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บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัย เรื่อง “การสารวจระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐและความผูกพันของกลุ่มผู้รั บบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อศูนย์อานวยการ
บริ ห ารจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ ป ระจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” โดยผู้ วิจั ยได้รวบรวมแนวคิ ด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาโดยแบ่งเป็น ๔
ส่วนดังต่อไปนี้
๒.๑ บริบทของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพัน
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ บริบทของศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้
จุดเริ่มต้นของนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2562) รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความสาคัญ
เป็นพิเศษ กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ห่างไกลจากศูนย์กลางการ
บริ ห ารราชการส่ ว นกลาง และมีพื้ น ที่ ติ ดกับ เพื่ อนบ้ านที่ มี วัฒ นธรรมคล้ ายคลึ งกั น ทั้ งด้ านสั งคม
ศาสนา และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ภาพลักษณ์ของพื้นที่ที่มีความไม่สงบ สภาพปัญหาที่มี
ความละเอียดอ่อน ซับซ้อน ทั้งในด้านสั งคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง โดยเฉพาะ
ความไม่เข้าใจกันและหวาดระแวงในความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวรัฐบาลจึงกาหนดนโยบายใน การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็ น การเฉพาะในลั กษณะพื้น ที่พิเศษ โดยในอดีตนโยบายที่กาหนดขึ้น มุ่งแก้ไขปัญ หาเฉพาะเรื่อง
ต่อมาในปี 2521 รัฐ บาลจึ งพิ จารณากาหนดนโยบายในการแก้ไขปัญ หาความมั่น คงของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทุกด้านให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นโยบำยควำมมั่น คงแห่งชำติเกี่ย วกับจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.25212540)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ 24 มกราคม 2521 เป็นนโยบายฉบับแรกที่ครอบคลุมการ
ไขปัญหาทุกด้าน มุ่งให้เกิดการประสานงานระหว่างส่วนราชการที่ดาเนินการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีวัตถุประสงค์สาคัญคือ การเสริมสร้างความสงบสุขในพื้นที่ และสร้างความ
เข้าใจอันดีกับประเทศมุสลิม ที่สาคัญนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับ
นี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปี 2524 ในการ
แปลงนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๔

กำเนิด ศอ.บต. : จุดเริ่มต้น ควำมไว้วำงใจของประชำชน สู่ปัจจุบัน
พื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา
ประสบปั ญ หาด้ า นความมั่ น คง อั น มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คงแห่ งชาติ และความสงบสุ ข ของ
ประชาชนโดยส่วนรวม ปัญหาดังกล่าวมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคส่วนอื่น
ของประเทศ รัฐบาลได้มุ่งเน้นให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและกาหนดนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติสาหรับพื้นที่ ดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีขอบเขตคลอบคลุมการดาเนินงาน ทั้งในด้าน
การเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา คณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2523
เห็ นชอบการปรับ ปรุงระบบการบริหารงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพข้าราชการและการพัฒ นา
เศรษฐกิจ สั งคมในพื้ น ที่ จั งหวัด ชายแดนภาคใต้ ที่ ส ภาความมั่น คงได้เสนอแนะ และพลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2524 ลงวันที่ 20 มกราคม
2524 เรื่อง การแก้ไขปั ญ หาการบริห ารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กาหนดขอบเขตและ
อานาจหน้ าที่ ข อง ศอ.บต. และ พตท.43 ที่ เกี่ ย วข้ อง ทั้ งนี้ โดยให้ ก ระทรวง ทบวง กรม ต่ าง ๆ
สนับสนุนการดาเนินงานทั้งปวงให้บรรลุผล
การจัดตั้งและภารกิจ
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) เป็นหน่วยงานอานวยการระดับพื้นที่
ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัด ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2524 โดยพัฒนาจากศูนย์ประสานงาน
การปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปต.) ของกรมการปกครองที่มีอยู่เดิม ทาหน้าที่เร่งรัด กากับ
ดูแล ประสานงาน ผนึกกาลังและติดตามประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานฝ่ ายพลเรือนและตารวจ
ในพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยเน้ น หนั ก งานด้ า นสั ง คมจิ ต วิ ท ยา การเมื อ ง การปกครอง การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
ข้าราชการ การพั ฒ นาเศรษฐกิจ สั งคม กาเสริม สร้างความเข้าใจอันดี และความร่วมมือในระดั บ
ท้องถิ่น กับ ประเทศเพื่อนบ้ าน รวมทั้งการประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการฝ่ ายทหาร และ
กองบัญชาการผสม พลเรือนตารวจทหารที่ 43 (พตท.43) ที่เป็นหน่วยงานอานวยการ ที่จัดตั้งพร้อม
กัน แต่มีภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายทุกรูปแบบ ภายใต้การกากับดูแล
ของแม่ ทั พ ภาคที่ 4 และมี ค ณะกรรมการแก้ ไขปั ญ หาความมั่ น คงจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง มี
เลขาธิการส านั กงานสภาความมั่น คงแห่ งชาติ (สมช.) เป็นประธาน ผู้อานวยการศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแม่ทัพ ภาคที่ 4 เป็นรองประธาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการ
ศอ.บต. ในปัจจุบัน
จากการถอดบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาได้แยกบทบาทของฝ่ายปราบ (ไม้แข็ง) และฝ่ายปลอบ
(ไม้นวม) แยกงานด้านความมั่นคงและงานด้านการพัฒนาออกจากกัน ทาให้ประชาชนไม่ขาดที่พึ่ง มีที่
ยืน มีเวลาผ่อนคลายทาให้งานด้านการพัฒนามีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ทั้งบทบาทการชี้นาทางยุทธศาสตร์ให้หน่วยงาน Function ดาเนินการ และบทบาทเชิงรุกด้านการ
พัฒนา เข้าหาประชาชนในพื้นที่ เป็นที่พึ่งและไว้วางใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ในยุคที่ผ่านมา
ยังมีจุดอ่อนในเรื่องการบริหารจัดการ เนื่องจากไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ทาให้มี
ข้อจากัดเรื่องการบริหารแผนงาน แผนเงิน และแผนคน รวมทั้งระเบียบ กฎหมาย และมติครม.ต่าง ๆ
ไม่มีความยืดหยุ่น จึงได้มีการปรับโครงสร้าง ศอ.บต. ใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารราชการ
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 โดยกาหนดให้ ศอ.บต. เป็นส่วน
ราชการรูปแบบเฉพาะที่ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีฐานะเป็นนิติบุคคลขึ้น
ตรงต่อนายกรัฐมนตรี
บทบาท ภารกิจ
ศอ.บต. ยึดหน้าที่ตามมาตรา 9 แห่ง พรบ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.
2553 ที่กาหนดให้ ศอ.บต. มีหน้าที่ 3 ส่วนคือ
ส่วนแรก การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตรา 9 (1)
ถึง (5)
(1) จัดทา “ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจั งหวัด
ชายแดนภาคใต้พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ กพต. ให้ความเห็นชอบ
(2) จัดทาแผนปฏิบัติการที่จะดาเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(3) “เสนอแนะและบูรณาการ แผนงาน และโครงการในด้านการพัฒนาของกระทรวง ทบวง
กรมและหน่วยงานอื่นของรัฐ ” ที่ดาเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ตาม (2)
(4) ดาเนินการตามแผนงานและโครงการต่อเนื่องจากแผนงานและโครงการที่หน่วยงานของ
รัฐไม่อาจดาเนินการต่อไปได้ ซึ่งหากไม่ดาเนินการจะส่งผลเสียต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(5) กากับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนให้ เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการตาม (2)
ส่วนที่สอง หน้าที่ที่ ศอ.บต. ต้องดาเนินการ มาตรา 9 (6) – (16) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
(6) คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ให้ความช่วยเหลือ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(7) ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความ เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามระเบียบที่
กพต. กาหนด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิประโยชน์จากผู้นั้นได้รับจากกฎหมายอื่น
(8) เสนอแนะมาตรการสร้างขวัญและกาลังใจสาหรับเจ้ าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรี
(9) เสนอแนะหรือแนะนาต่อหน่วยงานของรัฐเกี่ ยวกับลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้า หน้าที่
ของรั ฐ ซึ่ งจะสั่ ง ให้ ไปปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ รวมทั้ ง ด าเนิ น การให้ มี ก ารพั ฒ นา
เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติ หน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบูรณาการการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนเพื่อให้ปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สภาพทางสังคมเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน
(10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ในจังหวั ดชายแดน
ภาคใต้
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(11) ส่งเสริม สนับสนุน อานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแก่คนไทย ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
(12) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(13) ประชาสัมพันธ์นโยบาย และการดาเนินงานของ ศอ.บต. และรัฐบาล รวมทั้งเผยแพร่
ศิล ปวัฒ นธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่คนไทยทั้งในและ
ต่างประเทศ
(14) ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีและ
ประสานงานในโครงการ ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้กับต่างประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแนวทาง
หรือนโยบายที่กระทรวงการต่างประเทศได้กาหนดไว้
(15) ส่งเสริมแนวคิดด้านพหุวัฒ นธรรมในฐานะที่เป็นส่วนสาคัญ ของวัฒ นธรรมแห่งชาติ
รวมถึงการลดการผูกขาดทางวัฒนธรรมหรือการขจัดการเลือก ปฏิบัติทางวัฒนธรรมโดยไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคล ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(16) ปฏิบั ติการอื่น ตามที่กฎหมายกาหนดให้ เป็นอานาจหน้าที่ ของ ศอ.บต. หรือตามที่
คณะรั ฐ มนตรี ห รื อ นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย ในการด าเนิ น การตามอ านาจหน้ าที่ ต ามวรรคหนึ่ ง
ศอ.บต. อาจวางระเบียบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ศอ.บต. กับหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องได้ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม (1) ให้ใช้ได้เป็นเวลาสามปี
แผนปฏิบัติการตามที่จะดาเนินการใน จัง หวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ ความเห็ นชอบแล้ ว ให้ ห น่วยงานของรัฐ ที่
เกี่ยวข้องจัดทาแผนงานและโครงการ และให้ สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการนั้น
ส่วนที่สาม การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับยุทธศาสตร์
ของ กอ.รมน.
ศอ.บต. ต้องดาเนินการมาตรา 9 (16) วรรคสาม ที่บัญญัติไว้ว่าในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ตาม (2) คือจัดทาแผนปฏิบัติการที่จะดาเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ ศอ.บต. หารือกับหัวหน้าหน่วยงานที่กากับดูแลยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคงด้วย เพื่อให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงตาม
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
วิสัยทัศน์
สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโต คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นการพัฒนาสีเขียว
หมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนาชายแดนใต้สู่สันติสุขยั่งยืน
ภารกิจ
อานวยการ บริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการ
ภาครัฐและการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ด้วยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของทุ ก หน่ ว ยงาน เชื่ อ มต่ อ ช่ อ งว่ า ง เสริม การท างานให้ เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ ง เร่ งรั ด ผลั ก ดั น การ
ดาเนินงานของหน่วยต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒ นา
ประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับภูมิภาคอื่น ๆ
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พันธกิจ ๔ ด้าน
๑. กลุ่มงานบริหารเชิงยุทธศาสตร์
๒. กลุ่มภารกิจประสานและเร่งรัดการพัฒนาพิเศษ
๓. กลุ่มภารกิจบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา (สนับสนุนฝ่ายพลเรือน)
และการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง (สนับสนุนกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า)
๔. กลุ่มภารกิจบริหารและอานวยการ
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจ
๒.๒.๑ ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ
วิรุฬ พรรณเทวี (๒๕๔๒) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจ
ของมนุ ษ ย์ ที่ ไม่เหมื อนกัน ซึ่งเป็ น อยู่กับ แต่ ล ะบุ คคลว่าจะคาดหมายกับ สิ่ งหนึ่ ง สิ่ งใดอย่างไร ถ้ า
คาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึ งพอใจมากแต่ในทางตรงกัน
ข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย
จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (๒๕๔๓) แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น ๒ ระดับ คือ
๑. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้ สึกยินดีมีความสุขของ
ผู้รับบริการ เมื่อได้รับการบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่
๒. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึ กปลาบปลื้ มใจความ
ประทับใจของผู้รับบริการเมื่อได้รับการบริการที่เกินความคาดหวังที่มีอยู่
วิชาญ ศิลป์วุฒิยา (๒๕๔๔) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกหรือทัศนคติของคน
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บุคคลใดบุคคลหนึ่งในทางบวก จะแสดงออกมาในรูปแบบของระดับความรู้สึกที่
ชอบมาก ชอบน้อย คือ พอใจมาก พอใจน้อยต่อสิ่งนั้น ๆ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ มีแรงจูงใจ และ
เมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง สามารถลดตรึงความเครียด จนก่อให้เกิดความสุข
สบายใจ
กาญจนา อรุณสุขรุจี (๒๕๔๖) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ เป็นการแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความ
พึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งที่ตรงต่อความ
ต้องการของบุคคล จึงจะทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงของบุคคล
นั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น
ถวั ล ย์ เที ย นทอง (๒๕๔๘) ได้ ให้ ค วามเห็ น ว่ า ความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริ การเป็ น
มาตรการอย่างหนึ่งที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการบริหารงานได้ เพราะการจัดบริการของรัฐไม่ใช่ สักแต่
ว่าทาให้เสร็จๆ ไป แต่หมายถึง การให้บริการอย่างดีเป็นที่น่าพอใจแก่ประชาชน
สรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกทางด้านบวกและด้านลบของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้แต่ทั้งนี้
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับค่านิยมและประสบการณ์ที่ได้รับ
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๒.๒.๒ ทฤษฎีควำมพึงพอใจ
สมปอง จั น ทรี (๒๕๔๐) ทฤษฎีแสวงหาความพอใจ หมายถึ งการที่บุ คคลพอใจจะ
กระท าสิ่ ง ใดๆ ที่ ใ ห้ ค วามสุ ข และจะหลี ก เลี่ ย งไม่ ก ระท าสิ่ ง ที่ เขาจะได้ รั บ ความทุ ก ข์ ห รื อ ความ
ยากลาบากอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ ๓ ประเภท คือ
๑. ความพอใจด้ านจิตวิท ยา (Psychological hedonism) เป็ น ทรรศนะของความ
พอใจว่ามนุษย์โดยธรรมชาติแล้วต้องแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใด ๆ
๒. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (Egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่า
มนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จาเป็นว่าการแสวงหาความสุข จะต้องเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์เสมอไป
๓. ความพอใจเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรม (Ethical hedonism) ทรรศนะนี้ ถื อ ว่ า มนุ ษ ย์
แสวงหาความสุข เพื่อประโยชน์ ของมวลมนุษย์ห รือสั งคมที่ต้นเป็นสมาชิกอยู่ และจะเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ผู้หนึ่งด้วย
จากความหมายของความพึงพอใจข้างต้น ผู้วิจัย สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้สึกหรือเป็นสิ่งที่สนองความต้องการของมนุษย์ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคล
ซึ่งมีความแตกต่างกัน รู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับการตอบสนองตามความต้องการหรือยินดีที่ได้รับในการ
ให้บริการ ถ้าผู้ให้บริการได้รับรู้สิ่งที่ผู้ รับบริการคาดหวังและต้องการ ถ้าสามารถสนองความต้องการ
นั้นได้ก็จะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น
นักจิตวิทยาที่สนับสนุนทฤษฎีนี้กล่าวว่า คนถูกจูงใจให้ก ระทาเนื่องมาจากการกระทา
นั้นๆ จะทาให้คนได้รับความพอใจ อารมณ์จึงกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
๑. ทฤษฎีลาดับความต้องการของ Maslow (Maslow’s hierarchy of needs) เป็น
ทฤษฎีการจูงใจของมนุษย์ ซึ่งเสนอโดย Maslow ได้จัดลาดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต่าถึงขั้น
สูงสุดรวม ๕ ระดับ ได้แก่
๑.๑ ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) ซึ่งเป็นความต้องการขั้นต่า
เพื่อการอยู่รอดของบุคคล เช่น ความต้องการเรื่องอาหาร น้า ออกซิเจน เป็นต้น มีปัจจัยขององค์การ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการระดับนี้ก็คือ การให้เงินเดื อนขั้นต่าสุดที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต
รวมทั้งเงื่อนไขของการทางานทีเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงาน
๑.๒ ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety needs) ได้แก่ ความต้องการเรื่อง
ความมั่น คง ความปลอดภัย เสรีภ าพที่ปลอดจากการคุ กคามใด ๆ เป็นต้น องค์การสามารถสร้าง
เงื่อนไขเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นที่ ๒ นี้ โดยจัดเงื่อนไขที่ปลอดภัยในที่ทางาน มีความยุติธรรม
สร้างความมั่นคงในงานให้ความสะดวกสบายในการทางาน จัดให้มีระบบประกันสวัสดิการสังคมและ
เงินตอบแทนหลังออกจากงาน มีค่าจ้างตอบแทนที่สูงกว่าเพื่อความอยู่รอดพื้นฐานของการดารงชีวิต
การให้เสรีภาพในการรวมตัวเป็นสหภาพ เป็นต้น
๑.๓ ความต้ อ งการเป็ น สมาชิ ก ของสั งคม (Belonging needs) ซึ่ งประกอบด้ ว ย
ความต้องการมีปฏิสัมพัน ธ์ทางสังคม ต้องการความรัก ความผูกพัน ความเป็นเพื่อนและมิตรภาพ
องค์การสามารถตอบสนองความต้องการระดับนี้ด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ ทาง
สังคมระหว่างทางาน ซึ่งใช้วิธีนิเทศงานด้วยการแนะนาช่วยเหลือฉันท์มิตร ให้โอกาสสมาชิกได้ทางาน
แบบทีมและพัฒนาสร้างความเป็นเพื่อนใหม่ขึ้นในที่ทางาน

๙

๑.๔ ความต้ อ งการที่ จ ะได้ รั บ การยกย่ อ งนั บ ถื อ (Esteem needs) เป็ น ความ
ต้องการระดับ ที่สี่ ที่เกี่ย วกับ การนั บ ถือตนเองและการได้รับ การยกย่องนับถือจากผู้ อื่นเป็ นความ
ต้องการความสาเร็จ ความมีเกียรติศักดิ์ศรี ความยอมรับในความมีชื่อเสียง เป็นต้น องค์การสามารถ
ทากิจกรรมได้หลายอย่างที่แสดงการตอบสนองความต้องการระดับนี้ เช่น การจัดงานเลี้ยงเป็นรางวัล
ฉลองความส าเร็ จ ครั้ งส าคั ญ การให้ เงิน โบนั ส แม้ เป็ น จ านวนเล็ ก น้ อ ยก็ ต าม การให้ การยอมรั บ
คาแนะนาเพื่อปรับปรุงงานจากพนักงาน การมอบรางวัลเป็นโล่หรือสิ่งของเพื่อแสดงการให้เกียรติหรือ
ยอมรับการกล่าวยกย่องถึงผลงานดีเด่นของพนักงานในโอกาสต่าง ๆ การประกาศรายชื่อผู้มีผลงาน
ดีเด่นในฐานะเป็น “บุคคลดีเด่นประจาเดือนของบริษัท” การให้สิทธิพิเศษที่แสดงถึงการได้รับเกียรติ
ยกย่องในความสาเร็จ เป็นต้น
๑.๕ ความต้องการสาเร็จที่ได้ทาดังใจปรารถนา (Self-actualization) เป็นความ
ต้ อ งการขั้ น สู ง สุ ด ของมนุ ษ ย์ ที่ เกิ ด ขึ้ น หลั งจากความต้ อ งการขั้ น อื่ น ๆ ที่ ก ล่ าวมาแล้ ว ได้ รั บ การ
ตอบสนองอย่างครบถ้วน เป็นความต้องการที่มีคุณค่าสูงสุดของความเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์แห่ง
ตน (Self-Fulfillment) ได้ทาและได้สาเร็จในทุกอย่างที่ตนใฝ่ฝันและปรารถนาได้ใช้ความสามารถ
และพัฒ นาศักยภาพของตนได้ถึงขีดสูงสุด ดังนั้นบุคลากรที่อยู่ในระดับนี้จึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากร
ทรงคุณค่าสูงสุดขององค์การซึ่งหาได้ยากยิ่ง
ความต้องการความสาเร็จในชีวิต
(Needs for self-actualization)
ความต้องการการยกย่อง
(Esteem needs)
ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ
( Affiliation or acceptance needs)
ความต้องการความมั่นคงหรือความปลอดภัย
(Security or safety needs)
ความต้องการของร่างกาย
(Physiological needs)
ภำพประกอบ ๑ แสดงลาดับขั้นความต้องการของ Maslow (Maslow’s hierarchy of
needs)
จากภาพประกอบ ๑ ทฤษฎีของ Maslow ปัจจัยที่เป็นความต้องการระดับล่าง เช่น
ความต้องการทางร่างกายก็ดีหรือด้านความมั่นคงปลอดภัยก็ดี เป็นความต้องการที่มาจากสิ่งจูงใจ
ภายนอก (Extrinsic motivation) ในขณะที่ ค วามต้ อ งการระดับ สู ง เช่น ความต้ องการได้ รับ การ
ยกย่ องนั บ ถือหรือความต้องการความส าเร็จดังใจปรารถนาก็ดี มีลักษณะเป็น สิ่งจูงใจจากภายใน
(Intrinsic motivation) Maslow เชื่ อ ว่ า มนุ ษ ย์ จ ะต้ อ งได้ รั บ การตอบสนองขั้ น พื้ น ฐาน คื อ ความ
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ต้องการทางร่างกายจึงจะเกิดแรงจูงใจในระดับสูง ขั้นต่อไปคือ ด้านความมั่นคงปลอดภัยและความ
ต้องการ ทางสังคมตามลาดับ เมื่อไรก็ตามที่ความต้องการเหล่านี้ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะเป็น
พลังที่ส่งผลกระทบต่อความคิดและพฤติกรรมของบุคคลนั้น แต่ถ้าความต้องการระดับใดได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับนั้นจะไม่เป็นแรงจูงใจอีก โดยผู้นั้นจะแสวงหาความต้องการ ระดับ
ที่สูงขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ยกเว้นความต้องการขั้นสูงสุด คือ ความต้องการความสาเร็จดั งใจปรารถนาที่ยัง
เป็นแรงจูงใจอยู่เสมอแม้ว่าบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นนี้แล้วก็ตาม และผลวิจัยชี้ว่า
มนุษย์แต่ละคน มีระดับ ความต้องการที่เป็นแรงจูงใจต่างกัน ทั้งนี้มิใช่ทุกคนที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการในระดับสูงจากการทางานอย่างไรก็ตาม จุดอ่อนที่นักวิจัยวิจารณ์มากเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ก็
คือขาดความถูกต้ องแน่ น อน เรื่อ งความต้อ งการและการจัดตามล าดั บ ของการเป็ น ตัว จูงใจ โดย
นักวิจัยระยะหลังพบว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่า แนวคิดของ Maslow ถูกต้องที่ระบุว่าความต้องการ
ของมนุษย์ มีเพียง ๕ ระดับ และเป็นแรงจูงใจที่ต้องเกิดขึ้นตามลาดับขั้นเท่านั้น อย่างไรก็ดีทฤษฎีการ
จูงใจของ Maslow ยังมีประโยชน์และถูกนาไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายวงการ
จากทฤษฎีของ Maslow ปัจจัยที่เป็นความต้องการระดับล่าง เช่น ความต้องการทางร่างกาย
ก็ ดี หรื อ ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ก็ ดี เป็ น ความต้ อ งการที่ ม าจากสิ่ ง จู ง ใจภายนอก (Extrinsic
motivation) ในขณะที่ความต้องการระดับสูง เช่น ความต้องการได้ รับการยกย่องนับถือ หรือความ
ต้องการความสาเร็จ ดังใจปรารถนาก็ดี มีลั กษณะเป็น สิ่งจูงใจจากภายใน (Intrinsic motivation)
Maslow เชื่อว่า มนุษย์จะต้องได้รับการตอบสนองขั้นพื้นฐาน คือความต้องการทางร่างกายก่อนจึงจะเกิด
แรงจูงใจในระดับสูงขึ้นต่อไป คือด้านความมั่นคงปลอดภัย และความต้องการทางสังคมตามลาดับ
เมื่อไรก็ตามที่ความต้องการเหล่านี้ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะเป็นพลังที่ส่งผลกระทบต่อความคิด
และพฤติกรรมของบุคคลนั้น แต่ถ้าความต้องการระดับใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการระดับ
นั้น จะไม่เป็น แรงจูงใจอีก โดยผู้นั้ นจะแสวงหาความต้องการระดับที่สูงขึ้นต่อไป ทั้งนี้ยกเว้นความ
ต้องการขั้นสูงสุด คือ ความต้องการความสาเร็จดังใจปรารถนา ที่ยังเป็นแรงจูงใจอยู่เสมอแม้ว่าบุคคล
จะได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นนี้แล้วก็ตาม และผลวิจัยชี้ว่ามนุษย์แต่ละคนมีระดับความ
ต้องการที่เป็นแรงจูงใจต่างกัน ทั้งนี้มิใช่ทุกคนที่สามารถตอบสนองความต้องการในระดับ สูงจากการ
ทางาน
ทฤษฎี ERG ของ Alderfer (Alderfer’s ERG theory)
Alderfer (๑๙๖๙) เสนอทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับความต้องการเรียกว่า ERG ซึ่งคล้ายกับ
ทฤษฎีของ Maslow แต่จัดระดับความต้องการใหม่ให้เหลือเพียง ๓ ระดับ ซึ่งแทนด้วยอักษรย่อดังนี้
๑ ความต้องการเพื่อการคงอยู่ (E = Existence needs) ซึ่งเป็นความต้องการ การตอบสนอง
ด้วยปัจจัยทางวัตถุ จึงมีความคล้ายกับความต้องการระดับที่ ๑ และ ๒ ของ Maslow ที่เป็นความต้องการ
ทางร่างกายกับความต้องการความมั่นคงปลอดภัยซึ่งการต้องตอบสนองด้วยเงื่อนไขที่เป็นวัตถุ เช่น
อาหาร ที่อยู่อาศัย เงินค่าจ้าง และความปลอดภัยในการทางาน
๒ ความต้ อ งการด้ านความสั ม พั น ธ์ (R = Relatedness needs) ซึ่ งเป็ น ความต้ อ งการที่
สามารถตอบสนองได้ด้วยการสื่อสารอย่างเปิดเผย และการได้แลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกกับ
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สมาชิกคนอื่นในองค์การจึงเป็นระดับความต้องการที่ใกล้เคียงกับความต้องการเป็นสมาชิกของสังคม
และบางส่วนของขั้นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือตามทฤษฎีของ Maslow แต่ Alderfer เน้น
การตอบสนองความต้องการด้านความสัมพันธ์ด้วยการปฏิสัมพันธ์อย่างเปิดเผยถูกต้องและซื่อสัตย์ต่อ
กันมากกว่าดูที่ความถูกใจซึ่งให้ความสาคัญน้อยกว่า
๓ ความต้องการด้านความงอกงาม (G = Growth needs) เป็นความต้องการส่วนบุคคลใน
การได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะของตนเพื่อทางานอย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่รวมทั้งได้มีโอกาส
ใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างเต็มที่ ความต้องการด้านความงอกงามตามทฤษฎีนี้
จึงสอดคล้องกับทฤษฎีของ Maslow ในประเด็นที่เกี่ยวกับความต้องการความสาเร็จดังใจปรารถนา
กับบางส่วนของความต้องการได้รับการยกย่องนับถือในแง่การได้รับความสาเร็จ (Achievement)
และได้รับผิดชอบ (Responsibility)

ภำพประกอบ ๒ แสดงเปรียบเทียบทฤษฎีความต้องการของ Maslow กับทฤษฎี ERG ของ
Alderfer (Greenberg & Baron, ๑๙๙๗)
จากภาพประภาพประกอบ ๒ จะเห็ น ว่ า ระบบการจ าแนกประเภทความต้ อ งการของ
Alderfer ไม่ต่างไปจากของ Maslow มากนัก นอกจากนี้ Alderfer ยังเห็นพ้องกับ Maslow ที่ว่าเมื่อ
ความต้องการระดับล่างได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดับสูงจะเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ
เมื่อความต้องการเพื่อการคงอยู่ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการด้านความสัมพันธ์จะทวีความ
เข้ ม ข้ น มากขึ้ น โดย Alderfer อธิ บ ายกรณี เช่ น นี้ ว่ า ยิ่ ง ความต้ อ งการที่ เป็ น รู ป ธรรมได้ รั บ การ
ตอบสนองมากขึ้นเพียงไรพลังทั้งหลายจะพุ่งเป้าไปที่การให้ได้รับการตอบสนองความต้องการที่เป็น
นามธรรมมากขึ้นเพียงนั้น และประการสุดท้าย Alderfer เห็นด้วยกับ Maslow ว่าความต้องการที่
เป็นนามธรรมสูงคือ ความต้องการด้านความงอกงาม ซึ่งแม้จะได้รับการตอบสนองแล้วก็ตาม แต่ยัง
เป็นแรงจูงใจที่ต้องการอีกต่อไปไม่จบสิ้น
จากทฤษฎี ERG ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความต้องการระดั บล่างสุดคือ ความต้องการเพื่อ
การคงอยู่เป็นสิ่งจูงใจภายนอก ส่วนความต้องการระดับสูงกว่า คือความต้องการด้านความสัมพันธ์
และความต้องการด้านความงอกงาม ถือเป็ นสิ่ งจูงใจภายใน ทั้ งนี้ Alderfer เชื่อว่าความต้องการ
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ทั้งสามระดับดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้ ด้วยเหตุนี้การให้บุคคลตอบสนองความต้องการ
ด้านความงอกงามด้วย การกระตุ้น หรือมอบหมายงานที่ท้าทายให้ทานั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แม้ว่า
บุคคลผู้นั้น ยังมิได้รับ การตอบสนองความต้องการเพื่อการคงอยู่ก็ตาม ในทานองเดียวกัน บางครั้ง
ปัจจัยจูงใจภายนอกสามารถที่จะทดแทนปัจจัยจูงใจภายในได้
ทฤษฎีความต้องการของแม็คคลีแลนด์ (McClelland, s Theory of Needs)
ในชีวิตประจาวันเราจะเห็นพฤติกรรมของคนแตกต่างกันไป บางคนก็มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้อะไร
ง่ายๆ บางคนต้องการที่จะเอาใจคนอื่น เกรงแต่ จะไม่มีเพื่อน และบางคนก็เจ้ายศเจ้าอย่าง อยากมี
อ านาจเหนื อ บุ ค คลอื่ น และอี ก หลายแบบ ซึ่ งแม็ ค คลี แ ลนด์ ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่อ งนี้ แ ละสรุ ป ว่ า
ความต้องการของคนเราแยกได้เป็นสามกลุ่มใหญ่ ๆ คือ ความต้องการผลสัมฤทธิ์ ความต้องการมี
อานาจ และความต้องการความรักจากคนอื่น ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้
๑. ความต้ องการผลสั ม ฤทธิ์ (Need for achievement - nAch) เป็ น ความต้ อ งการที่ มุ่ ง
ความเป็นเลิศ การมีมาตรฐาน และทาทุกอย่างเพื่อความสาเร็จ บุคคลที่มีคุณลักษณะแบบนี้จะมุ่งมั่น
ในการทางานให้สาเร็จ ชอบการท้าทายปานกลาง เพราะถ้าจะตั้งไว้สูงเกินไปก็อาจจะทาให้ไม่สาเร็จ มี
ความรับผิดชอบต่องาน ต้องการข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลงานของตนเอง บุคคลกลุ่มนี้จะไม่ชอบการ
พนัน เพราะเขาเชื่อความสาเร็จจากการกระทามากกว่าดวง
๒. ความต้องการอานาจ (Need for Power -nPow) เป็นความต้องการที่อยากให้คนอื่นทา
ตามสิ่งที่เราอยากเห็ นและอยากให้เป็น คนที่คุณลักษณะแบบนี้ต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอื่น
ชอบที่จะมีบทบาทและบริหารการดาเนินงานของคนอื่นเสมอ
๓. ความต้องการความรัก (Need for affiliation - nAff) เป็นความต้องการความเป็นมิตร
และความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคล เป็นความต้องการให้ บุคคลอื่นชื่นชอบ ต้องการประสานสัมพันธ์
มากกว่าการแข่งขัน
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจที่ได้รับความนิยมมากทฤษฎีหนึ่งในช่วงปลายศตวรรษที่แล้ว คือ
ทฤษฎี ค วามคาดหวั ง ของ ฟรู ม (Vroom) แม้ ว่ า จะมี ข้ อ สงสั ย และวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ กั น มาก แต่
ขณะเดี ย วกั น ผลการวิ จั ย ก็ ส นั บ สนุ น แนวคิ ด ของทฤษฎี นี้ ม ากเช่ น กั น ทฤษฎี ค วามคาดหวั ง มี
สมมติฐานว่าแนวโน้มที่คนจะลงมือทาอะไรสักอย่างขึ้นอยู่กับระดับของความคาดหวังในผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจากการกระทา และความสาคัญของผลนั้น ๆ ที่มีต่อบุคคลนั้น กล่าวคือ คนจะทุ่มเทให้กับการ
ทางานมากน้อยเพียงใดนั้นอยู่ที่ความเชื่อของเขาว่าการกระทาของเขา จะได้รับการประเมินในทางที่ดี
และผลในทางที่ดีจะนาไปสู่สิ่งตอบแทนที่จะได้รับ เช่น การเลื่อนขั้น หรือโบนัส เป็นต้น สิ่งตอบแทน
เหล่านี้ก็จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปฏิบัติ ทฤษฎีความคาดหวังให้ ความสาคัญกับความสัมพันธ์ใน
สามลักษณะต่อไปนี้
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามกับระดับการปฏิบัติ หมายถึง ความพยายาม
ของบุคคลน่าจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติกับรางวัลตอบแทน หมายถึง บุคคลเชื่อว่าสิ่งที่
เขาจะทาน่าจะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
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๓. ความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลตอบแทนกับเป้าประสงค์ของบุคคล หมายความว่า
สิ่งที่เขาได้รับตอบแทนเป็นไปตามที่เขาคาดหวังมากน้อยเพียงใด ความพันธ์ทั้งสามแบบมีลักษณะตาม
ทฤษฎีความคาดหวังดังกล่าว
ทฤษฎีความคาดหวังช่วยอธิบายให้เราได้ทราบว่าทาไมคนเราในหน่วยงานต่าง ๆ
จานวนไม่น้อยที่ทางานต่ากว่าที่ควรจะเป็น เขาไม่ได้ใส่ใจที่จะทางานให้ดีขึ้ น จะทาเท่าที่จาเป็นเพื่อ
รักษาสถานภาพพนักงานไว้เท่านั้น (Robbins 1996 : 231 อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ 2551: 248 ) ดังนี้
ประการที่ 1 บุ คลากรจะคาดหวังว่ า ความพยายามที่เขาทุ่มเทให้ กับการทางาน
องค์การจะมองเห็นหรือไม่ เวลาประเมินผลการทางาน สาหรับบุคลากรส่วนใหญ่ คาตอบคือ “ไม่”
ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะขาดความรู้ความสามารถในการทางาน ดังนั้น ความพยายามของเขาจึงไม่ ค่อย
เกิดผลในการปฏิบัติ ดังนั้นในการปฏิบัติบุคลากรอาจจะต้องมีการประเมินด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ความ
จงรั ก ภั กดี ต่ อองค์ ก าร ความคิ ดริ เริ่ม สร้างสรรค์ หรือ ความกล้ าหาญ เป็ น ต้ น ซึ่งจะท าให้ ผ ลการ
ประเมินดีขึ้น นอกจากนี้ความเชื่อของบุคลากรบางคนอาจจะมีอคติแต่ต้นว่าผู้บริการไม่ชอบตน ผล
การประเมินก็ย่อมออกมาไม่ดีแน่ ซึ่งก็จะทาให้แรงจูงใจในการทางานต่าไปด้วย
ประการที่ 2 ถ้าผลการประเมินออกมาดี บุคลากรก็อ าจจะคิดและคาดหวังต่อไปว่า
“แล้วจะได้สิ่งตอบแทนที่ดีด้วยไหม” บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติกับ
รางวัล ตอบแทนไม่ค่อยสอดคล้องกัน และถ้าเขาเห็นว่ารางวัล ตอบแทนขึ้น อยู่กับองค์ประกอบอื่น
เช่น ความอาวุโส ความใกล้ชิดกับนายหรืออื่น ๆ แล้วบุคลากรจะสรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ปฏิบัติกับ รางวัลตอบแทนค่อนข้างอ่อน แล้วทาให้การจูงใจในการทางานลดลง
ประการที่ 3 ถ้าได้รับสิ่งตอบแทนแล้ว ความคาดหวังต่อไปก็คือ แล้ว สิ่งตอบแทนที่
ได้นั้น เป็นไปตามเป้าประสงค์ของผู้ได้รับหรือไม่ เช่น ที่เขาทุ่มเททางานหนักก็หวังจะได้เลื่อนตาแหน่ง
แต่ผล ก็คือได้เลื่อนเงินเดือน หรือได้รับโบนัสแทนเป็นต้น
๒.๒.๓ กำรวัดควำมพึงพอใจ
ภณิดา ชัยปัญญา ( ๒๕๔๑ : ๑๑ ) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้ น สามารถทา
ได้หลายวิธีดังต่อไปนี้
๑. การใช้ แ บบสอบถาม โดยผู้ อ อกแบบสอบถาม ต้ อ งการทราบความคิ ด เห็ น ซึ่ ง
สามารถกระทาได้ในลักษณะกาหนดคาตอบให้เลือก หรือตอบคาถามอิสระ คาถามดังกล่าว อาจถาม
ความพอใจในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ตอบทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณีที่ต้ องการข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างมาก ๆ วิธีนี้นับเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถาม
จะใช้ ม าตรวัด ทั ศ นคติ ซึ่ งที่ นิ ย มใช้ในปั จจุ บั น วิธี ห นึ่ ง คื อ มาตราส่ ว นแบบลิ เคิ ร์ท ประกอบด้ว ย
ข้อ ความที่ แ สดงถึงทั ศ นคติ ข องบุ ค คลที่ มี ต่ อสิ่ งเร้ าอย่ างใดอย่ างหนึ่ งที่ มี ค าตอบที่ แสดงถึงระดั บ
ความรู้สึก ๕ คาตอบ เช่น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๒. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดคุย โดยมีการ
เตรียมแผนงานล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด
๓. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระทาอย่างจริงจัง และสังเกตอย่าง
มีระเบียบแบบแผน วิธีนี้เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
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จากการศึกษาการวัดความพึ งพอใจ สรุปได้ว่าการวัดความพึงพอใจเป็นการบอกถึง
ความชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถวัดได้หลายวิธี การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นการใช้แบบสารวจความรู้สึก
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมผูกพัน
2.๓.1 ควำมหมำยเกี่ยวข้องกับควำมผูกพัน
กัญยชกร ชัยนภัสภมร (2550:37) กล่าวถึงความผูกพันองค์กรว่า เป็นความรู้สึก
หรือทัศนคติบุคคลและพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกต่อองค์ กรที่ตนอยู่ โดยยอมรับจุดมุ่งหมายของ
องค์กร รู้สึกว่ าตนเป็น ส่ วนหนึ่ งขององค์ กร เต็ มใจและมุ่งมั่ นที่จะใช้ ความพยายามอย่ างเต็มที่เพื่อ
ความสาเร็จขององค์กร ทุ่มเทแรงกายและใจในการปฏิบั ติงานเพื่อองค์กร มีความจงรักภักดีต่อองค์กร
ที่เขาปฏิบัติงานอยู่และต้องการอยูก่ ับองค์กรต่อไป
ประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553: 13) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง
ความรู้สึกของบุ คลากรที่ป ฏิบั ติที่มีต่อองค์การโดยมีทั ศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมที่ตั้งใจและจะ
ปฏิบัติงานเพื่อให้องค์การประสบความสาเร็จ ซึ่งบ่งชี้ออกมาในรูปแบบความศรัทธา และยอมรับใน
เป้ าหมายและคุ ณ ค่ า ขององค์ ก าร รวมถึ งความเต็ ม ใจที่ จ ะทุ่ ม เทในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ องค์ ก าร
นอกจากนั้นยังประกอบด้วย ความภาคภูมิใจในความเป็นส่ วนหนึ่งขององค์การ และความต้องการที่
จะดารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ
2.๓.2 แนวคิดเกี่ยวข้องกับควำมผูกพัน
แนวคิดเกี่ย วกับ ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา
เกี่ย วกับ ปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่ อความผู กพั น ขององค์ การ จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจั ย ที่
เกี่ยวข้องตามรายละเอียดของแนวคิด ดังนี้ Allen and Mayer (1990:1-18 อ้างถึงใน ทองพิน ขันอาสา
2549 :21) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรโดยพิจารณาว่าความผูกพันต่อองค์กรนั้นแสดงออกมาใน
3 ลักษณะ ได้แก่ ความผูกพันด้านความรู้สึก ความผูกพันด้านการทางานต่อไปอย่างต่อเนื่อง และ
ความผูกพันด้านบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรในแต่ละด้าน คือ
1. ปั จจั ยที่ ก่อให้ เกิดความผูกพั นต่อองค์กรด้านความรู้สึ ก (Affective Commitment)
คือการรับรู้ลักษณะงาน ได้แก่ ความมีอิสระในการทางาน ลักษณะเฉพาะของงาน ความสาคัญของงาน
และทักษะในการทางานที่หลากหลาย การรู้สึกว่าองค์กรสามารถไว้วางใจได้ การรับรู้ถึงการมีส่วน
ร่วมในการบริหารปฏิกิริยาของผู้บังคับบัญชาที่แสดงต่อพนักงานจนแสดงออกเป็นความรู้สึกผูกพัน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร รู้สึกว่าตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร เต็มใจที่จะทุ่มเทและอุทิศตน
ให้กับองค์กร
๒. ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รด้ านการท างานต่ อ ไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
(Continuance Commitment) ได้แ ก่ อายุ ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ งาน ความพึ งพอใจในอาชี พ
ความตั้งใจลาออก และการรับรู้โดยการเปรียบเที ยบงานของตนกับงานอื่น ๆ เกิดจากการคิดค้นงาน
ของบุคคล โดยมีพื้นฐานอยู่บนต้นทุนที่บุคคลให้แก่องค์กร แสดงออกในรูปความจงรักภักดีของบุคคล
ต่อองค์กร
๓. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative
Commitment) ได้แก่ ความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงาน การพึ่งพาองค์กร การมีส่วนร่วมในการบริหาร
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และสิ่งที่ไดรับจากการทางาน เช่น อาณาจักรการตัดสินใจ เป็นต้น ความผูกพันที่เกิดขึ้นเพื่อตอบแทน
สิ่งที่บุ คคลได้รับ จากองค์กรแสดงออกมาในรูปความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์กร เมื่อวิเคราะห์
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรใน 3 ลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1. ความผูกพันด้านจิตใจ เกิดจากปัจจัย 3 ประการ คือ คุณลักษณะของบุคคล คุณลักษณะ
ของงาน และประสบการณ์ในการทางาน
๒. ความผูกพันด้านการคงอยู่เกิดจากปัจจัย 2 ประการ คือ ความมากน้อยในการลงทุนไปกับ
องค์กร และทางเลือกที่มีหากคิดจะลาออกจากองค์กร
๓. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน เกิดจากปัจจัยด้านประสบการณ์ของบุคคลทั้งก่อนและหลัง
เข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กร ได้แก่ การได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว กระบวนการหล่อหลอม
กล่อมเกลาจากองค์กร Becker (1960: 32-40 อ้างถึงใน อธิทธิ์ ประกอบสุข 2549: 26) ได้เสนอ
แนวคิดที่อธิบายถึงเหตุผลที่บุคคลเกิดความผูกพันต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่า เป็นเพราะว่าบุคคลนั้นได้เกิดการ
ลงทุน (Side Bet) ต่อสิ่งนั้น ๆ ไว้ หากเขาไม่ตัดสินใจที่จะผูกพันต่อสิ่งนั้น เขาอาจจะเกิดการสูญเสีย
มากกว่าการผูกพันไว้ จึงจาเป็น ต้องกระทาโดยไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่น เช่น การที่คนเราเข้าไป
ทางานอยู่ในองค์กรในช่วงระยะเวลาหนึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุน (investment) ซึ่ง Becker เรียกว่า
Side bet อาจปรากฏออกในรูปของเวลา แรงกาย กาลังสติปัญญาที่จะลงทุนไปตลอดจนการยอมเสีย
โอกาสบางอย่างเพราะบุคคลนั้นย่อมหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับตอบแทนจากองค์กรระยะยาว ในรูป
ของบาเหน็จบานาญ และสวัสดิการต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนหรือรายได้ประจา ถ้าลาออก
จากองค์กรเขาจะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ จึงไม่มีทางเลือกอย่างอื่น นอกจากการผูกพันกับองค์กรต่อไป
ฉะนั้นการที่คนเราเลือกตัดสินใจที่จะอยู่กับองค์กรนานเท่าใดก็ยิ่งเป็ นการสะสม “การลงทุน” เพิ่มขึ้น
กล่าวคือ คุณภาพของสิ่งที่ลงทุนไปจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ได้เสียเปรียบไปใน เรื่องนั้น ๆ
จึงตัดสิ น ใจยากที่จ ะลาออกจากองค์กร เพราะอาจสูญ เสี ยโอกาสบางอย่าง ซึ่งอาจจะไม่คุ้มค่ากับ
ประโยชน์ที่พึงได้รับจากหน่วยงานใหม่ Steers (1977:96 อ้างถึงใน สายธาร ทองอร่าม 2550:12)
ได้ศึกษาถึงปัจจัยเบื้องต้นของความผูกพันต่อองค์กรพบว่า มีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิด ความ
ผูกพันต่อองค์กร ดังนี้
๑. ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) หมายถึง ตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะส่วน
บุคคลที่มีต่อความยึดมั่นต่อองค์กร เช่น เพศ อายุ การศึกษา ระดับตาแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน
สถานภาพสมรส ฯลฯ
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Job Characteristics) หมายถึง สภาพของงานที่แต่ละบุคคล
รับผิดชอบปฏิบัติอยู่มีลักษณะอย่างไร เช่น ความมีอิสระในการทางาน (Autonomy) งานที่มีคุณค่า
ความประจักษ์ในงาน (Task Identity) ความหลากหลายในงาน (Variety) งานที่มีโอกาสพบปะกับ
ผู้อื่น (Social Interaction)
๓. ประสบการณ์ ในการทางาน (Work Experience) หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน
แต่ละคนมีความรู้สึกรับรู้ต่อการทางานในองค์กรที่ผ่านมาอย่างไร เช่น ทัศนคติของกลุ่มต่อองค์กร
(Group Attitude) การพึ่ ง พาได้ จ ากองค์ ก ร (Organization Dependability) ความรู้ สึ ก ว่ า ตนมี
ความสาคัญต่อองค์กร (personal Importance)
มลฤดี ตันสุขานันท์ (2550: 16) กล่าวว่าการที่บุคคลจะเกิดความผูกพันต่อองค์กรต้อง
อาศัยปัจจัยต่าง ๆ (Porter และคณะ, 1974) ดังนี้
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๑. ธรรมชาติของบุคคล เป็นคุณลักษณะประจาตัวของบุคคล ในด้านจิตวิทยา บุคคลมี
ความต้องการ เจตคติและค่านิยม อารมณ์ ความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งสติปัญญา ความสนใจ
รวมถึงบุคลิกภาพ และความสามารถในการปรับตัวของบุคคลนั้น
๒. ธรรมชาติของกลุ่ม บุคคลต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในด้านการทางาน ความสนับสนุนจาก
กลุ่ ม เป็ น สิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ด ให้ เขาอยู่ ใ นกลุ่ ม ได้ ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
๓. ธรรมชาติ ข ององค์ ก ร องค์ ก รมี สิ่ งอ านวยความสะดวกในการท างาน ตลอดจน
สภาพแวดล้อมขององค์กร
๔. ธรรมชาติของการทางาน ลักษณะการทางาน ความพึงพอใจในการทางาน ความ
สนใจในงาน
ซันวานา ฮะซานี (2550: 13) ความผูกพันของพนักงานในแง่ของ “Engagement”
เป็นเรื่องที่ยังไม่แพร่หลายนักสาหรับงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น แนวคิดส่วนใหญ่จึง
เป็นของบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเป็นองค์การที่ได้พยายามนาเสนอแนวคิดและเครื่องมือที่ใช้วัดความผูกพัน
ดังกล่าวจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลสามารถประมวลแนวคิดและเครื่องมือที่ใช้วัดความผูกพัน
ขอนาเสนอ 2 แนวคิด ดังนี้
๑. แนวคิ ด ของ Hewitt Associates ที่ ได้ จากการศึ ก ษาถึง 7 ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความ
ผูกพัน ของพนักงาน
๒. แนวคิดของ Taylor Nelson Sofres ที่ได้สร้างเครื่องมือในการวัดความผูกพันของ
พนักงานเรียกว่า EmployeeScorePTMP โดยใช้The Conversation Model ในการจาแนกลักษณะ
พนักงาน
๑. แนวคิดของ Hewitt Associates Hewitt Associates เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่
ก่อตั้ งโดย Ted Hewitt ในปี 1940 ที่ Lllinois ในช่ ว งแรกเริ่มการก่อ ตั้ง บริษั ท ได้ด าเนิ นธุรกิ จ
ประกันภัยและวางแผนด้านการเงิน จนกระทั่งตั้งแต่ ต้นปี 1950 เป็นต้นมา เมื่อกลุ่มลูกค้าขยายตัว
ทาให้เกิดความต้องการรับบริการด้านใหม่ ๆ Hewitt Associates จึงเพิ่มงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
และการวางแผนให้แก่นายจ้างในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน ตลอดจนรับปรึกษางานด้านทรัพยากร
มนุษย์ต่าง ๆ (Hewitt Associates, 2003a)
ส่วนการศึกษาเรื่องความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) นั้น
Hewitt Associates ได้ให้มุมมองว่า ความผูกพันของพนักงานเป็นสิ่งที่แสดงออกได้โดยพฤติกรรม
กล่าวคือ สามารถดูได้จากการพู ด (Say) โดยพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะพูดถึงองค์กรแต่ใน
แง่บวก และพิจารณาได้จากการดารงอยู่ (Stay) คือพนักงานมีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกของ
องค์กร ต่อไปและดูได้จากการที่พนั กงานได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ (Strive) เพื่อ
ช่ว ยเหลือ หรื อสนั บ สนุ น ธุรกิจ ขององค์กรโดยมีปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อความผู กพั นของพนักงานต่อ
องค์กรตามแนวคิดของ Hewitt Associates 7 ประการ ดังต่อไปนี้
๑. ภาวะผู้นา (Leadership) หรือบทบาทและลักษณะของผู้นาในองค์กร ซึ่ง
ถือเป็นผู้ที่มีหน้าที่กาหนดแนวนโยบายและบริหารงานภายในองค์กร ซึ่งมีผลโดยตรงต่อรูปแบบในการ
บริหารงานและการทางานของคนในองค์กร
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๒. วัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์กร (Culture/Purpose) ซึ่งจะเป็นสิ่ง
ยึดเหนี่ยวให้คนในองค์กรสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
๓. ลั กษณะงาน (Work activity) คือ ลั กษณะหน้ าที่ ความรับ ผิ ด ชอบของ
พนักงานที่เขาได้รับมอบหมาย ว่ามีความสาคัญต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด ท้าทายความสามารถของ
เขาหรือไม่มีโอกาสเติบโตในสายงานมากน้อยแค่ไหน
๔. ค่ าตอบแทนโดยรวม (Total compensation) คื อ ผลตอบแทนที่ พนั กงาน
ได้รับจากการส่งมอบผลการทางานที่บริษัทตอบแทนนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความพึงพอใจของ
พนักงาน หรือไม่
๕. คุณ ภาพชีวิต (Quality of life) คื อ สิ่ งแวดล้ อ มและการใช้ชี วิต ในการ
ทางานกับชีวิตส่วนตัวของพนักงานนั้นมีความสมดุลกันหรือไม่ เขาได้รับการอานวยความสะดวกหรือมี
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เขาสามารถใช้ชีวิตในการทางานได้อย่างมีความสุขหรือไม่
๖. โอกาสที่ได้รับ (Opportunity) หมายถึง พนักงานได้มีโอกาสในการที่จะ
ได้รับการยกย่องการได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งของทีม หรือการได้รับโอกาสที่เ ป็นประโยชน์ในการ
พัฒนางานหรือชีวิตส่วนตัว
๗. ความสัมพันธ์ (Relationship) คือ การที่พนักงานได้มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้ง
ต่อหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกค้า หรือในระหว่างทีมงาน
๒. แนวคิ ด ของ Taylor Nelson Sofres Taylor Nelson Sofres (TNS) เป็ น
บริษัทที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลก และได้สร้างเครื่องมือที่ใช้วัด
ความผูกพันพนักงานที่ชื่อว่า Employee Score PTM โดย ประยุกต์จากวิธีการ The Conversion
Model PTM P โดยโมเดลแบ่งความผูกพันออกเป็น ๒ มุมมองได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ และ
ความผูกพันในงานทาให้จาแนกพนักงานออกตามลักษณะความผูกพัน 4 ลักษณะ ซึ่งมีคาถามด้วยกัน
ทั้งหมด 8 ข้อตามประเภทของความผูกพัน โดยมีรายละเอียดของ คาถาม
• ความผูกพันต่อองค์การ
- การประเมินภาพรวมขององค์การ
- การเปรียบเทียบระหว่างองค์การกับองค์การอื่น ๆ ที่เป็ นทางเลือกในการทางาน
- ความตั้งใจที่จะอยู่กับองค์การต่อไป
- การอุทิศเพื่อองค์การ ต้องการอยู่ในองค์การจริง ๆ หรือเป็นเพียงพักพิงเท่านั้น
• ความผูกพันต่องาน
- การประเมินภาพรวมของงานที่ทา
- การเปรียบเทียบระหว่างงานที่ตนทาอยู่กับงานอื่น ๆ ที่พนักงานสามารถทาได้
- ความตั้งใจที่จะทางานในประเภทนี้ต่อไป
- การอุทิศให้กับงานที่ทา ต้องการทางานนั้นจริง ๆ หรือเป็นแค่ที่มาของรายได้
การสารวจเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานจะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจพฤติกรรมของพนักงาน
เพื่ อ สร้ างและพั ฒ นากลยุ ท ธ์ให้ พ นั ก งานมี พ ฤติ ก รรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ าหมายขององค์ ก าร โดย
Employee Sore PTM P มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้องค์การสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงาน
อีกทั้งช่วยลดอัตราการลาออกตามลักษณะความผูกพัน 4 ลักษณะดังนี้ (Taylor Nelson Sofres,
2004) ได้แก่

๑๘

1. Career Oriented เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามผู ก พั น ในงานที่ ท าสู ง แต่ ข าดความผู ก พั น ต่ อ
องค์การโดยพนักงานจะทางานให้แก่องค์การ เนื่องจากต้องการประสบการณ์เพื่อมีส่วนช่วยในการ
ส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของตน บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อองค์การสามารถ
สร้างผลผลิตให้แก่องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็เปิดโอกาสให้แก่ข้อเสนอขององค์การอื่น ๆ ด้วย
ซึ่งสามารถทาลายสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้าจนส่งผลเสียต่อองค์การในระยะยาว
2. Malcontent เป็ น ผู้ ที่ขาดทั้งความผู กพันต่อองค์การและความผูกพันต่องานที่ทา
บุคคลเหล่านี้จะขาดความตั้งในการทางาน ทางานไปวัน ๆ หนึ่ง ขัดแย้งกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ ซึ่งจะ
ส่งผลเสียต่อภาพพจน์ขององค์การ
3. Company Oriented เป็นผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์การ แต่ไม่มีความผูกพันในงาน
ที่ทาบุคคลเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนองค์การรักและภาคภูมิใจที่จะได้อยู่ในองค์การ แต่รู้สึกไม่มีความสุ ข
ในงานที่ทา ทาให้ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
4. Ambassadorเป็นผู้ที่มีทั้งความผูกพันต่อองค์การและความผูกพันในงานที่ทา บุคคล
เหล่านี้ จะกล่าวถึงองค์การในทางที่ดีต่อบุคคลอื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ แม้ว่าองค์การ
อื่นจะให้ผลประโยชน์ที่ดีกว่า ตั้งใจทางานอย่างเต็มศักยภาพของตน ตลอดจนรู้สึกภูมิใจในงานที่ทา
ว่ามีส่วนช่วยให้องค์การประสบความสาเร็จ และยินดีที่จะทางานหนักเพื่อปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต
ซึ่งบุคคลเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขององค์การ จากลักษณะพนักงานทั้ง 4 แบบตาม
แนวความคิดของ Taylor Nelson Sofres (TNS) นั้น ลักษณะของพนักงานที่เป็นที่ต้องการในทุก ๆ
หน่วยงานหรือในทุก ๆ องค์การนั่นคือ พนักงานแบบ Ambassador ที่มีทั้งความผูกพันต่อองค์การ
และความผูกพันในงานที่ทา และพนักงานที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์เลย นั่นคือ Malcontent ซึ่งขาดทั้ง
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารและความผู ก พั น ในงานที่ ท า ส่ ว นพนั กงานแบบ Career Oriented และ
พนักงานแบบ Company Oriented นั้น จะเห็นได้ว่ามีทั้งข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกันไป ซึ่งทั้งหมดนี้มี
ปัจจัยที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดความผูกพันที่แตกต่างกัน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
ซันวาลา ฮะซานี (2550:29) การที่พนักงานในองค์การจะเกิดความผูกพันต่อองค์การ
มีความเต็มใจและตั้งใจพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้นั้น องค์การจาเป็นต้อง
ตอบสนองในสิ่งต่าง ๆ ที่พนักงานต้องการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยตระหนักว่าพนักงานแต่
ละคนนั้น มีความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและความผูกพันต่อ
องค์การในที่สุดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ จึงเป็นทฤษฎีเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรม
ศาสตร์ที่อธิบายถึงการก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ ตลอดจนแรงจูงใจที่ก่อให้เกิด พฤติกรรมนั้น ๆ
ซึ่งประกอบด้วย
1. กลุ่มทฤษฎีเชิงเนื้อหา (Content Motivation Theory)
กลุ่ ม ทฤษฎี เชิ ง เนื้ อ หา (Content Motivation Theory) ทฤษฎี ในกลุ่ ม นี้ เน้ น ที่
ต้องการเฉพาะอย่างที่จูงใจและกากับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวงานโดยตรง ทฤษฎีที่อยู่
ในกลุ่มนี้ ได้แก่
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1.1 ทฤษฎี แ รงจู ง ใจของมนุ ษ ย์ (A Theory of Human Motivation) Maslow
(1954: 99-100) ชี้ให้เห็น ว่าบุคคลถูกกระตุ้นจากความปรารถนาที่จะตอบสนอง ความต้องการ
เฉพาะอย่าง โดยได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของบุคคลไว้ดังนี้
- บุคคลย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีสิ้นสุด ขณะที่ความต้องการใด
ได้รับ การตอบสนองแล้ ว ความต้องการอื่นก็จะเกิดขึ้นอีกไม่มีวันจบสิ้ น ความต้องการที่ ได้รับการ
ตอบสนอง แล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอื่นๆต่อไป
- ความต้อ งการที่ ยังไม่ ได้ รับ การตอบสนอง จึงเป็น สิ่ งจู งใจในการแสดง
พฤติกรรมของคน
- ความต้องการของบุคคล จะเรียงเป็นลาดับขั้นตอนตามความสาคัญ เมื่อ
ความต้องการได้รับการตอบสนองแล้วบุคคลก็จะให้ความสนใจกับความต้องการระดับสูงต่อไป
1.2 ทฤษฎี E.R.G (E.R.G Theory) Alderfer (1972: 6-12) ได้เสนอทฤษฎีความ
ต้องการ E.R.G.ขึ้น โดยทฤษฎีนี้ เกี่ยวข้องกับ 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรด้านความพึ งพอใจ (Satisfactions)
และความต้องการ (Desires) ที่ เป็ นสภาวะอารมณ์ ที่ อยู่ภ ายในของแต่ล ะบุ คคล ซึ่งทฤษฎี E.R.G.
ตั้งอยู่ บ นสมมติฐานที่ว่ามีความต้องการ 3 ประเภทที่น าไปสู่ ความพึงพอใจ โดยความต้องการ 3
ประเภทนั้ น ได้แก่ ความต้องการมีชีวิต (Existence Needs) ความต้องการมีสั มพั นธภาพกับผู้ อื่ น
(Relatedness Needs) และความต้องการเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) นอกจากนี้ Alderfer ยัง
เห็นด้วยกับทฤษฎีของ Maslow อีกในแง่ที่ว่า ความพอใจในความต้องการ มีอิทธิพลต่อความสาคัญ
ของความต้องการระดับสูงกว่าที่อยู่ถัดขึ้นไป แต่เขาก็มีความเห็นต่างไปจาก Maslow อีกในแง่ที่ว่า
การขาดความพึ ง พอใจในความต้ อ งการระดั บ สู ง กว่ า ขึ้ น ไป อาจท าให้ ค วามต้ อ งการระดั บ ต่ ามี
ความสาคัญขึ้นมาแทน
2. กลุ่มทฤษฎีเชิงกระบวนการ (Process Motivation Theory)
ทฤษฎีกลุ่มนี้เน้นที่กระบวนการอธิบายการทางาน และความคิดความเข้าใจต่อการ
ตัดสินใจ หรือการเลือกงาน ได้แก่
2.1 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) Vroom (1964: 14-19) เชื่อ
ว่าพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมานั้น เป็นผลสะท้อนจากการที่บุคคลได้ทาการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล และพยายามที่จะแสดงพฤติกรรมที่นาไปสู่รางวัลที่ต้องการ บุคคลจะคาดหวังไว้ว่าการที่เขาได้
แสดงพฤติกรรมนี้ เขาจะได้รับผลตอบแทนแบบใดมากหรือน้อยเพียงไร และผลที่ได้รับนั้นเป็นที่พอใจ
หรื อ ไม่ โดย Vroom ได้เสนอรู ป แบบของความ คาดหวังในการท างานเรีย กว่า VIE Theory โดย
ทฤษฎีมีส่วนประกอบสาคัญ 5 ส่วน คือ
- ผลจากการท างาน (Job Outcomes) เป็ น สิ่ ง ที่ อ งค์ ก ารจั ด หาให้ กั บ
พนักงาน เช่น เงินเดือน การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง วันหยุดพักผ่อน เป็นต้น ซึ่งผลจากการทางาน
อาจจะรวมถึ งสิ่ งที่ ไม่ ส ามารถมองเห็ น ได้ (Intangibles) เช่ น ความรู้ สึ ก ที่ ได้ รับ การยอมรับ หรื อ
ความสาเร็จจากการทางาน
- ระดั บ ความเข้ ม ข้ น ของความต้ อ งการรางวั ล (Valences) หมายถึ ง
ความรู้สึกของพนักงานเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้จากการทางาน ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของความดึงดูดใจ หรือ
ความพึงพอใจตามที่ได้คาดหวัง ซึ่งบุคคลสามารถทานายได้ว่าผลลัพธ์นั้นมีทั้งบวกและลบ ถ้าพนักงาน
จะมีความคาดหวังถึงผลลั พธ์ที่จ ะก่อให้ เกิดความพึ งพอใจ ระดับของความต้องการก็จะเป็นไปใน
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ทางบวก ในทางตรงข้ามถ้าพนักงานรับรู้ถึงผลลัพธ์ที่จะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ ระดับของความ
ต้องการ ก็จะเป็นไปในทางลบ
- การวางเงื่ อ นไข (Instrumentality) เป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ บุ ค คลรั บ รู้ ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานกับผลลัพธ์ที่เขาต้องการ เช่น การให้ผลลัพธ์ที่บุคคลต้องการเป็น
เงื่อนไขให้กับบุคคลได้ ใช้ความพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการนั้น เช่น ถ้าบุคคลรับรู้ว่าการได้รับ
เงินเดือนที่เพิม่ ขึ้นนั้นเป็นเงื่อนไข ก็จะทาให้เขาต้องพยายามทางานได้ดีขึ้น เป็นต้น
- ความคาดหวัง (Expectancy) คือ การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความ
พยายามและผลปฏิ บั ติ งาน เช่ น ถ้าคนมี ค วามพยายามมากขึ้ น เขาก็ จะท างานเพื่ อให้ ได้ผ ลการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
- แรงผลั ก ดั น (Force) คื อ ผลรวมของความพยายามหรือ ความกดดั น
ภายในบุคคลที่จะนาไปสู่แรงจูงใจ ยิ่งแรงผลักดันเพิ่มมากขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งจูงใจบุคคลนั้นได้มากขึ้น
โดยแรงผลักดันนั้นเป็นผลรวมของระดับความเข้มข้นของความต้องการรางวัล การวางเงื่อนไข และ
ความคาดหวัง
2.2 ทฤษฎี ก ารตั้ งเป้ าหมาย (Goal- Setting Theory) ทฤษฎี นี้ มุ่ งไปที่ ก ารจู งใจ
พนักงานเพื่อให้พวกเขาทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อองค์การ ซึ่งคล้ายกับทฤษฎีความ
คาดหวังและทฤษฎี ความเท่ าเทีย ม แต่ท ฤษฎี การตั้งเป้าหมายจะ มุ่งเน้น ที่ค วามพยายามอย่างมี
ทิศทางเพื่อผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ตามแนวคิดของ Locke
และ Latham (1990:173) เขาเห็นว่าเป้าหมายนั้นเป็นพื้นฐานของ แรงจูงใจและพฤติกรรมอย่างมี
ทิศทางและเป้าหมายยังเป็นแนวทางในการตัดสินใจของบุคคลที่จะ ทุ่มเทความพยายามให้กับการ
ทางานซึ่งจะมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานด้ วย อย่างไรก็ตามการที่ เป้าหมายจะมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงานในทางบวกนั้น จาเป็นต้องคานึงถึงเงื่อนไข 2 ประการ คือ
- บุคคลต้องทราบเป้าหมายของตนเองและพิจารณาว่าเป้าหมายใดที่จะทา
ให้ประสบความสาเร็จได้
- บุคคลต้องยอมรับเป้าหมายว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาปรารถนาที่จะทา เพราะ
เป้ าหมายนั้น ยากเกินไปหรือง่ายเกินไป เพราะบุคคลไม่ทราบว่าจะแสดงพฤติกรรมใดเพื่อให้ไปถึง
เป้าหมายนั้น การยอมรับในเป้าหมายจะช่วยให้บุคคลมีความผูกพันและทราบว่าจะแสดงพฤติกรรมใด
เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ บุคคลจะต้องได้รับผลสะท้อนกลับเกี่ ยวกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะ
ช่วยให้ พวกเขาได้ทราบว่าความพยายามของพวกเขาเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายหรือไม่
2.3 ทฤษฎีความเท่าเทียม (Equity Theory) Adams (1965) เสนอว่าแรงจูงใจ
ของบุคคลเป็นผลมาจากการที่บุคคลใช้การรับรู้เพื่อ เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่ น ซึ่งทฤษฎีความเท่า
เทียมนี้มีส่วนประกอบหลัก ๆ 4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ
- บุคคล (Person) ซึ่งนาเรื่องของการรับรู้มาประเมินตนเอง
- ผู้อื่น (Other) ที่บุคคลนาตนเองไปเปรียบเทียบ
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- ปัจจัยนาเข้า (Inputs) โดยปัจจัยนาเข้านี้ก็อย่างเช่น การศึกษา สติปัญญา
ประสบการณ์ ทักษะ วุฒิภาวะ ระดับความพยายาม สุขภาพ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยนาเข้าเหล่านี้อาจจะ
เป็นอะไรก็ได้ที่บุคคลเห็นว่ามีคุณค่าและมีความสาคัญที่พวกเขาทุ่มเทให้กับการทางาน
- ผลลัพธ์ (Outcomes) คือ ผลประโยชน์ทุกอย่างที่ได้รับจากการทางาน
โดยผลลัพธ์ที่ได้ อาจอยู่ในรูปของเงินเดือน สวัสดิการ สภาพการทางาน สัญลักษณ์ทางสถานภาพ
เป็นต้น
3. กลุ่มทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory)
ทฤษฎี ก ลุ่ ม นี้ จ ะเน้ น ที่ ก ารเสริ ม แรง เพื่ อ ให้ บุ ค คลเกิ ด การเรี ย นรู้ ในการแสดง
พฤติกรรมที่ นาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ได้แก่
Skinner (อ้ า งถึ ง ใน Jones, George & Hill, 2000: 442-445) ได้ น าเสน อ
ทฤษฎีนี้ ที่สามารถนามาใช้ในการวางเงื่อนไข เพื่อให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ในการแสดงพฤติกรรมที่
นาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการหรือเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นาไปสู่เป้าหมายที่ไม่ต้องการ โดยการ
เชื่อมโยง พฤติกรรมเข้ากับผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งผู้บริหารสามารถนาหลักการนี้มาประยุกต์ใช้
เพื่อให้พนักงานมีผลปฏิบัติงานที่จะช่วยสร้างผลสาเร็จให้กับองค์การ โดยทฤษฎีนี้ได้นาเสนอเครื่องมือ
4 ประเภท ที่ ผู้ บ ริ ห ารจะน ามาใช้ ในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการท างานหรื อ ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ ดังนี้
1) การให้ แรงเสริมในทางบวก (Positive Reinforcement) เป็ นการให้ ผ ลลั พธ์ที่
พนักงานต้องการ เมื่อเขาเหล่านั้นแสดงพฤติกรรมที่สนับสนุนความสาเร็จขององค์การ โดยผลลัพธ์ที่
พวกเขาต้องการนั้นเรียกว่า สิ่งเสริมแรงในทางบวก (Positive Reinforces) ซึ่งเป็นอะไรก็ได้ที่พวกเขา
ต้ อ งการ เช่ น ค่ าจ้ าง ค าชม การเลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นต าแหน่ ง เป็ น ต้ น หลั ก การก็ คื อ การเชื่ อ มโยงสิ่ ง
เสริมแรงในทางบวกกับพฤติกรรมการทางานที่สนบัสนุนความสาเร็จขององค์การ
2) การให้แรงเสริมในทางลบ (Negative Reinforcement) หลักการก็คือ การกาจัด
หรื อ เคลื่ อ นย้ ายผลลั พ ธ์ ที่ พ นั ก งานไม่ ต้ อ งการออกไป หากพนั ก งานเหล่ านั้ น แสดงพฤติ ก รรมที่
สนับสนุน ความสาเร็จขององค์การ โดยผลลัพธ์ที่พวกเขาไม่ต้องการนั้นเรียกว่า สิ่งเสริมแรงในทางลบ
(Negative Reinforces) เช่น การจับผิด การวิพากษ์วิจารณ์ หรือการสั่งงานที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้น
ซึ่งพนักงานจะถูกจูงใจให้แสดงพฤติกรรมที่ต้องการ เนื่องจากพวกเขาต้องการหยุดหรือหลีกเลียง สิ่งที่
พวกเขาไม่ปรารถนา
3) การถอดถอน (Extinction) บางครั้งพนักงานก็ถูกจูงใจให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่
เป็นไปตามที่องค์การต้องการ วิธีการที่จ ะหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านั้น คือ การหยุดหรือ
กาจัดสิ่งที่เป็นแรงเสริมนั้นออกไป ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า การถอดถอน
4) การลงโทษ (Punishment) เมื่อพนักงานแสดงพฤติกรรมที่ร้ายแรง ซึ่งอาจเป็น
พฤติกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายหรือผิดจริยธรรม พฤติกรรมเหล่านั้นต้อ งได้รบการกาจัดออกไปอย่าง
รวดเร็ว เช่น การล่วงละเมิดในที่ทางาน เป็นต้น ผู้จัดการก็อาจใช้ลงโทษกับพนักงาน ซึ่งการลงโทษนั้น
เป็น การ ให้ผลลัพธ์ในทางลบที่ไม่เป็นที่ต้องการเมื่อพนักงานแสดงพฤติกรรมที่ผิด ๆ ซึ่งอาจแสดง
ออกมาในรูปของการว่ากล่าวด้วยวาจาไปจนถึงการตัดเงิ นเดือน การให้หยุดงาน จนถึงการไล่ออก ซึ่ง
การลงโทษนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงขึ้น เช่น สูญเสียการเคารพนับถือดังนั้น การลงโทษจึง
ควรนามาใช้ในเวลาที่จาเป็นจริง ๆ เท่านั้น กล่าวโดยสรุปทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจที่กล่าว
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มาแล้วนั้น ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทฤษฎีเชิงเนื้อหา (Content Motivation Theory) กลุ่ม
ทฤษฎี เชิ งกระบวนการ (Process Motivation Theory) และกลุ่ มทฤษฎี การเสริมแรง(Reinforcement
Theory) ซึ่งในกลุ่มแรก คือ กลุ่มทฤษฎีเชิงเนื้อหานั้น มุ่งเน้นปัจจัยที่เป็นความต้องการของมนุษย์
เพื่อให้ ป ฏิ บั ติงานได้บ รรลุ เป้ าหมาย ความต้องการทางกาย หรือทางจิตวิทยาก็ดี เป็น สิ่ งที่บุคคล
สามารถตอบสนองได้โดยใช้แรงจูงใจเฉพาะอย่าง กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มทฤษฎีเชิงกระบวนการนั้น มี
ทฤษฎีเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล และการตั้งเป้าหมายที่ยากและเฉพาะเจาะจง
จะนามาซึ่งระดับของผลงานที่ออกมาสูงมากกว่าเป้าหมายทั่ว ๆ ไป ความเฉพาะเจาะจงของเป้าหมาย
เปรียบเสมือนแรงกระตุ้น ภายใน ผลสะท้อนกลั บที่ส ร้างขึ้นด้ว ยตัว เองจะเป็นแรงจูงใจที่ มีอานาจ
มากกว่าผลสะท้อนกลับที่เกิดจากภายนอก ต่อจากนั้นจึงเป็นเรื่องของทฤษฎีความคาดหวังที่ช่วยชี้ว่า
บุคคลจะใช้ความพยายามมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับระดับความคาดหวังของเขาที่มีต่อผลที่จะ
ได้รับและจะนามาซึ่งความพอใจหรือไม่ และความคาดหวังจะเป็นแรงผลักดันทางด้านจิตใจให้เกิดเป็น
การกระทา หากเห็นว่าสิ่งที่ต้องการนั้นมีคุณค่า ซึ่งความผูกพันของพนักงานจะเกิดขึ้นได้เมื่อสามารถ
บรรลุถึงความคาดหวังของตน กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มทฤษฎีการเสริมแรง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของ
บุคคลที่เกิดจากผลการกระทาของตนเอง ซึ่งอาจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์ของบุคคล
นั่นเอง ดังนั้นการเสริมแรงจูงใจเป็นการต้องการให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ต้องการ ทั้งนี้ปัจจัยที่ช่วย
ส่งเสริมแรงจูงใจให้เกิดผลงานคือ เรื่องของความสามารถและการรับรู้ในเรื่องของความเป็นธรรมและ
ไม่ เป็ น ธรรม ซึ่ งเริ่ ม แต่ ก ระบวนการประเมิ น ผลการท างานที่ ยุ ติ ธ รรมและระบบการให้ รางวัล ที่
ก่อให้เกิดการรับรู้ว่าเป็นธรรมที่มีผลต่อการเพิ่มหรือลดความพยายามในการทางาน นอกจากนี้ความ
ต้องการความสาเร็จของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่สนใจเรื่องการประเมินผลงาน หากแต่สนใจใน
เรื่องของความพยายามและเป้าหมายส่วนบุคคล ส่วนสิ่งเสริมแรงนั้นหากได้รับ อย่างเหมาะสมแล้วก็
จะเสริมให้พฤติกรรมการทางานคงอยู่ นอกจากนั้นปัจจัยของวัฒนธรรมเป็นผลทาให้แนวคิดเกี่ยวกับ
แรงจูงใจไม่อาจประยุกต์ได้ทั้งหมดในสิ่งแวดล้อมที่ต่างไป ตัวอย่างเช่น แนวคิดเรื่องความต้องการ
ตามลาดับขั้นของมาสโลว์ ถูกคิดบนพื้นฐานของวัฒนธรรมตะวันตกโดยเฉพาะของอเมริกัน ดังนั้นจึง
ไม่สามารถอธิบายเรื่อง ความต้องการของคนญี่ปุ่น กรีก หรือเม็กซิโก หรือกลุ่มประเทศที่มีภาวการณ์
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง จึงทาให้ความต้องการความมั่นคงกลายเป็นความต้องการลาดับต้น
ตัวอย่างอื่น ๆ เช่น ความต้องการความสาเร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้สึกภายในที่มีความกล้าและสามารถ
ที่จ ะเสี่ ย งทาพฤติกรรมตามความต้ องการของตน แต่ป ระเทศที่ ยังมี ภ าวการณ์ ห ลี กเลี่ ยงความไม่
แน่นอนสูงอาจไม่สามารถแสดงออกซึ่งความต้องการเช่นนี้ เนื่องจากไม่มีทางทาได้และยังถูกจากัด
สิทธิการแสดงออกอยู่มากอย่างไรก็ตามแม้จะมีความแตกต่างด้านปัจจัยของวัฒนธรรม แนวคิดส่วน
ใหญ่ก็ยังสามารถอธิบายปรากฏการณ์ ได้ค่อนข้างกว้างขวาง กล่าวคือ มีความเป็นสากลพอสมควร
ตัวอย่างเช่น ความปรารถนาที่จะได้ทางานที่ตนสนใจ เป็นสิ่งที่ คนทางานไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใด
ให้คุณค่าและความสาคัญในลาดับสูง เช่นเดียวกับความต้ องการการเติบโต ความสาเร็จและการได้
รับผิดชอบ เป็นต้น
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๒.๔ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พรวิภ า ตั้งฐิ่ น ฐาน (๒๕๕๖) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึ งพอใจของประชาชนผู้ รับ บริการงาน
ทะเบียนราษฎรเทศบาล ตาบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ศึกษาภายใต้องค์ประกอบของเนื้อหา ๔ ด้าน คือ
ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านอาคารสถานที่ และด้านวัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยศึกษาจากการแจกแบบสอบถามกับผู้รับบริการต่องานทะเบียนราษฎร
เทศบาลต าบลกงไกรลาศ จั งหวัด สุ โขทั ย จานวน ๓๕ คน ผลการศึก ษาพบว่า ด้านขั้น ตอนและ
ระยะเวลาการให้ บ ริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการต่ องานทะเบี ยนราษฎร
เทศบาลตาบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ โดยร่วมอยู่ใน
ระดับ มาก เมื่อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อพบว่า ข้ อที่ มี ระดั บ ความพึ งพอใจมากอั น ดั บ ที่ ห นึ่ ง คื อ การ
ให้บริการมีความโปร่งใส ยุติธรรม อันดับรองลงมา คือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ซั บซ้อน ยุ่งยาก และมี
ความคล่องตัว มีความรวดเร็วในการให้บริการ เท่ากับมีความชัดเจน ชี้แจง และแนะนาขั้นตอนในการ
ให้บริการ ได้รับการบริการ ด้วยความถูกต้องสมบูรณ์ไม่ผิ ดพลาด มีการจัดลาดับการเข้ารับบริการ
เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการมีการประกาศกาหนดขั้นตอนและเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน และข้อที่มี
ระดั บ ความพึ งพอใจอั น ดั บ สุ ด ท้ าย คื อ เอกสาร แบบฟอร์ม หรือ ค าร้อ ง มี ค วามเข้าใจง่าย ด้า น
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่องานทะเบียนราษฎร เทศบาล
ตาบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความ พึงพอใจมากอันดับที่หนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่เรียกร้อง อันดับรองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเป็นธรรม ไม่
เลื อ กปฏิ บั ติ เจ้ าหน้ า ที่ เอาใจใส่ ในการให้ บ ริก ารเท่ ากั บ เจ้ าหน้ า ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถอย่ า ง
เหมาะสมในการให้บริการ เจ้าหน้าที่มีกิริยาท่าทางที่สุภาพในการให้ข้ อมูล เจ้าหน้าที่ต้ อนรับ ด้วย
รอยยิ้ม เป็นมิตร มีอัธยาศัยดี เจ้าหน้าที่แต่งกายอย่างเหมาะสม และข้อที่มีระดับความพึงพอใจอันดับ
สุดท้าย คือ เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอต่อการให้บริการ ด้านอาคารสถานที่ พบว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการต่องานทะเบียนราษฎร เทศบาลตาบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านอาคาร
สถานที่โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากอันดับ
ที่หนึ่ง คือสถานที่ตั้งสานักทะเบียนเทศบาลตาบล สะดวกในการเดินทางมารับบริการ อันดับรองลงมา
คือ มีการจัดที่นั่งสาหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการอย่างเพียงพอ สถานที่สาหรับจอดรถ เพียงพอ การจัด
สถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ เป็ น ระเบี ย บ สะดวกต่ อ การติ ด ต่ อ ใช้ บ ริ ก าร มี ป้ ายข้ อ ความบอกจุ ด บริก าร
ชื่อพนักงานประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ความสะอาด บริเวณภายนอก ภายในอาคาร
และข้ อ ที่ มี ร ะดั บ ความพึ งพอใจอั น ดั บ สุ ด ท้ า ย คื อ มี ก ารจั ด สิ่ งอ านวยความสะดวก เช่ น ห้ อ งน้ า
โทรศัพท์สาธารณะเพียงพอ ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่องานทะเบียนราษฎร เทศบาลตาบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมาก
อันดับที่หนึ่ง คือด้านวัสดุเครื่องใช้ในสานักงานสะอาดและทันสมัย
อันดับรองลงมาคือ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการให้บริการ มีเครื่องมือ
ในการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและข้อที่มีระดับความพึงพอใจอันดับสุดท้าย คือ มีเครื่องถ่าย
เอกสารไว้ บ ริ ก าร ปั ญ หาและอุ ป สรรค พบว่ า เจ้ าหน้ าที่ ให้ บ ริก ารขาดความรู้ และทั ก ษะในการ
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อภิปราย รวมถึงมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ
วิชิต ทองนวด (๒๕๕๖) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลเกาะขวาง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลเกาะขวาง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
และเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลเกาะขวาง
อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลเกาะขวาง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเปรียบเทียบถึงความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อคุณภาพการให้ บริการของเทศบาลตาบลเกาะขวาง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุ รี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่ างกันมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลเกาะขวาง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการของเทศบาลตาบลเกาะขวาง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน
ชวินโรจน์ น้อยเจริญ (๒๕๕๗) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ด้านงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทาการศึกษากับ
ประชาชนที่มาใช้ทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จานวน
๑๕๐ คน โดยศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการในด้านกระบวนการให้บริการ
ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านอาคารสถานที่ผลการศึกษาพบว่า
ระดับ ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจรวมทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดั บ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านขั้นตอนกระบวนการการให้บริการ รองลงมาคือ ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและน้ อยที่สุด คือ ด้านอาคาร
สถานที่สาหรับปัญหา และอุปสรรคที่พบในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ คือ จานวนพนักงานที่
ให้บริการมีไม่เพียงพอและขั้นตอนการให้บริการมีความยุ่งยาก
อมรารั ต น์ บุ ญ ภา (๒๕๕๗) ได้ศึ ก ษาเรื่อง ความพึ งพอใจของประชาชนต่ อคุ ณ ภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่ อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่ อคุณภาพการให้บริการ ของ
เทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
อาชีพ กลุ่มตัว อย่างจานวน ๓๘๕ ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ t-test, One-way ANOVA และทา
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least significant difference test) ผลการศึกษา
ระดับความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการให้ บริการของเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ ภาพรวมในระดับมากที่สุด โดยด้านความ
เป็ น รูป ธรรมของการบริการ มีร ะดับความพึ งพอใจเป็น อันดับ แรก พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุ ด
รองลงมาด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความน่าเชื่อถือ
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ไว้ใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ พึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ณัฐธัญ เป้ าบุ ญปรุง (๒๕๕๘) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณ ภาพการ
ให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรีมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมือง
บ้านบึ ง จังหวัดชลบุ รี และเพื่อศึ กษาแนวทางการพัฒ นาการให้ บริการของส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองบ้ านบึ ง จั งหวัดชลบุ รี การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูล ด้ว ย
แบบสอบถาม จานวน ๓๒๐ ราย โดยมีค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๙๘๙ ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผู้เข้ามารับบริการงานทะเบียนราษฎร สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
เมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เก็บข้อมูลในช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความถี่ผลการศึกษาพบว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ นิยมมาใช้บริการทาบัตร
ประจาตัวประชาชน ส่วนความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การงานทะเบียนราษฎรของสานักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านบึ ง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม อยู่ ในระดับมาก พบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นอันดับที่ ๑ รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่าง รวดเร็ว
ทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ และด้านการให้ บริการ
อย่างก้าวหน้า แนวทางการพัฒนาการบริการงานทะเบียนราษฎรของสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
เมื อ งบ้ า นบึ ง จั งหวั ด ชลบุ รี เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ว มแสดงความคิ ด เห็ น หรือ ให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ และการจัดการปัญหาการร้องเรียนต่าง ๆ
ประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเทศบาลนคร
ยะลา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 140 คน
ผลการวิจัยสรุปว่า ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเทศบาลนครยะลาโดยรวมอยู่ในระดับสูง ทั้ง
3 ด้าน ได้แก่ 1. ความผูกพันต่อองค์กร 2. ความคิดเห็นต่อลักษณะงาน และ 3. ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานเทศบาลนครยะลา ได้แก่ ตัวแปรอายุ
ความมีอิสระในการทางาน ความก้าวหน้าและความสาเร็จในการทางาน การมีส่วนร่วมตัดสินในการ
ทางาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และการได้พัฒนาความรู้ความสามารถเงินเดือนและสวัสดิการ
ต่าง ๆ สภาพแวดล้อมในการทางาน ความมั่นคงต่อการทางานในองค์กร ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
ชนิดา เล็บ ครุฑ (2554) ผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนั บสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นการศึกษาวิจัยแบบเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากข้าราชการสายสนับสนุน พนักงานสถาบัน และลูกจ้างประจา ซึ่งทางาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จานวน 215 คน ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของ
บุ คลากรสายสนั บ สนุ น สถาบั น บั ณ ฑิ ตพัฒ นบริห ารศาสตร์ โดยรวมบุคลากรเห็ นด้ว ยอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1. ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น เห็นด้วยอยู่
ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชา ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้าน
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ความก้าวหน้ าในตาแหน่ งหน้ าที่ และด้านที่บุ คลากรเห็ นด้ว ยระดับ น้อยที่สุ ดคือ ด้านรายได้และ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 2. ความผูกพันต่อองค์การด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามอย่างมากเพื่อทาประโยชน์ให้กับองค์การ เห็นด้วยอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้าน
ความเชื่อมั่นในการยอมรับ เป้าหมายและความต้องการขององค์การ และบุคลากรเห็นด้วยระดับที่ต่า
สุดคือ ด้านความปรารถนาที่จะดารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ 3. ผลกระทบของคุณภาพ
ชี วิ ต ในการท างานที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร พบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานโดยรวม
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การทุกด้าน
ฤทธิวัฒน์ ทั่งกลาง (2552) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามกับ
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ เจ้ าหน้ าที่ ต รวจคนเข้ า เมื อ ง กองบั งคั บ การตรวจคนเข้ าเมื อ ง
ท่าอากาศยานแห่งชาติ จานวน 311 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองส่วนใหญ่มี
ความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง 2) ตัวแปรที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติคือ เพศ เงินเดือน ลักษณะงาน ลักษณะองค์การ ประสบการณ์
ในการทางาน ความพึงพอใจในค่าตอบแทน ภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชา และขวัญกาลังใจ 3) เมื่อวัด
ด้ว ยสถิติที่ วัดความแกร่ งของความสั มพั น ธ์ G พบว่า ตั วแปรที่มี ความสั มพั น ธ์กั บความผู ก พั นต่ อ
องค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองคือ ลักษณะองค์การ ลักษณะงาน ประสบการณ์ในการทางาน
ขวัญกาลังใจ ภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจในค่าตอบแทน เงินเดือน และเพศ ตัวแปรที่
ใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการอธิบายความผูกพั นต่อองค์การมี 6 ตัวแปรที่มีผลกระทบ คือ เมื่อวัดจากค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอย (β) ซึ่งพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ดีที่สุด
และมีผลในทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ ขวัญกาลังใจ
ประสบการณ์ในการทางาน ค่ าตอบแทน อายุงาน ลักษณะงาน และเพศ เรียงตามลาดับความสาคัญ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และตาแหน่ง ไม่สัมพันธ์และไม่ช่วยในการอธิบาย ความผูกพันต่อ
องค์การ

