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บทที
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจยั เรื อง ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน บริ ษทั มาราธอน
(ประเทศไทย) จํากัด ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือนํามา
ประกอบการนําเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที
ได้กาํ หนดไว้ โดยแบ่งหัวข้อ
ส่ วนที แนวคิดเกียวกับพฤติกรรมในการทํางาน
ส่ วนที แนวคิดและทฤษฏีทีเกียวข้องกับความพึงพอใจ
ส่ วนที แนวคิดและทฤษฏีเกียวกับความผูกพันต่อองค์การ
ส่ วนที งานวิจยั ทีเกียวข้อง
แนวคิดเกียวกับพฤติกรรมในการทํางาน
ความหมายของพฤติกรรมในการทํางาน
Albanese (1981,p.204) ได้ให้ความหมายของพฤติ กรรมการทํางานว่า คื อ พฤติ กรรมและ
การกระทําของคนงานทีจะส่ งผลต่อความสําเร็ จต่องานของเขาโดยตรง และพฤติกรรมนันยังรวมไป
ถึ งการแสดงออกของคนงานทีมีต่อสิ งแวดล้อมในสังคมทีเขาปฏิ บตั ิงานอยู่ เช่น ความสัมพันธ์กบั
เพือนร่ วมงาน การเข้าร่ วมการฝึ กอบรม
Baruch (1968, pp. 7-8) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของพฤติ ก รรมการทํา งานไว้ว่ า สิ งที บุ ค คล
แสดงออกเพือตอบโต้สิงใดสิ งหนึ งในขณะปฏิบตั ิงานซึ งสามารถสังเกตุและวัดได้ตรงกัน ไม่วา่ การ
แสดงออกหรื อการตอบสนองนันจะเกิดขึนภายในหรื อภายนอกร่ างกายก็ตาม พฤติกรรมการทํางาน
ทีแสดงออกนีอาจเป็ นไปได้ทงในด้
ั านจิตใจ (Psychological withdrawal) เช่น นังฝันกลางวันไปเรื อย
ไม่ตงใจทํ
ั างาน หรื อแสดงออกมาด้วยการกระทํา (Physical withdrawal) เช่น การขาดงานโดยพลการ
กลับบ้านก่อนเวลา หยุดพักนานเกินไป อูง้ าน ทํางานช้าลง แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว รุ นแรง จนถึงขัน
ลาออก ส่ วนพฤติกรรมการทํางานทีแสดงออกในแง่ดีก็มีเช่ นกัน ทํางานในหน้าทีอย่างเต็มที และ
ทํางานให้มากกว่าทีได้รับมอบหมาย
จะเห็ นได้ว่า มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการทํางานไว้ ดังนัน
ผูว้ ิ จ ัย จึ ง สรุ ป ความหมายของพฤติ ก รรมการทํา งานไว้ว่า พฤติ ก รรมการทํา งาน หมายถึ ง การ
แสดงออกของพนักงานในระหว่างปฏิบตั ิงาน ซึ งอาจจะมีทงด้
ั านดี และด้านลบ ต่อองค์กร
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ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการทํางาน
การศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานมีอยูห่ ลายประเด็น ผูว้ ิจยั ขอแยกรายละเอียด
ว่ามีประเด็นใดบ้างทีมีส่วนเกียวข้องทีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทํางาน จากการค้นคว้าใน
งานวิจยั ต่างๆ ตามผลวิจยั ครังนี
อายุกบั พฤติกรรมการทํางาน
Cascio (1998,p.369) กล่าวว่า อายุเป็ นปั จจัยสําคัญในการกําหนดวัยวุฒิของบุคคลในสังคม
บุ ค คลที มี อ ายุ แ ตกต่ า งกัน จะมี ค วามคิ ด เห็ น และการปฏิ บ ัติ ใ นสิ งต่ า งๆแตกต่ า งกัน ตามแต่
ประสบการณ์ทีสะสม อายุของบุคคลสามารถนํามาใช้อธิ บายและทํานายพฤติกรรมการทํางานของ
มนุ ษย์อยูเ่ สมอ จากการศึกษาพบว่า ความสามารถด้านต่างๆ เช่น ด้านภาษา ตัวเลขและทักษะในการ
ใช้เหตุผลจะพบในผูท้ ีมีอายุมากและมีแนวโน้มของอัตราการลาป่ วยน้อยกว่า
อุทยั รัตน์ เนียรเจริ ญสุ ข ( ,หน้า ) พบว่า การศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
ในโรงงานอุ ตสาหกรรมผลิ ตเครื องประดับ พนักงานที มี อายุมากมี พฤติ ก รรมการทํางานที ดี ก ว่า
พนักงานทีมีอายุนอ้ ย
พลิ นี อัศวรุ จานนท์ ( ) ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของ พนักงาน
บริ ษทั ทีดบั บลิ วแซด คอร์ ปเรชัน จํากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานทีมีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ทํางานโดยรวม พฤติกรรมการทํางานด้านการเพิมผลผลิต ด้านการมาทํางานสาย/ขาดงานแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .
จากการศึ ก ษาวิ จ ัย ส่ ว นใหญ่ ผู ้วิ จ ัย ขอสรุ ปว่ า อายุ ก ารทํา งานเป็ นส่ ว นสํ า คั ญ ที มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางาน โดยพนักงานทีมีอายุการทํางานมากมีพฤติกรรมการทํางาน
ดีกว่าพนักงานทีมีอายุการทํางานน้อย
สถาพภาพกับพฤติกรรมการทํางาน
อุ ทยั รั ตน์ เนี ยรเจริ ญสุ ข ( , หน้า ) ได้ศึกษาพฤติ กรรมการทํางานของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื องประดับ พบว่า พนักงานทีสมรสแล้วมีพฤติกรรมการทํางานทีดีกว่า
พนัก งานโสด โดยกลุ่ ม สมรสหรื อ หย่า ร้ า งมี ค่ า เฉลี ยคะแนนพฤติ ก รรมการทํา งานสู ง กว่า กลุ่ ม
พนักงานโสด
ปทิ ตตา สัณหภักดี ( , บทคัดย่อ) ศึ กษาเรื อง ปั จจัยจูงใจที มี ผลต่อพฤติ ก รรมในการ
ทํา งานและความจงรั ก ภัก ดี ต่อองค์ก รของพนัก งานบริ ษ ทั บี แอนด์อี จํา กัด พบว่า พนัก งานที มี
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สถานภาพสมรสต่างกัน มีพฤติกรรมการทํางานด้านความพึงพอใจในการทํางานทีแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ .
ไพบูลย์ อินทธิ สัณห์ ( , หน้า ) พบว่า พฤติกรรมการทํางานบริ การบนเครื องบินของ
สายการบิ นไทยนัน พนัก งานที มี สถานภาพสมรสแตกต่ างกันมี พฤติ กรรมการทํางานบริ การไม่
แตกต่างกัน
จากผลวิจยั ส่ วนใหญ่จะเห็นได้วา่ สถานภาพสมรสมีผลต่อพฤติกรรมการทํางาน กล่าวโดย
สรุ ปพนักงานทีแต่งงานแล้วมักมีพฤติกรรมการทํางานดีกว่าพนักงานโสด
ระดับการศึกษากับพฤติกรรมการทํางาน
อุ ทยั รั ตน์ เนี ยรเจริ ญสุ ข ( , หน้า ) ได้ศึกษาพฤติ กรรมการทํางานของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื องประดับ พบว่า พนักงานทีมีวุฒิการศึกษาสู ง มีพฤติกรรมการทํางาน
ทีดีกว่าพนักงานทีมีวฒ
ุ ิการศึกษาตํา
ณาตยา บุ ญเกิ ด ( , บทคัดย่อ) ศึ กษาเรื อง ปั จจัยที มี ผลต่อพฤติ ก รรมการทํางานของ
พนัก งานการประปานครหลวง พบว่า ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที ต่ า งกัน ได้แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา ระดับตําแหน่ งงาน ระยะเวลาในการทํางาน รายได้ต่อเดื อน ที
แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานการประปานครหลวงแตกต่างกัน ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที . และ . ตามลําดับ
จุฆามาศ ปานสมบูรณ์ ( , บทคัดย่อ) ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางาน
ของพนักงานสายงานปฏิบตั ิการผลิตของ บริ ษทั วงศ์ไพฑูรย์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) พบว่า พนักงาน
สายงานปฏิบตั ิการผลิตทีมีระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการทํางานของพนักงานสายงาน
ปฏิบตั ิการผลิตในด้านประสิ ทธิ ภาพการทํางานโดยเทียบกับปี ทีผ่านมา ด้านการมาทํางานสาย/ขาด
งาน ด้านการได้รับการฝึ กฝนทักษะ และด้านความพึงพอใจโดยรวมในการทํางานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
จากผลการวิจยั ส่ วนใหญ่ จะเห็ นได้ว่าระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการทํางาน กล่าว
โดยสรุ ปพนักงานทีมีระดับการศึกษาสู งมีพฤติกรรมการทํางานดีกว่าพนักงานทีมีระดับการศึกษาตํา
ระยะเวลาการทํางานกับพฤติกรรมการทํางาน
อุ ทยั รั ตน์ เนี ยรเจริ ญสุ ข ( , หน้า ) ได้ศึกษาพฤติ กรรมการทํางานของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิ ตเครื องประดับ พบว่า พนักงานทีมีอายุงานมากมีพฤติกรรมการทํางานที
ดีกว่าพนักงานทีมีอายุงานน้อย
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ไพบูลย์ อินทธิ สัณห์ ( , หน้า ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการทํางานบริ การบนเครื องบิ น
ของสายการบิ นไทย พบว่า พนักงานที มี อายุการทํางานมากมี พฤติ ก รรมการทํางานบริ ก ารดี ก ว่า
พนักงานทีมีอายุการทํางานน้อย
จากผลการวิจยั ส่ วนใหญ่จะเห็ นได้ว่า ระยะเวลาการทํางานมีผลต่อพฤติกรรมการทํา งาน
กล่าวโดยสรุ ปพนักงานทีมีอายุงานมากจะมีพฤติกรรมการทํางานดีกว่าพนักงานทีมีอายุงานน้อย
นอกจากนียังมีการศึกษาวิจยั อีกมากทีพบว่า ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการ
ทํางาน เช่น
Davis (1977, p. 13) กล่าวว่า ปั จจัยทีส่ งผลและเป็ นตัวแปรสําคัญทีส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
ทํางานมีดงั นี คือ
.อายุ พบว่าพนักงานทีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมการทํางานดีกว่าพนักงานทีมีอายุนอ้ ย
.ตําแหน่ง บุคคลทีมีตาํ แหน่งตังแต่ระดับ Supervisor ขึนไป จะมีพฤติกรรมการทํางานสู ง
กว่า ซึ งผลการวิจยั ในเรื อนี สอดคล้องกันในประเทศต่อไปนี ได้แก่ รัสเซี ย สหรัฐอเมริ กา เยอรมัน
อิตาลี สวีเดน และนอร์ เวย์
.สภาพการทํา งานในองค์ก าร บุ ค คลในองค์ก ารจะเปรี ย บเที ย บวิถี ชี วิตของพวกเขาว่า
สอดคล้องกับสภาพขององค์การหรื อไม่
.การได้รับ ผลป้ อนกลับ เพราะมันหมายถึ ง การบ่ง บอกว่า พวกเขาทํา งานได้ดี หรื อไม่
เพียงใด
พงศ์ หรดาล ( , หน้า ) กล่าวว่าปั จจัยที ส่ งผลให้การทํางานมี ประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่
ทัศนคติ และความพึงพอใจในการทํางาน แรงจูงใจในการทํางาน ขวัญ ผูน้ าํ มนุ ษยสัมพันธ์ การ
ติดต่อสื อสาร และความผูกพันต่อองค์การ
ลักษณะของพฤติกรรมการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
Beach (1975, p. 18) กล่าวว่า คุ ณลักษณะทีสําคัญอย่างหนึ งสําหรับผูท้ ีประสบความสําเร็ จ
ในการทํางาน คือ ความรับผิดชอบ ความซื อสัตย์ ทัศนคติทีดี ความอดทน ความเชื อมันในตัวเอง
ความรอบคอบ ความมีวินยั และทักษะในการเข้าสังคม ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของบุคลิ กภาพที ต้องการ
ของหน่วยงาน
ชู ศกั ดิ เจนประโคน ( , หน้า ) ได้แบ่งประเภทของพฤติ กรรมการปฏิ บ ตั ิ ง านใน
หน้าทีทีสําคัญๆเป็ น ประเภท คือ ( ) ความรอบรู ้และวิจารณญาณ ( ) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ( )
ทัก ษะด้า นการปฏิ บ ตั ิ ง าน ( ) ทัก ษะด้า นการเป็ นผูน้ ํา ( ) ความรั บ ผิดชอบที มี ต่องาน และ ( )
แรงจูงใจในการทํางาน
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การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมองค์ การ
โมเดลพฤติ กรรมองค์การ (Organization behavior model) เป็ นส่ วนของความจริ ง ซึ งเป็ น
การนําเสนอพฤติกรรมองค์การ โดยเสนอการวิเคราะห์ ระดับคือ การเปลียนแปลงจากระดับส่ วน
บุ ค คล (individual level) เป็ นระดับ กลุ่ ม (group level) และระดับ ระบบองค์ ก าร (Organization
system level) ตามลําดับ เราจะเพิมความมีระบบเพือให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมองค์การแต่ละ
ระดับจะมีการกําหนดโครงสร้ างเกียวกับระดับทีผ่านมา โดยมีแนวคิดกลุ่มเป็ นพืนฐานของแต่ละ
บุ ค คลและกํา หนดเงื อนไขโครงสร้ า งเกี ยวกับ พฤติ ก รรมของกลุ่ ม เพื อที จะทํา ให้เกิ ดพฤติ ก รรม
องค์การ
Organization System Level
Group Level
Individual Level

ภาพ Basic OB Model., stage I.
ที มา. From Organizational Behavior: Concept, Controversies, and Applications. (p.180) by S.P.
Robbins, 2005, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในโมเดลพฤติกรรมองค์ การ
ตัวแปรอิสระ (independent variable)
เหตุ (cause)
ตัวแปรอิสระใน ระดับ คือ
- ระดับองค์การ (Organization
-

system Level)
ระดับกลุ่ม (Group Level)

-

ระดับบุคคล (Individual Level)

ตัวแปรตาม (dependent variable)
ผล (effect)
ตัวแปรตามใน ด้าน คือ
- การเพิมผลผลิต (Productivity)
- การขาดงาน (Absenteeism)
- การออกจากงาน (Turnover)
- ความพึงพอใจในการทํางาน (Job
satisfaction)
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ภาพ แสดงตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในโมเดลพฤติกรรมองค์การ
ทีมา. จาก พฤติกรรมองค์การ (หน้า ), โดย ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอืนๆ,
ธี ระฟิ ล์มและไซเท็กซ์

, กรุ งเทพมหานคร:

ตัวแปรอิสระ (Independent variables)
บุ คคลจะมี ความแตกต่างกัน ดังนันเมื อเข้าไปในองค์การ หากผูจ้ ดั การต้องการจะใช้งาน
พนักงานจะต้องใช้อย่างระมัดระวัง ลักษณะของพนักงานแต่ละคนจะแตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ น อายุ
เพศ สถานภาพ การทํางาน ลักษณะบุคลิกภาพ ค่านิ ยม ทัศนคติ และระดับความสามารถ ซึ งลักษณะ
เหล่านีคือ ลักษณะด้านชี ววิทยา บุคลิกภาพ ค่านิ ยม ทัศนคติ และความสามารถ ซึ งถือว่าเป็ นตัวแปร
อิสระ (independent variables) ตัวแปรอิสระจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมพนักงาน ซึ งประกอบด้วย
การรับรู ้ (perception) การตัดสิ นใจเฉพาะบุคคล (individual-lavel variables) การเรี ยนรู ้และการจูงใจ
(Iearning and motivation)
ตัวแปรระดับกลุ่ม (group level variables)
พฤติกรรมของมนุ ษย์ในกลุ่มเป็ นการปฏิบตั ิเฉพาะบุคคลในแต่ละกลุ่ม ความสลับซับซ้อน
ของโมเดลจะเพิมขึน เมือพฤติกรรมมนุ ษย์มีการจัดกลุ่มซึ งแตกต่างกันตามพฤติกรรมของแต่ละคน
ดังนันในการพัฒนาความเข้าใจขององค์การจึงต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มด้วย
ตัวแปรในระดับระบบขององค์ การ (organization system level variables)
พฤติกรรมองค์การจะมีความสลับซับซ้อนสู งสุ ดเมือเราเพิมโครงสร้ างทีเป็ นทางการไฟยัง
ความรู ้ ของบุคคลในอดี ตและพฤติกรรมกลุ่ม เพราะองค์การจะเป็ นการรวมกลุ่มสมาชิ ก ปั จจัยทีมี
ผลกระทบต่อตัวแปรตาม เช่น การออกแบบองค์การทีเป็ นทางการ เทคโนโลยี กระบวนการทํางาน
และงานนโยบายทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การและการปฏิ บตั ิ (กระบวนการคัดเลื อก กระบวนการ
ฝึ กอบรมและวิธีการประเมินการทํางาน) วัฒนธรรมภายใน ตลอดจนระดับของความตึงเครี ยดในการ
ทํางาน
ตัวแปรตาม (dependent variables)
เป็ นตัวแปรผล ซึ งมีสาเหตุจากตัวแปรอิสระ ตัวอย่างของตัวแปรตามในพฤติกรรมองค์การ
ได้แก่ การเพิมผลผลิต การขาดงาน การหมุนเวียนเปลียนงาน และความพึงพอใจในการทํางาน โดยมี
รายละเอียดดังนี
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การเพิมผลผลิต (productivity) เป็ นการวัดการทํางานซึ งประกอบด้วยประสิ ทธิ ผลและ
ประสิ ทธิ ภาพกายในองค์การหนึ ง การเพิมผลผลิตเป็ นเป้ าหมายขององค์การ โดยการเปลียนปั จจจัย
นําเข้า (input) เป็ นผลผลิต (output) ด้วยต้นทุนตําทีสุ ด ตัวนีถือว่าเป็ นการเพิมผลผลิตซึ งต้องอาศัยทัง
ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ (effectiveness and efficiency) ประสิ ทธิ ผล (effectiveness) เป็ นการ
บรรลุ ผลตามเป้ าหมาย (achievement of goals) ประสิ ทธิ ภาพ (efficiency) การใช้ทรัพยากรเพือให้
บรรลุ เ ป้ าหมายนั นโดยใช้ ต้ น ทุ น ตําที สุ ด ตัว อย่ า ง ประสิ ทธิ ผ ลของโรงพยาบาลจะมองที
ความสามารถในการประหยัดต้นทุ น โดยทัวไปธุ รกิ นจะมีประสิ ทธิ ผลเมื อบรรลุ เป้ าหมายอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ อย่างประหยัด เพราะการวัดประสิ ทธิ ผลจะประกอบด้วยการวัดผลตอบแทนในการ
ลงทุนกําไรต่อยอดขายหรื อผลผลิตต่อชัวโมงแรงงา
การเพิมผลผลิต (productivity) หมายถึง อัตราส่ วนระหว่างผลผลิต และปั จจัยนําเข้าในช่วง
ระเวลาใดเวลาหนึง และคุณภาพทีกําหนด ตามสมควร
การเพิมผลผลิต (productivity) = ผลผลิต (outputs)
ปั จจัยนําเข้า (inputs)
การขาดงาน (absenteeism) การทีพนักงานไม่มาทํางานนันถื อว่าเป็ นความล้มเหลวในการ
รายงาน การทํางานและงานการจัดการ ในประเด็นนี เรามีขอ้ สมมติวา่ ผลประโยชน์ขององค์การจะ
มากขึนเมือการขาดงานของพนักงานน้อยลง
การออกจากงาน (turnover) เป็ นการสู ญเสี ยพนักงานขององค์การเนื องจากกลุ่มพนักงาน
ต้องออกจากงาน ด้วยเหตุผลต่างๆการหมุนเวียนทีมากเกินไปหรื อผูท้ าํ งานทีมีคุณค่าจะเป็ นปั จจัยทีมี
ผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การ
ความพึงพอใจในการทํางาน (job satisfaction) เป็ นทัศนะความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจที
พนักงานมี ต่อการทํางาน หรื อเป็ นความแตกต่างระหว่างรางวัลของแรงงานที ได้รับ และจํานวน
รางวัลซึ งเขาเชือว่าเขาควรจะได้รับ
โดยทัวไปพนักงานทีพึงพอใจงานจะมีผลผลิตมากกว่าพนักงานทีไม่พึงพอใจงาน ความพึง
พอใจเป็ นวัตถุประสงค์ขององค์การ ไม่เพียงแต่ความพึงพอใจซึ งเกียวข้องกับการขาดงานหรื อการ
ลาออกจากงานเท่านัน แต่ขึนอยูก่ บั องค์การด้วยว่ามีการจัดหาการบริ หารงานทีมีความท้าทายและมี
การให้ ร างวัล หรื อ ไม่ ดัง นันการมี ค วามพึ ง พอใจในการทํา งานจะสะท้อ นถึ ง ทัศ นคติ ม ากกว่า
พฤติกรรม
การศึ ก ษาแนวคิ ดและทฤษฏี ที เกี ยวข้องกับพฤติ กรรมการทํา งานดัง กล่า วข้า งต้น ผูว้ ิจยั
สามารถนําไปใช้ในการกําหนดกรอบแนวคิดทางด้านตัวแปรตาม เพือทํานายถึงพฤติกรรมในด้าน
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ต่ า งๆที อาจจะเกิ ดขึ น หากพนัก งานได้รับ การตอบสนองตามความต้อ งการในแต่ล ะด้า นอย่า ง
เหมาะสม
แนวคิดและทฤษฏีทีเกียวข้ องกับความพึงพอใจ
แนวคิดทฤษฎีความต้ องการ 5 ขัน (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation)
ทฤษฎี ล ํา ดับ ขันความต้อ งการ (Maslow, 1970 : 170) (Maslow’s Hierarchical Theory of
Motivation) Maslow เชื อว่าพฤติ กรรมของมนุ ษย์เป็ นจํานวนมากสามารถอธิ บายโดยใช้แนวโน้ม
ของบุคคลในการค้นหาเป้ าหมายที จะทําให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนา และ
ได้รับสิ งทีมีความหมายต่อตนเอง เป็ นความจริ งทีจะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็ นหัวใจของ
ทฤษฎี บุคลิ กภาพของ Maslow โดยเขาเชื อว่ามนุ ษย์เป็ น “สัตว์ทีมีความต้องการ” (wanting animal)
และเป็ นการยากที มนุ ษ ย์จะไปถึ งขันของความพึ ง พอใจอย่า งสมบู รณ์ ในทฤษฎี ล าํ ดับ ขันความ
ต้องการของ Maslow เมื อบุ คคลปรารถนาที จะได้รับความพึงพอใจและเมื อบุ คคลได้รับความพึง
พอใจในสิ งหนึ งแล้วก็จะยังคงเรี ยกร้ องความพึงพอใจสิ งอื นๆ ต่อไป ซึ งถื อเป็ นคุ ณลักษณะของ
มนุษย์ ซึ งเป็ นผูท้ ีมีความต้องการจะได้รับสิ งต่างๆอยูเ่ สมอ
Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นนติ
ั ดตัวมาแต่กาํ เนิดและความปรารถนาเหล่านี
่ ความปรารถนาขันสู งขึนไปเป็ นลําดับ
จะเรี ยงลําดับขันของความปรารถนา ตังแต่ขนแรกไปสู
ั
ลําดับขันความต้องการของมนุษย์ ( The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation
) Maslow เรี ยงลําดับความต้องการของมนุ ษย์จากขันต้นไปสู่ ความต้องการขันต่อไปไว้เป็ นลํา ดับ
ดังนี
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological needs)
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs)
3. ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ (Belongingness and love needs)
4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem needs)
5.ความต้องการทีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง (Self-actualization needs)
ลําดับขันความต้องการของมาสโลว์ มี การเรี ยงลําดับขันความต้องการที อยู่ใ นขันตําสุ ด
จะต้องได้รับความพึงพอใจเสี ยก่อนบุคคลจึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ ความต้องการทีอยูใ่ นขันสู งขึน
ตามลําดับดังจะอธิ บายโดยละเอียดดังนี
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1. ความต้องการทางร่ างกาย ( Physiological needs ) เป็ นความต้องการขันพืนฐานทีมีอาํ นาจ
มากทีสุ ดและสังเกตเห็นได้ชดั ทีสุ ด จากความต้องการทังหมดเป็ นความต้องการทีช่วยการดํารงชีวติ
ได้แก่ ความต้องการอาหาร นําดื ม ออกซิ เจน การพักผ่อนนอนหลับ ความต้องการทางเพศ ความ
ต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการที จะถู กกระตุ น้ อวัยวะรั บสัมผัส แรงขับของร่ างกาย
เหล่านี จะเกียวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดของร่ างกายและของอินทรี ย ์ ความพึงพอใจทีได้รับ ใน
ขันนีจะกระตุน้ ให้เกิดความต้องการในขันทีสู งกว่าและถ้าบุคคลใดประสบความล้มเหลวทีจะสนอง
ความต้องการพืนฐานนีก็จะไม่ได้รับการกระตุน้ ให้เกิดความต้องการในระดับทีสู งขึนอย่างไรก็ตาม
ถ้าความต้องการอย่างหนึ งยังไม่ได้รับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยูภ่ ายใต้ความต้องการนันตลอดไป
ซึ งทําให้ความต้องการอื นๆ ไม่ปรากฏหรื อกลายเป็ นความต้องการระดับรองลงไป เช่ น คนที อด
อยากหิ วโหยเป็ นเวลานานจะไม่สามารถสร้ า งสรรค์สิงที มี ป ระโยชน์ต่อโลกได้ บุ คคลเช่ นนี จะ
หมกมุ่นอยู่กบั การจัดหาบางสิ งบางอย่างเพือให้มีอาหารไว้รับประทาน Maslow อธิ บายต่อไปว่า
บุคคลเหล่านีจะมีความรู ้สึกเป็ นสุ ขอย่างเต็มทีเมือมีอาหารเพียงพอสําหรับเขาและจะไม่ตอ้ งการสิ ง
อืนใดอีก ชีวติ ของเขากล่าวได้วา่ เป็ นเรื องของการรับประทาน สิ งอืนๆ นอกจากนีจะไม่มีความสําคัญ
ไม่ว่าจะเป็ นเสรี ภาพ ความรั กความรู ้ สึกต่อชุ มชน การได้รับการยอมรั บ และปรั ชญาชี วิต บุ คคล
เช่ นนี มี ชีวิตอยู่เพือที จะรั บประทานเพียงอย่างเดี ยวเท่านัน ตัวอย่าง การขาดแคลนอาหารมีผลต่อ
พฤติกรรม ได้มีการทดลองและการศึกษาชี วประวัติเพือแสดงว่า ความต้องการทางด้านร่ างกายเป็ น
เรื องสําคัญทีจะเข้าใจพฤติกรรมมนุ ษย์ และได้พบผลว่าเกิดความเสี ยหายอย่างรุ นแรงของพฤติกรรม
ซึ งมีสาเหตุจากการขาดอาหารหรื อนําติดต่อกันเป็ นเวลานาน ตัวอย่างคือ เมือสงครามโลกครังที 2
ในค่าย Nazi ซึ งเป็ นทีกักขังเชลย เชลยเหล่านันจะละทิงมาตรฐานทางศีลธรรมและค่านิ ยมต่างๆ ที
เขาเคยยึดถื อภายใต้สภาพการณ์ ปกติ เช่น ขโมยอาหารของคนอืน หรื อใช้วิธีการต่างๆ ทีจะได้รับ
อาหารเพิมขึนอีก
ตัวอย่างหนึ งในปี ค.ศ. 1970 เครื องบินของสายการบิน Peruvian ตกลงทีฝังอ่าวอเมริ กาใต้ผู ้
ที รอดตายรวมทังพระนิ ก าย Catholic อาศัย การมี ชี วิตอยู่รอดโดยการกิ นซากศพของผูท้ ี ตายจาก
เครื องบิ นตก จากปรากฏการณ์ นีชี ให้เห็ นว่า เมื อมนุ ษย์เกิ ดความหิ วขึน จะมี อิทธิ พลเหนื อ ระดับ
ศีลธรรมจรรยาจึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ามนุ ษย์มีความต้องการทางด้านร่ างกายเหนื อความต้องการอืนๆ
และแรงผลักดันของความต้องการนีได้เกิดขึนกับบุคคลก่อนความต้องการอืนๆ
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เมื อความต้องการทางด้า นร่ างกายได้รับ
ความพึ ง พอใจแล้วบุ ค คลก็จะพัฒนาการไปสู่ ขนใหม่
ั
ต่อไป ซึ งขันนี เรี ย กว่าความต้องการความ
ปลอดภัยหรื อความรู ้สึกมันคง (safety or security) Maslow กล่าวว่าความต้องการความปลอดภัยนีจะ
สังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็กๆ เนืองจากทารกและเด็กเล็กๆ ต้องการความช่วยเหลือและต้อง
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พึงพาอาศัยผูอ้ ืน ตัวอย่าง ทารกจะรู ้สึกกลัวเมือถูกทิงให้อยูต่ ามลําพังหรื อเมือเขาได้ยนิ เสี ยงดังๆ หรื อ
เห็ นแสงสว่างมาก ๆ แต่ประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้ จะทําให้ความรู ้ สึกกลัวหมดไป ดังคําพูดทีว่า
“ฉันไม่กลัวเสี ยงฟ้ าร้ องและฟ้ าแลบอี กต่อไปแล้ว เพราะฉันรู ้ ธรรมชาติ ในการเกิ ดของมัน” พลัง
ความต้องการความปลอดภัยจะเห็นได้ชดั เจนเช่นกันเมือเด็กเกิดความเจ็บป่ วย ตัวอย่างเด็กทีประสบ
อุบตั ิเหตุขาหักก็ตะรู ้สึกกลัวและอาจแสดงออกด้วยอาการฝันร้ายและความต้องการทีจะได้รับความ
ปกป้ องคุม้ ครองและการให้กาํ ลังใจ Maslow กล่าวเพิมเติมว่าพ่อแม่ทีเลียงดูลูกอย่างไม่กวดขันและ
ตามใจมากจนเกินไปจะไม่ทาํ ให้เด็กเกิ ดความรู ้ สึกว่าได้รับความพึงพอใจจากความต้องการความ
ปลอดภัยการให้นอนหรื อให้กินไม่เป็ นเวลาไม่เพียง แต่ทาํ ให้เด็กสับสนเท่านันแต่ยงั ทําให้เด็กรู ้ สึก
ไม่มนคงในสิ
ั
งแวดล้อมรอบๆ ตัวเขา สัมพันธภาพของพ่อแม่ทีไม่ดีต่อกัน เช่ น ทะเลาะกันทําร้ าย
ร่ างกายซึ งกันและกัน พ่อแม่แยกกันอยู่ หย่า ตายจากไป สภาพการณ์เหล่านีจะมีอิทธิ พลต่อความรู ้ทีดี
ของเด็ก ทําให้เด็กรู ้วา่ สิ งแวดล้อมต่างๆ ไม่มนคง
ั ไม่สามารถคาดการณ์ได้และนําไปสู่ ความรู ้ สึกไม่
ปลอดภัยความต้องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิ พลต่อบุคคลแม้วา่ จะผ่านพ้นวัยเด็กไปแล้ว แม้ใน
บุคคลทีทํางานในฐานะเป็ นผูค้ ุม้ ครอง เช่น ผูร้ ักษาเงิน นักบัญชี หรื อทํางานเกียวกับการประกันต่างๆ
และผูท้ ี ทําหน้าที ให้การรั กษาพยาบาลเพื อความปลอดภัยของผูอ้ ื น เช่ น แพทย์ พยาบาล คนชรา
บุคคลทังหมดทีกล่าวมานีจะใฝ่ หาความปลอดภัยด้วยกันทังสิ น ศาสนาและปรัชญาทีมนุษย์ยึดถื อทํา
ให้เกิ ดความรู ้ สึกมันคง เพราะทําให้บุคคลได้จดั ระบบของตัวเองให้มีเหตุ ผลและวิถีทางที ทํา ให้
บุคคลรู ้ สึก “ปลอดภัย” ความต้องการความปลอดภัยในเรื องอืนๆ จะเกี ยวข้องกับการเผชิ ญกับสิ ง
ต่างๆ เหล่านี สงคราม อาชญากรรม นําท่วม แผ่นดิ นไหว การจลาจล ความสับสนไม่เป็ นระเบียบ
ของสังคม และเหตุการณ์อืนๆ ทีคล้ายคลึงกับสภาพเหล่านี
Maslow ได้ให้ความคิดต่อไปว่าอาการโรคประสาทในผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะโรคประสาทชนิ ด
ยําคิด-ยําทํา (obsessive-compulsive neurotic) เป็ นลักษณะเด่นชัดของการค้นหาความรู ้สึกปลอดภัย
ผูป้ ่ วยโรคประสาทจะแสดงพฤติกรรมว่าเขากําลังประสบเหตุการณ์ ทีร้ ายกาจและกําลังมีอนั ตราย
ต่างๆ เขาจึงต้องการมีใครสักคนทีปกป้ องคุม้ ครองเขาและเป็ นบุคคลทีมีความเข้มแข็งซึ งเขาสามารถ
จะพึงพาอาศัยได้
3. ความต้อ งการความรั ก และความเป็ นเจ้า ของ (Belongingness and Love needs) ความ
ต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของเป็ นความต้องการขันที 3 ความต้องการนี จะเกิดขึนเมือความ
ต้องการทางด้านร่ างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้วบุคคลต้องการ
ได้รับความรักและความเป็ นเจ้าของโดยการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน เช่ นความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวหรื อกับผูอ้ ืน สมาชิ กภายในกลุ่มจะเป็ นเป้ าหมายสําคัญสําหรับบุคคล กล่าวคือ บุคคลจะ
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รู ้สึกเจ็บปวดมากเมือถูกทอดทิงไม่มีใครยอมรับ หรื อถูกตัดออกจากสังคมไม่มีเพือน โดยเฉพาะอย่าง
ยิงเมือจํานวนเพือนๆ ญาติพีน้อง สามีหรื อภรรยาหรื อลูกๆ ได้ลดน้อยลงไป นักเรี ยนทีเข้าโรงเรี ยนที
ห่างไกลบ้านจะเกิดความต้องการเป็ นเจ้าของอย่างยิง และจะแสวงหาอย่างมากทีจะได้รับการยอมรับ
จากกลุ่มเพือน Maslow คัดค้านกลุ่ม Freud ทีว่าความรักเป็ นผลมาจากการเทิดทูลสัญชาตญาณทาง
เพศ (sublimation) สําหรับ Maslow ความรักไม่ใช่สัญลักษณ์ของเรื องเพศ (sex) เขาอธิ บายว่า ความ
รั กทีแท้จริ งจะเกี ยวข้องกับความรู ้ สึกที ดี ความสัมพันธ์ ของความรั กระหว่างคน 2 คน จะรวมถึ ง
ความรู ้ สึกนับถื อซึ งกันและกัน การยกย่องและความไว้วางใจแก่ กนั นอกจากนี Maslow ยังยําว่า
ความต้องการความรักของคนจะเป็ นความรักทีเป็ นไปในลักษณะทังการรู ้จกั ให้ความรักต่อผูอ้ ืนและ
รู ้จกั ทีจะรับความรักจากผูอ้ ืน การได้รับความรักและได้รับการยอมรับจากผูอ้ ืนเป็ นสิ งทีทําให้บุคคล
เกิ ดความรู ้ สึกว่าตนเองมีคุณค่า บุคคลทีขาดความรักก็จะรู ้ สึกว่าชี วิตไร้ ค่ามีความรู ้ สึกอ้างว้างและ
เคียดแค้น กล่าวโดยสรุ ป Maslow มีความเห็ นว่าบุคคลต้องการความรักและความรู ้ สึกเป็ นเจ้าของ
และการขาดสิ งนีมักจะเป็ นสาเหตุให้เกิดความข้องคับใจและทําให้เกิดปั ญหาการปรับตัวไม่ได้ และ
ความยินดี ในพฤติกรรมหรื อความเจ็บป่ วยทางด้านจิ ตใจในลักษณะต่างๆสิ งทีควรสังเกตประการ
หนึ ง ก็คือมีบุคคลจํานวนมากทีมีความลําบากใจทีจะเปิ ดเผยตัวเองเมือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิ ท
สนมกับเพศตรงข้ามเนืองจากกลัวว่าจะถูกปฏิเสธความรู ้สึกเช่นนี
Maslow กล่ าวว่าสื บเนื องมาจากประสบการณ์ ในวัยเด็ก การได้รับความรั กหรื อการขาด
ความรักในวัยเด็ก ย่อมมีผลกับการเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทีมีวุฒิภาวะและการมีทศั นคติในเรื องของความ
รักMaslow เปรี ยบเทียบว่าความต้องการความรักก็เป็ นเช่นเดียวกับรถยนต์ทีสร้างขึนมาโดยต้องการ
ก๊าซหรื อนํามันนันเอง (Maslow 1970 p. 170)
4. ความต้องการได้รับความนับถื อยกย่อง ( Self-Esteem needs) เมื อความต้องการได้รับ
ความรักและการให้ความรักแก่ผอู ้ ืนเป็ นไปอย่างมี เหตุ ผลและทําให้บุคคล เกิ ดความพึงพอใจแล้ว
พลังผลักดันในขันที 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในขันต่อไปมาแทนที กล่าวคือมนุษย์ตอ้ งการที
จะได้รับความนับถื อยกย่องออกเป็ น 2 ลักษณะ คื อ ลักษณะแรก เป็ นความต้องการนับถื อตนเอง
(self-respect) ส่ วนลักษณะที 2 เป็ นความต้องการได้รับการยกย่องนับถื อจากผูอ้ ื น (esteem from
others)
1. ความต้องการนับถื อตนเอง (self-respect) คื อ ความต้องการมี อาํ นาจ มี ความเชื อมันใน
ตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ ไม่ตอ้ งพึงพาอาศัยผูอ้ ืน และมีความ
เป็ นอิสระ ทุกคนต้องการทีจะรู ้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถทีจะประสบความสําเร็ จในงาน
ภารกิจต่างๆ และมีชีวติ ทีเด่นดัง
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2. ความต้องการได้รับการยกย่องนับถื อจากผูอ้ ืน (esteem from others) คือ ความต้องการมี
เกี ยรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับได้รับความสนใจ มีสถานภาพ มีชือเสี ยงเป็ นทีกล่าว
ขาน และเป็ นทีชื นชมยินดี มีความต้องการทีจะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ งทีเขากระทําซึ งทําให้
รู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่าว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผูอ้ ืนความต้องการได้รับความนับ
ถื อยกย่อง ก็เป็ นเช่นเดี ยวกับธรรมชาติของลําดับชันในเรื องความต้องการด้านแรงจูงใจตามทัศนะ
ของ Maslow ในเรื องอืนๆ ทีเกิ ดขึนภายในจิตนันคือ บุคคลจะแสวงหาความต้องการได้รับการยก
ย่องก็เมือภายหลังจาก ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของได้รับการตอบสนองความพึง
พอใจของเขาแล้ว และ Maslow กล่ าวว่ามันเป็ นสิ งที เป็ นไปได้ทีบุ คคลจะย้อนกลับจากระดับขัน
ความต้องการในขันที 4 กลับไปสู่ ระดับขันที 3 อีกถ้าความต้องการระดับขันที 3 ซึ งบุคคลได้รับไว้
แล้วนันถูกกระทบกระเทือนหรื อสู ญสลายไปทันทีทนั ใด
ดัง ตัว อย่า งที Maslow นํา มาอ้า งคื อ หญิ ง สาวคนหนึ งซึ งเธอคิ ด ว่า การตอบสนองความ
ต้องการความรักของเธอได้ดาํ เนิ นไปด้วยดี แล้วเธอจึงทุ่มเทและเอาใจใส่ ในธุ รกิจของเธอ และได้
ประสบความสําเร็ จเป็ นนักธุ รกิจทีมีชือเสี ยงและอย่างไม่คาดฝันสามีได้ผละจากเธอไป ในเหตุการณ์
เช่นนีปรากฏว่าเธอวางมือจากธุ รกิจต่างๆ ในการทีจะส่ งเสริ มให้เธอได้รับความยกย่องนับถื อ และ
หันมาใช้ความพยายามทีจะเรี ยกร้องสามีให้กลับคืนมา ซึ งการกระทําเช่นนีของเธอเป็ นตัวอย่างของ
ความต้องการความรักซึ งครังหนึ งเธอได้รับแล้ว และถ้าเธอได้รับความพึงพอในความรักโดยสามี
หวนกลับคืนมาเธอก็จะกลับไปเกียวข้องในโลกธุ รกิ จอีกครังหนึ งความพึงพอใจของความต้องการ
ได้รับการยกย่องโดยทัวๆ ไป เป็ นความรู ้ สึกและทัศนคติของความเชื อมันในตนเอง ความรู ้ สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า การมีพละกําลัง การมีความสามารถ และความรู ้สึกว่ามีชีวิตอยูอ่ ย่างมีประโยชน์และ
เป็ นบุคคลทีมีความจําเป็ นต่อโลก ในทางตรงกันข้ามการขาดความรู ้สึกต่างๆ ดังกล่าวนีย่อมนําไปสู่
ความรู ้ สึกและทัศนคติของปมด้อยและความรู ้ สึกไม่พอเพียง เกิ ดความรู ้ สึกอ่อนแอและช่ วยเหลื อ
ตนเองไม่ได้ สิ งต่างๆ เหล่านีเป็ นการรับรู ้ตนเองในทาง นิเสธ (negative) ซึ งอาจก่อให้เกิดความรู ้สึก
ขลาดกลัวและรู ้สึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์และสิ นหวังในสิ งต่างๆ ทีเกียวข้องกับความต้องการของ
ชี วิต และประเมินตนเองตํากว่าชี วิตความเป็ นอยูก่ บั การได้รับการยกย่อง และยอมรับจากผูอ้ ืนอย่าง
จริ งใจมากกว่าการมีชือเสี ยงจากสถานภาพหรื อการได้รับการประจบประแจง การได้รับความนับถือ
ยกย่องเป็ นผลมาจากความเพียรพยายามของบุคคลและความต้องการนี อาจเกิ ดอันตรายขึนได้ถา้
บุคคลนันต้องการคําชมเชยจากผูอ้ ืนมากกว่าการยอมรับความจริ งและเป็ นทียอมรับกันว่าการได้รับ
ความนับถือยกย่อง มีพืนฐานจากการกระทําของบุคคลมากกว่าการควบคุมจากภายนอก
5. ความต้อ งการที จะเข้า ใจตนเองอย่า งแท้จ ริ ง (Self-Actualization needs) ถึ ง ลํา ดับ ขัน
สุ ดท้าย ถ้าความต้องการลํา ดับขันก่ อนๆ ได้ทาํ ให้เกิ ดความพึงพอใจอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ความ
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ต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งก็จะเกิดขึน Maslow อธิ บายความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง
ว่าเป็ นความปรารถนาในทุกสิ งทุกอย่างซึ งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสมบุคคลทีประสบ
ผลสําเร็ จในขันสู งสุ ดนี จะใช้พลังอย่างเต็มทีในสิ งทีท้าทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมี
ความปรารถนาทีจะปรับปรุ งตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระทําพฤติกรรมตรงกับความสามารถ
ของตน กล่าวโดยสรุ ปการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งเป็ นความต้องการอย่างหนึงของบุคคลทีจะบรรลุ
ถึงจุดสู งสุ ดของศักยภาพ เช่น “นักดนตรี ก็ตอ้ งใช้ความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปิ นก็จะต้องวาดรู ป
กวีจะต้องเขียนโคลงกลอน ถ้าบุคคลเหล่านีได้ บรรลุถึงเป้ าหมายทีตนตังไว้ก็เชื อได้วา่ เขาเหล่านัน
เป็ นคนทีรู ้จกั ตนเองอย่างแท้จริ ง” Maslow (1970 : 46) ความต้องการทีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งจะ
ดําเนิ นไปอย่างง่ายหรื อเป็ นไปโดยอัตโนมัติโดยความเป็ นจริ งแล้ว Maslow เชื อว่าคนเรามักจะกลัว
ตัวเองในสิ งเหล่านี “ด้านทีดี ทีสุ ดของเราความสามารถพิเศษของเรา สิ งทีดี งามทีสุ ดของเรา พลัง
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์” Maslow (1962 : 58) ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งมิได้
มีแต่เฉพาะในศิลปิ นเท่านัน คนทัวๆ ไป เช่ น นักกี ฬา นักเรี ยน หรื อแม้แต่กรรมกรก็สามารถจะมี
ความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งได้ถา้ ทุกคนสามารถทําในสิ งทีตนต้องการให้ดีทีสุ ด รู ปแบบเฉพาะ
ของการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งจะมี ความแตกต่างอย่างกว้างขวางจากคนหนึ งไปสู่ อีกคนหนึ ง
กล่าวได้วา่ มันคือระดับความต้องการทีแสดงความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างยิงใหญ่ทีสุ ด
Maslow ได้ยกตัวอย่างของความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง ในกรณี ของนักศึกษาชื อ
Mark ซึ งเขาได้ศึกษาวิชาบุคลิ กภาพเป็ นระยะเวลายาวนานเพือเตรี ยมตัวเป็ นนักจิตวิทยาคลี นิค นัก
ทฤษฎีคนอืนๆ อาจจะอธิ บายว่าทําไมเขาจึงเลือกอาชีพนี ตัวอย่าง เช่น Freud อาจกล่าวว่ามันสัมพันธ์
อย่างลึ กซึ งกับสิ งทีเขาเก็บกด ความอยากรู ้ อยากเห็ นในเรื องเพศไว้ตงแต่
ั วยั เด็ก ขณะที Adler อาจ
มองว่ามันเป็ นความพยายามเพือชดเชยความรู ้สึกด้อยบางอย่างในวัยเด็ก Skinner อาจมองว่าเป็ นผล
จากการถู กวางเงื อนไขของชี วิตในอดี ต ขณะที Bandura สัมพันธ์ เรื องนี กับตัวแปรต่างๆ ทางการ
เรี ยนรู ้ทางสังคม และ Kelly อาจพิจารณาว่า Mark กําลังจะพุง่ ตรงไปเพือทีจะเป็ นบุคคลทีเขาต้องการ
จะเป็ นตัวอย่างทีแสดงถึ ง การมุ่งตรงไปสู่ เป้ าประสงค์ในอาชี พโดยความต้องการทีจะเข้าใจตนเอง
อย่างแท้จริ งและถ้าจะพิจารณากรณี ของ Mark ให้ลึกซึ งยิงขึน ถ้า Mark ได้ผา่ นกาเรี ยนวิชาจิตวิทยา
จนครบหลักสู ตรและได้เขี ยนวิทยานิ พนธ์ ระดับปริ ญญาเอกและในที สุ ดก็ได้รับปริ ญญาเอกทาง
จิตวิทยาคลีนิค สิ งทีจะต้องวิเคราะห์ Mark ต่อไปก็คือ เมือเขาสําเร็ จการศึกษา
ดังกล่าวแล้วถ้ามีบุคคลหนึ งได้เสนองานให้เขาในตําแหน่งตํารวจสื บสวน ซึ งงานในหน้าที
นี จะได้รับค่าตอบแทนอย่างสู งและได้รับผลประโยชน์พิเศษหลายๆ อย่างตลอดจนรับประกันการ
ว่าจ้างและความมันคงสําหรับชีวติ เมือประสบเหตุการณ์เช่นนี Mark จะทําอย่างไร ถ้าคําตอบของเขา
คือ “ตกลง” เขาก็จะย้อนกลับมาสู่ ความต้องการระดับที 2 คือความต้องการความปลอดภัย สําหรับ
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การวิเคราะห์ความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง Maslow กล่าวว่า “อะไรทีมนุ ษย์สามารถจะเป็ นได้เขา
จะต้องเป็ นในสิ งนัน” เรื องของ Mark เป็ นตัวอย่างง่ายๆ ว่า ถ้าเขาตกลงเป็ นตํารวจสื บสวนเขาก็จะไม่
มี โอกาสที จะเข้า ใจตนเองอย่า งแท้จริ งทําไมทุ กๆ คนจึ ง ไม่ สั ม ฤทธิ ผ ลในการเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จ ริ ง (Why Can’t All People Achieve Self-Actualization) ตามความคิ ด ของ Maslow ส่ ว นมาก
มนุ ษย์แม้จะไม่ใช่ทงหมดที
ั
ต้องการแสวงหาเพือให้เกิดความสมบูรณ์ภายในตน จากงานวิจยั ของเขา
ทําให้ Maslow สรุ ปว่าการรู ้ ถึงศักยภาพของตนนันมาจากพลังตามธรรมชาติ และจากความจําเป็ น
บัง คับ ส่ วนบุ ค คลที มี พ รสวรรค์มี จาํ นวนน้อยมากเพี ย ง 1% ของประชากรที Maslow ประมาณ
Maslow เชื อว่ า การนํา ศัก ยภาพของตนออกมาใช้ เ ป็ นสิ งที ยากมาก บุ ค คลมัก ไม่ รู้ ว่า ตนเองมี
ความสามารถและไม่ทราบว่าศักยภาพนันจะได้รับการส่ งเสริ มได้อย่างไร มนุ ษย์ส่วนใหญ่ยงั คงไม่
มันใจในตัวเองหรื อไม่มนใจในความสามารถของตนจึ
ั
งทําให้หมดโอกาสเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง
และ ยังมี สิงแวดล้อมทางสังคมที มาบดบังพัฒนาการทางด้านความต้องการของบุ คคลดังนี อิ ทธิ
วัฒนาธรรม ตัวอย่างหนึ ง ทีแสดงให้เห็ นว่าอิทธิ พลของสังคมมีต่อการเข้าใจตนเอง คือแบบพิมพ์
ของวัฒนธรรม (cultural stereotype) ซึ งกําหนดว่าลักษณะเช่นไรทีแสดงความเป็ นชาย (masculine)
และลักษณะใดทีไม่ใช่ความเป็ นชาย เช่นจัดพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี ความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ืน ความ
เมตตากรุ ณา ความสุ ภาพและความอ่อนโยน สิ งเหล่านีวัฒนธรรมมีแนวโน้มทีจะพิจารณาว่า “ไม่ใช่
ลักษณะของความเป็ นชาย” (unmasculine) หรื อความเชื อถื อของวัฒนธรรมด้านอืนๆ ซึ งเป็ นความ
เชือทีไม่มีคุณค่า เช่น ยึดถือว่าบทบาทของผูห้ ญิงขึนอยูก่ บั จิตวิทยาพัฒนาการของผูห้ ญิง เป็ นต้น การ
พิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวนีเป็ นเพียงการเข้าใจ “สภาพการณ์ทีดี” มากกว่าเป็ นเกณฑ์ของการ
เข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง
ประการสุ ดท้าย Maslow ได้สรุ ปว่าการไม่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งเกิดจากความพยายามที
ไม่ถูกต้องของการแสวงหาความมันคงปลอดภัย เช่น การทีบุคคลสร้างความรู ้ สึกให้ผอู ้ ืนเกิ ดความ
พึงพอใจตนโดยพยายามหลีกเลียงหรื อขจัดข้อผิดพลาดต่างๆ ของตน บุคคลเช่นนีจึงมีแนวโน้มทีจะ
พิทกั ษ์ความมันคงปลอดภัยของตน โดยแสดงพฤติ กรรมในอดี ตทีเคยประสบผลสําเร็ จ แสวงหา
ความอบอุ่น และสร้างมนุ ษยสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน ซึ งลักษณะเช่นนีย่อมขัดขวางวิถีทางทีจะเข้าใจตนเอง
อย่างแท้จริ ง
แนวคิดและทฤษฏีเกียวกับความผูกพันต่ อองค์ การ
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ความผูกพันต่อองค์การเป็ นปั จจัยหนึ งทีมีความสําคัญ เพราะสามารถเป็ นตัวชีประสิ ทธิ ภาพ
ขององค์การได้ องค์การจําเป็ นต้องสร้างให้บุคลากรทุกคนเกิดความรู ้สึกผูกพันกับองค์การของตน
ซึ งได้มีนกั วิชาการให้แนวคิดเกียวกับความผูกพันต่ององค์การอยูห่ ลายประเด็นดังต่อไปนี
ความหมายของความผูกพัน
Buchanan (1974,p.533) ให้ความหมายความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความเต็มใจทีจะ
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ค่านิยมตามทีหน่วยงานวางไว้ และปฏิบตั ิตามบทบาทของตน
เพือให้บรรลุเป้ าหมายของหน่วยงาน
Sheldon (1971,pp.143-150) ให้ ค วามหมายว่า ความผูก พัน ต่ อ องค์ก าร คื อ ทัศ นคติ ข อง
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านซึ งเชื อมโยงระหว่า งเอกลักษณ์ ข องเขากับองค์การ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ที มี ค วามรู ้ สึก ผูกพันต่อ
องค์การ จะตังใจปฏิบตั ิงานเพือเป้ าหมายขององค์การ
Steers, Richard, and Porter (1979,p.46) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ คือความรู ้สึกของ
พนักงานทีแสดงตนเป็ นหนึงเดียวกับองค์การ มีค่านิยมทีกลมกลืนกับสมาชิกองค์การคนอืน และเต็ม
ใจที จะอุ ทิศกําลังกายและกําลังใจเพือปฏิ บตั ิ งานขององค์การ ซึ งสามารถแบ่งลักษณะของความ
ผูกพันต่อองค์การไว้ ประการ คือ
.เป็ นความเชืออย่างแรงกล้า และยอมรับในเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ
.ความเต็มใจและสมัครที จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลังสามารถเพือประโยชน์ของ
องค์การ
.ความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะคงอยุเ่ ป็ นสมาชิกขององค์การ
Steers et al. (1979,pp.46-56) กล่ า วว่ า ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก าร หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ของ
พนักงานทีแสดงตนว่าเป็ นหนึ งเดียวกับองค์การ มีค่านิ ยมทีผสมผสานกลมกลืนกับสมาชิ กคนอืนๆ
และเต็มใจทีจะอุทิศกําลังกายและกําลังใจเพือปฏิบตั ิภารกิจขององค์การ ซึ งโดยปกติพฤติกรรมของ
พนัก งานที มี ค วามผูก พันต่ อองค์การอย่า งแท้จริ งจะมุ่ง เน้นความเต็ม ใจที จะปฏิ บตั ิ ง านให้บรรลุ
เป้ าหมายขององค์การ โดยผลของความผูกพันต่อองค์การจะสามารถแสดงให้เห็นถึง
.การใช้ความพยายามอย่างเต็มทีเพือความสําเร็ จขององค์การ
.ความรู ้สึกภาคภูมิใจทีมีส่วนเกียวข้องกับองค์การของตน
.ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ
.การป้ องกันชื อเสี ยงขององค์การ
.ความต้องการทีจะดํารงความเป็ นสมาชิกในองค์การของตน
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วิฑูรย์ สิ มะโชคดี ( , หน้า ) ได้แบ่งแยกความผูกพันออกเป็ น แบบ คือความผูกพัน
ทางทัศนคติ และความผูกพันทางพฤติกรรม
.ความผูกพันทางทัศนคติ คือ การทีคนๆหนึงจะแสดงตนและมีส่วนเกียวข้องในองค์การ
ใดๆซึ งมี ลักษณะ คือ ( ) มีความเชือทีมันคงและยอมรับในเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ ( ) มี
เจตนาทีจะทุ่มเทความพยายามเพือองค์การ และ ( ) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะคงไว้ซึง
สมาชิกภาพในองค์การนัน
.ความผูกพันทางพฤติกรรม มีความเกียวข้องกันค่อนข้างมากกับความผูกพันทางทัศนคติ
และให้ผลคล้ายๆกันแต่ก็ยงั มีความแตกต่างในบางประเด็น คนเราอาจมีความผูกพันต่องานมากขึน
เพียงเพือจะตอบสนองต่อการตัดสิ นใจรับตําแหน่งนันๆ
ความผูกพันในเชิงพฤติกรรมและการ
เปลียนแปลงงานทีน้อยลงจะมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อกัน แต่จะมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพและ
ปริ มาณของงานค่อนข้างน้อยในบางครัง ความผูกพันทางพฤติกรรมจะเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมของ
บุคคลมากกว่าสาเหตุอืนๆ
จะเห็นได้วา่ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การไว้ดงั ทีได้
กล่าวข้างต้น ดังนันผูว้ จิ ยั จึงขอสรุ ปความหมายของความผูกพันต่อองค์การไว้วา่ ความผูกพันต่อ
องค์การ หมายถึง การทีบุคคลรู ้สึกว่าต้นเป็ นส่ วนหนึงขององค์การ จึงมีความพยายามทีจะปฏิบตั ิงาน
เพือความสําเร็ จขององค์การ โดยไม่ทิงจากองค์การไป
คุณลักษณะของความผูกพันต่ อองค์ การ
Mowday, Porter, and Steers (1982,pp.28-43) ได้เสนอแบบจําลองปั จจัยเบืองต้น และ
อิทธิ พลของความผูกพันต่อองค์การว่า ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การว่า มีอยู่ ปั จจัย
ซึ งแต่ละปั จจัย ต่างก็มีความสัมพันธ์ซึงกันและกัน ดังภาพ

ลักษณะบุคคล

ลักษณะการงาน

ประสบการณ์การทํางาน

ความผูกพันต่อองค์การ

ผล
ความปรารถนาอยูใ่ นองค์การ
ความตังใจอยุใ่ นองค์การ
ความตังในทํางาน
การคงรักษาพนักงานไว้ได
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ภาพ ปั จจัยเบืองต้นทีมีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การและผลของความผูกพันต่อองค์การของ
Mowday, Porter, and Steers
ทีมา.จาก Employee-Organization Linkages : The Psychology of Commitment, Absenteeism, and
Turnover (p.29), by R.Mowday, W.Porter, and R. Steers, 1981, New York: Academic Press.
จากภาพ ข้างต้น ได้สรุ ปปั จจัยทีมีความสัมพันธ์ซึงกันและกัน ดังนี
.คุณลักษณะบุคคล (personnel characteristics) ได้แก่ อายุ การศึกษา เพศ และบุคลิกลักษณะ
.บทบาท (role related characteristics) ได้แก่ ความขัดแย้งในบทบาท ความคลุมเครื อใน
บทบาท และความท้าทายในงาน
.โครงสร้างองค์การ (structural characteristics) ได้แก่ ขนาดขององค์การ การรวมอํานาจ
การกระจายอํานาจ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ความเป็ นทางการ
.ประสบการณ์การทํางาน (work experiences) ได้แก่ สัมพันธภาพในองค์การรู ปแบบการ
บริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
มีนกั วิชาการท่านได้สรุ ปคุณลักษณะของความผูกพันต่อองค์การไว้ดงั นี
Buchanan (1974,pp.533-546) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วย องค์ประกอบ
ประการ คือ
.ความเป็ นอันหนึงอันเดียวกันกับองค์การ (identification) โดยการเต็มใจทีจะปฏิบตั ิงาน
ยอมรับในค่านิยม วัตถุประสงค์ขององค์การ และถือเสมือนว่าเป็ นของตนเองเหมือนกัน
.การเข้ามามีส่วนร่ วมในองค์การ (involvement) โดยการเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรมของ
องค์การตามบทบาทของตนอย่างเต็มที
.ความจงรักภักดีต่อองค์การ (loyalty) เป็ นความผูกพันต่อองค์การ และปรารถนาจะเป็ น
สมาชิกขององค์การต่อไป
ความผูกพันต่อองค์การ มีลกั ษณะทีแตกต่างไปจากความจงรักภักดี (loyalty) ต่อองค์การ
บุคคลมิได้มีเพียงแต่จะภักดีต่องค์การเท่านัน แต่บุคคลทีมีความผูกพันต่อองค์การจะเต็มใจให้การ
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ช่วยเหลือองค์การของตนให้ประสบความสําเร็ จ และมีความเจริ ญรุ่ งเรื องต่อไปด้วย (Steers et al.,
1979,p.86)
ความผูกพันต่อองค์การยังแตกต่างไปจากความพึงพอใจในการทํางาน กล่าวคือความผูกพัน
ต่อองค์การเป็ นความรู ้สึกของบุคคลทีมีต่อองค์การโดยรวมทังหมด แต่ความพึงพอใจในการทํางาน
เป็ นการตอบสนองของบุคคลต่อเฉพาะเรื องงานหรื อบางแง่มุมของงานเท่านัน (Porter, Lyman,
Steers, Mowday, & Boulian, 1974,p.603)
นอกจากนียังได้ชีว่า ความผูกพันต่อองค์การจะมีอิทธิ พลต่อความพยายามในการทํางาน และ
ยังมีอิทธิ พลต่อการขาดงาน ความเฉื อยชาและการเปลียนแปลงงานอีกด้วย ความรู ้สึกผูกพันต่อ
องค์การ จะนําไปสู่ ผลทีสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานดังนี คือ
.พนักงานทีมีความรู ้สึกผูกพันอย่างแท้จริ งต่อเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ มีแนวโน้ม
ทีจะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมขององค์การอยูใ่ นระดับสู ง
.พนักงานทีมีความรู ้สึกผูกพันอย่างสู ง มักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะอยูก่ บั องค์การ
ต่อไป เพือทํางานขององค์การให้บรรลุเป้ าหมาย
.เมือบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การ และเลือมใสศรัทธาในเป้ าหมายขององค์การ บุคคลซึ ง
ตนสามารถทําประโยชน์ให้กบั องค์การให้บรรลุเป้ าหมายได้สาํ เร็ จ
.บุคคลซึ งมีความรู ้สึกผูกพัน จะเต็มใจทีจะใช้ความพยายามอย่างมาก พอสมควรในการ
ทํางานให้กบั องค์การ ซึ งในหลายกรณี ความพยายามดังกล่าวมีผลทําให้การปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับดี
จากแนวความคิดของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความผูกพันต่อองค์การมี
ความสําคัญต่อองค์การอย่างมาก โดยความผูกพันต่อองค์การเปรี ยบเสมือนเป็ นตัวกระตุน้ ให้สมาชิก
ในองค์การปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีพฤติกรรมการทํางานทีดี และในทีสุ ดองค์การก็จะ
สามารถดําเนินการได้อย่างบรรลุเป้ าหมาย
ความสั มพันธ์ ของความผูกพันต่ อองค์ การกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท์ ( , หน้า ) จากการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่ วมมีความสัมพันธ์
ในทางลบกับการหยุดงานและการออกจากงานหมายความว่า ถ้ามีบุคคลรู ้สึกว่าเข้ามีส่วนร่ วมในงาน
(job involvement) และมีพนั ธะผูกพันต่อองค์การ รู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึงขององค์การ
(Organizational commitment) เขาจะมีความพอใจ ไม่ขาดงาน และไม่ลาออกจากงาน จากงานวิจยั
ชีให้เห็นว่า ความรู ้สึกผูกพันกับองค์การเป็ นความรู ้สึกทีดีและเป็ นเครื องชีในเรื องการลาออกจากงาน
ได้ดีกว่าการคาดคะเนโดยใช้ความพอใจในงาน พนักงานอาจไม่พอใจในหน้าทีทีเขาทํานันเป็ นเพียง
ความไม่พอใจชัวคราวเท่านัน ไม่ได้หมายความว่าไม่พอใจองค์การทังหมด แต่เมือความไม่พอใจ
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ขยายวงกว้างออกไปสู่ ความไม่พอใจต่อองค์การบุคคลมักจะมีการคิดถึงเรื องการลาออกจากงานมาก
ขึน
วิฑูรย์ สิ มะโชคดี ( , หน้า ) สอดคล้องกับภรณี โดยกล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การมี
ความสัมพันธ์กบั การเปลียนงาน ขาดงาน และความสําเร็ จของงาน
การปฏิบตั ิงาน ทฤษฏีทางพฤติกรรมศาสตร์ เชื อว่าคนทีมีความผูกพันต่อองการสู งจะมีความ
ตังใจในการปฏิบตั ิงานสู งด้วย (ประทุม ฤกษ์กลาง,
หน้า )
ความต่อต่อเวลาในการทํางาน
จากการศึกษาวิจยั พบว่าความผูกพันต่อองค์การมี
ความสัมพันธ์ต่อความตรงต่อเวลาในการทํางานอีกด้วย
การเปลียนงาน นักวิชาการทางด้านองค์การเชื อว่า ความผูกพันต่อองค์การจะมีความสัมพันธ์
กันมากทีสุ ดต่อการเปลียนงานของพนักงาน (Porter et al., 1974,p.605) ได้ทาํ การศึกษาเกียวกับเรื อง
นี ในรู ปของการศึกษาต่อเนื องในช่วงเวลา ปี เศษ ซึ งได้พบความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ
องค์การต่อการโยกย้ายงานของพนักงาน
นอกจากนียังพบว่า ความสัมพันธ์นีสู งขึนเมือพนักงานทํางานนานขึนนันคือในกลุ่มของ
พนักงานทีทํางานอยูก่ บั องค์การ โดยไม่ยา้ ยไปไหน ความผูกพันต่อองค์การจะเพิมขึนตามระยะเวลา
การทํางาน ในขณะทีกลุ่มของพนักงานทีลาออก โยกย้ายงาน ความผูกพันนันจะลดลงตามเวลาทีเขา
ทํางานกับองค์การ การศึกษานีสรุ ปได้วา่ ความผูกพันต่อองค์การจะเป็ นตัวพยากรณ์ทีดีถึงอัตราการ
โยกย้าย เปลียนแปลงงานของสมาชิกขององค์การ และเป็ นเครื องชีหรื อตัวอยากรณ์ทีดีกว่าความพึง
พอใจในการทํางาน
ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่ อความผูกพันต่ อองค์ การ
Steers et al. (1979,pp.46-56) ได้เสนอแบบจําลองปั จจัยเบืองต้นและผลของความผูกพันต่อ
องค์การไว้วา่ สภาพแวดล้อมการทํางาน (work environment) เป็ นปั จจัยทีมีอิทธิ พล (influences) ต่อ
ความผูกพันต่อองค์การสามารถแบ่งออกได้เป็ น ประเภท ใหญ่ๆคือ
.ลักษณะส่ วนบุคคล (personal characteristics) เช่น อายุ การศึกษา โอกาส ประสบ
ความสําเร็ จ
.ลักษณะงาน (job characteristics) เช่น ความท้าทายในงาน โอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ข้อมูลย้อนกลับในการทํางาน
.ประสบการณ์ ก ารทํา งาน (work experiences) เช่ น ทัศ นคติ ข องกลุ่ ม ต่ อ องค์ก ารความ
เชือถือต่อองค์การ
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ปั จจัยดังกล่าวนี มี ค วามสั มพันธ์ ซึงกันและกัน และมี อิทธิ พลต่อความผูก พันต่ อองค์ก าร
ขณะเดียวกันความผูกพันต่อองค์การมีผลกระทบหรื อมีอิทธิ พลต่อความปรารถนาทีจะอยูใ่ นองค์การ
ความตังใจทีจะอยูใ่ นองค์การ ความตังใจทํางาน และผลการปฏิบตั ิงาน
Mowday et al. (1982,p.27) ได้ก ล่ า วว่า ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารมี ปั จ จัย ที
สําคัญอยู่ ประการ คือ
.ลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา เพศ ระยะเวลาในการทํางานในองค์การ
บุคลิกลักษณะ
.ลักษณะบทบาท ได้แก่ ความขัดแย้งในบทบาท ความคลุมเครื อในบทบาท
.ลักษณะองคืการ ได้แก่ ขนาดขององค์การ อายุขององค์การ
.ประสบการการทํางาน ได้แก่ สัมพันธภาพในองค์การ และพฤติกรรมการบริ หารงาน
การวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมแนวคิดความผูกพันต่อองค์การ และคัดเลือกคุณลักษณะ
ความผูก พันต่ อองค์ก าร ประการที ผูว้ ิจยั มี ค วามคิ ดเห็ นว่า เหมาะสมในการวัดความผูก พันต่อ
องค์การทีประกอบธุ รกิจผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ทีผูว้ ิจยั ศึกษา เพือนํามาเป็ นแนวทางในการสร้ างข้อ
คําถามของแบบวัดความผูกพันต่อองค์การ คุณลักษณะ ประกาณดังกล่าง คือ
.ความเชือมันสู งยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ
.เต็มใจในการปฏิบตั ิงานในองค์การ
.ปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะเป็ นสมาชิกขององค์การต่อไป
จากผลการศึกษาวิจยั ของนักวิชาการดังกล่างข้างต้น เห็ นได้ว่ามีอยู่หลายปั จจัยทีส่ งผลต่อ
พฤติ ก รรมการทํา งานของบุ ค ลากรในองค์ก าร ผูว้ ิ จ ัย จึ ง คัด เลื อ กปั จ จัย ที น่ า จะมี อิ ท ธิ พ ลสู ง ต่ อ
พฤติ กรรมการทํางานของบุ ลากรในหน่ วยงานที ผูว้ ิจยั ศึ กษาโดย ปั จจัยที คัดเลื อกนันสามารถวัด
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานทุกระดับในองค์การได้ ผลการวิจยั ทีได้สามารถสะท้อนความจริ ง
โดยรวมในแต่ละด้าน ตลอดจนองค์การสามารถนําผลการวิจยั นีไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและ
พัฒนาองค์การเพือก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพทีมากยิงขึน

งานวิจัยทีเกียวข้ อง
ผลงานวิจัยทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการทํางาน
ทิพวรรณ จีนจ่าง ( ) ศึกษาเรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและพฤติกรรม ในการ
ทํางานของพนักงานธุ รกิจขนส่ งทางท่อ พบว่าองค์ประกอบของตัวแปรขวัญด้านความรู ้สึก
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รับผิดชอบในงานทีทํามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทํางาน ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ความร่ วมมือ การอุทิศตนเพือส่ วนรวม ความซื อสัตย์ และการปฏิบตั ิตามข้อบังคับบริ ษทั
จุฑามาศ ปานสมบูรณ์ ( ) ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
สายงานปฏิบตั ิการผลิตของบริ ษทั ของบริ ษทั วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ ป จํากัด(มหาชน) พบว่า พนักงานทีมี
เพศ อายุ และสถานภาพสมรสทีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานไม่แตกต่างกัน
อังคณา จรรยาวิวฒั นกุล ( ) ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลพฤติกรรมการทํางานของข้าราชการ
สังกัดงบประมาณ พบว่า พฤติกรรมการทํางานของข้าราชการสังกัดงบประมาณอยูใ่ นระดับดี และยัง
พบผูท้ ีมีพฤติกรรมการทํางานดีจะมีความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีอายุมาก ระดับการศึกษาสู ง สถานภาพ
สมรสแล้ว มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานนาน มีเจตคติทีดีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และมี
ความผูกพันต่อองค์การมาก
ไพบูรย์ อินทธิ สัณห์ ( ) ศึกษาเรื อง ความฉลาดทางอารมณ์ ค่านิยมในการทํางานและ
ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคลทีมีต่อพฤติกรรมการทํางานบริ การบนเครื องบินของสายการบินไทย
ผลการวิจยั พบว่าพนักงานทีมีความฉลาดทางอารมณ์ ค่านิยมในการทํางาน และปั จจัยส่ วนบุคคลที
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการทํางานทีแตกต่างกัน
Beach (1975) ได้ศึกษาคุณลักษณะภายในทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
หัวหน้างาน พบว่า คุณลักษณะภายในด้านความซื อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความอดทน ความเชือมัน
ในตนเอง ความรอบคอบ ความมีวนิ ยั และทักษะความเป็ นผูน้ าํ เป็ นองค์ประกอบทีมีความสําคัญมาก
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน กล่าวคือ หัวหน้างานทีมีคุณลักษณะภายในเหล่านีสู งจะมีผลการ
ปกฏิบตั ิงานสู งกว่าหัวหน้างานทีมีคุณลักษณะภายในตํา
ผลงานวิจัยทีเกียวข้ องกับแรงจูงใจ
จุฑามาศ ปานสมบูรณ์ ( ) ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
สายงานปฏิบตั ิการผลิตของบริ ษทั วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) พบว่า ปั จจัยจูงใจด้านความอยู่
รอด ปั จจัยจูงใจด้านความต้องการความสัมพันธ์ และปั จจัยจูงใจด้านความต้องการความ
เจริ ญก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานของพนักงานสายงานปฏิบตั ิการผลิต ในด้าน
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานโดยเทียบกับปี ทีผ่านมา ด้านการมาทํางานสาย/ขาดงาน ด้านการได้รับการ
ฝึ กฝนทักษะ ด้านความพึงพอใจ โดยรวมในการทํางาน และด้านแนวโน้มการทํางานต่อไปใน
อนาคต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . โดยมีความสัมพันธ์ตาในทิ
ํ ศทางเดียวกัน
ปทิตตา สัณหภักดี ( ) ศึกษาเรื อง ปั จจัยจูงใจทีมีผลต่อพฤติกรรมในการทํางานและ
ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั บีแอนด์อี จํากัด ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมีระดับ
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การจูงใจในปั จจัยด้านการจูงใจ ERG โดยรวมอยูใ่ นระดับดี เมือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ส่ วนใหญ่
มีการจูงใจอยุใ่ นระดับดี คือ ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า และความต้องการเพือความอยูร่ อด มี
การจูงใจในระดับปานกลาง คือ ความต้องการมีสัมพันธภาพ นอกจากนีผลการวิจยั ยังพบอีกว่า
.ปั จจัยจูงใจ ERG ด้านความต้องการเพือความอยูร่ อด ด้านความต้องการมีสัมพันธภาพ
และปั จจัยจูงในของ McGregor สามารถร่ วมทํางานพฤติกรรมการทํางานด้านการเพิมผลผลิตของ
พนักงานในทิศทางเดียวกัน ได้ร้อยละ . อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
.ปั จจัยจูงใจ ERG ด้านความต้องการมีสัมพันธภาพ และปั จจัยจูงใจของ McGregor
สามารถร่ วมทํานายพฤติกรรมการทํางานด้านความสมําเสมอในการทํางานของพนักงาน ในทิศทาง
เดียวกัน ได้ร้อยละ . อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
.ปั จจัยจูงใจ ERG ด้านความต้องการเพือความอยูร่ อด และด้านความต้องการความ
เจริ ญก้าวหน้า สามารถร่ วมทํานายพฤติกรรมการทํางานด้านแนวโน้มในการทํางานต่อไปของ
พนักงาน ในทิศทางตรงกันข้าม ได้ร้อยละ . อย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติทีระดับ .
ผลงานวิจัยทีเกียวข้ องกับความผูกพันต่ อองค์ การ
กรกฏ พลพานิช ( ) ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บังคับบัญชาและพนักงานวิชาชีพการตลาด บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า พนักงาน
บังคับบัญชา และพนักงานวิชาชีพการตลาดส่ วนใหญ่มีความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับสู ง ปั จจัย
ด้านลักษณะงาน ได้แก่ โอกาสก้าวหน้าในงาน การเห็นความสําคัญของงาน การมีส่วนร่ วมในการ
บริ หาร ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา และความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
ชวนชม กิจพันธ์ ( ) ศึกษาเรื อง ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที วิเคราะห์
งบประมาณ สํานักงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าทีวิเคราะห์งบประมาณ มีความผูกพันต่อองค์การใน
ระดับปานกลาง ส่ วนปั จจัยทีมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ระดับตําแหน่งงาน
ลักษณะงานทีท้าทายงานทีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน ช่วงชันการบังคับบัญชา ความเข้าใจใน
กระบวนการของงาน การมีส่วนร่ วมในการบริ หาร ความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้าในการ
ทํางาน ความรู ้สึกว่าองค์การเป็ นทีพึงได้ ความคาดหวังทีจะได้รับการตอบสนองจากองค์การ
และทัสนคติต่อเพือนร่ วมงานและองค์การ
โสภา ทรัพย์มากอุดม ( ) ศึกษาเรื อง ความยึดมันผูกพันต่อองค์การศึกษา เฉพาะกรณี
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า พนักงานการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตฯ มีความยึดมัน
ผูกพันต่อองค์การ โดยมีความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือองค์การสู งทีสุ ด คือ ร้อย
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ละ . รองลงมาคือความเชื อถือ และการยอมรับเป้ าหมายขององค์การ ร้อยละ . และความ
ปรารถนาทีจะคงความเป็ นสมาชิกภาพในองค์การไว้ร้อยละ .
สุ กานดา ศุภคติสันติ ( ) ศึกษาเรื อง ลักษณะส่ วนบุคคลและสภาพแวดล้อมองค์การทีมี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : กรณี ศึกษาบริ ษทั เงินทุนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
พนักงานทีจบการศึกษา ในระดับทีตํากว่าปริ ญญาตรี มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนักงานทีจบ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่าปริ ญญาตรี และพนักงานทีมีอายุมากกว่า ปี มีความ
ผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนักงานทีมีอายุนอ้ ยกว่า ปี
Buchanan (1974) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบความยึดมันผูกพันต่อองค์การของผูบ้ ริ หาร
ภาคเอกชนและภาครัฐบาล และชีให้เห็นว่า ตัวแปรลักษณะบุคคลทีมีผลต่อระดับความยึดมันผูกพัน
ต่อองค์การ ก็คือ ความมีอาวุโส (seniority) หรื อระยะเวลาในการทํางานให้กบั องค์การ
Hrebiniak and Alutto (1972) ได้ศึกษาถึงความผูกพันต่อองค์การของครู โรงเรี ยนประถม
และมัธยม จํานวน แห่ง และพยาบาลในโรงพยาบาล แห่ง ทางตะวันตกของรัฐนิวยอร์ ก โดยใช้
ตัวแปรในการศึกษา กลุ่ม คือ ตัวแปร ลักษณะส่ วนบุคคล และตัวแปรเกียวกับบทบาทผูร้ ับ
การศึกษา พบว่า
.เพศ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ เนืองจากผูช้ ายและผูห้ ญิงจะมีการรับรู ้
เกียวกับการลงทุนหรื อสิ งทีสู ญเสี ย หากจะอยูห่ รื อออกจากองค์การแตกต่างกันไป กล่าวคือ ผูห้ ญิง
จะเห็นว่าการออกจากองค์การเพือไปทํางานทีแห่งใหม่ เป็ นการเสี ยงมากกว่าผูช้ าย ดังนัน จึงมี
แนวโน้มว่าผูห้ ญิงจะเปลียนงานน้อยกว่าผูช้ าย
.สถานภาพสมรส เป็ นตัวแปรทีสามารถจะนํามาพิจารณาควบคู่กนั จะพบว่าผูห้ ญิงทีเป็ น
โสดมีแนวโน้มเปลียนงานง่ายกว่าผูท้ ีเป็ นหม้ายหรื อทีแต่งงานแล้ว ซึ งกลุ่มหลังจะมองการเปลียน
งาน จะก่อให้เกิดความสู ญเสี ยอย่างมาก และจะมีผลกระทบต่อความมันคงในชีวติ ดังนัน จึงมี
แนวโน้มจะปฏิเสธการเปลียนงาน แม้วา่ จะมีทางเลือกให้ทาํ เช่นนันก็ตาม
.อายุ เป็ นตัวแทนทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ เพราะอายุเป็ นปั จจัยทีทําให้เกิดการรับรู ้
ถึงทางเลือกในระดับทีแตกต่างกัน ผูม้ ีอายุสูงจะมีความรู ้สึกว่าตนเองไม่เป็ นทีต้องการ หรื อเป็ นที
น่าสนใจสําหรับองค์การอืน ดังนัน จึงเลือกทีจะอยูก่ บั องค์การเดิมต่อไป
.การศึกษา พบว่า ทังครู และพยาบาลทีไม่มีแผนการศึกษาต่อหรื อหาความก้าวหน้าทาง
การศึกษา จะมีระดับความผูกพันต่อองค์การสู งกว่าบุคคลทีวางแผนจะศึกษาต่อ หรื อแม้แต่ผทู ้ ียังไม่
มีความแน่ใจว่าจะศึกษาต่อหรื อไม่ ซึ งอธิ บายได้วา่ ความปรารถนาทีจะพัฒนาความรู ้แสดงให้เห็น
ถึงลักษณะของวิชาชีพนิยม (professionalism) หรื อลักษณะของผูท้ ีนิยมการหาความรู ้อย่าง
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กว้างขวาง (cosmopolitanism) อันจะทําให้บุคคลเหล่านีมีโอกาสเลือกงาน หรื อโยกย้ายงานจาก
องค์การหนึงไปอีกองค์การหนึงโดยง่าย
.องค์การทีมีระบบจูงใจทีดีมากเท่าใด ผูป้ ฏิบตั ิงานยิงมีแนวโน้มทีจะผูกพันต่อองค์การมาก
ขึนเท่านัน สิ งจูงใจในองค์การ หมายถึง เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปแบบ
ต่างๆรวมถึงความก้าวหน้าในการทํางานทีองค์การสามารถตอบสนองความต้องการขันพืนฐานของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ Steers (1977,pp.46-56) ได้ศึกษาปั จจัยเบืองต้น ประกอบด้วย คุณลักษณะส่ วนตัว
คุณลักษณะของงาน และประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ส่ วนการทํางาน (job performance) มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนยั สําคัญกับความผูกพันต่อองค์การ
Sheldon (1971,pp.143-150) ศึกษาถึงปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อความรู ้สึกยึดมันผูกพันต่อองค์การ
ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก และปฏิบตั ิงานอยูใ่ นห้องทดลอง
ผลการวิจยั พบว่า ความเกียวข้องทางสัมคม (social involvement) กับเพือนร่ วมงาน มีอิทธิ พลต่อ
ความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การ

