรู ้ที่ควรสนับสนุนแก่ผใู ้ ช้
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กรอบแนวความคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในงานของพนักงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
มี ก รอบแนวคิ ด ในการท าวิจยั ได้มี ก าหนดตัวแปรต้น และตัวแปรตาม เพื่ อ เป็ นเครื่ องมื อในการ
ดาเนินงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคาตอบ
ตัวแปรต้ น (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ลักษณะประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.ระดับการศึกษา
5.รายได้ต่อเดือน
6.ประสบการณ์การทางาน

ความผูกพันต่ อองค์ กร
(Organization Commitment)

ความพึงพอใจในงาน(Job Satisfaction)
1. ด้านนโยบายและการบริ หาร
(Policy and Administration)
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
(Working Environment)
3. ด้านค่าตอบแทน (Compensation)
4. ด้านความมัน่ คงในงาน (Job Security)

ที่มาของกรอบแนวคิด : ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory , 1959)
ภาพประกอบ 3 กรอบแนวความคิดการวิจยั

