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: การประเมินความผูกพันของบุคลากรศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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การประเมินความผูกพันของบุคลากรศูนย์อานวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อ
องค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทางาน ความ
พึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ตลอดจนศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2562
จานวน 647 คน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ ประกอบด้วยแบบสารวจความสุขในการทางาน
แบบสารวจความพึงพอใจในการทางาน และแบบสารวจความผูกพันของบุคลากรต่อศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้นา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งผลการสารวจสรุปได้ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปพบว่า บุคลากรของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพศชายและ
หญิงมีจานวนใกล้เคียงกันคือ เพศหญิงร้อยละ 53.2 และเพศชาย ร้อยละ 46.8 ซึ่งเกือบครึ่ง ร้อยละ
43.1 มีอายุ ร ะหว่าง 31 – 40 ปี รองลงมา ร้อยละ 31.5 มีอายุ ระหว่าง 20 – 30 ปี ส่ ว น
ประสบการณ์ ท างานนั้ น ร้ อ ยละ 28.2 มี ป ระสบการณ์ ต ากว่ า 5 ปี รองลงมา ร้ อ ยละ 7.3
ประสบการณ์ทางาน 5 – 10 ปี สาหรับระดับการศึกษาพบว่า ร้อยละ 12.5 ระดับปริญญาตรี
รองลงมาเป็นระดับปริญญาโท ร้อยละ 11.7
ด้านความสุขในการทางานพบว่า บุคลากรมีระดับความสุขในการทางานในศูนย์อานวยการ
บริ ห ารจั งหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่า เฉลี่ ยร้อยละ 73.96 และส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 10.63
ด้านความพึงพอใจในการทางานพบว่า บุคลากรมีระดับความพึงพอใจในการทางานของศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านรวมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยร้อยละ ๗๓.๖๓ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.47
ด้านความผูกพันต่อองค์กรพบว่า บุคลากรมีระดับความความผูกพันของบุคลากรต่อ ศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านรวมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยร้อยละ 77.37 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.14
ข้อเสนอแนะของบุคลากรในการพัฒนาศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
จาแนกเป็นรายได้ ดังนี้
ด้านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
๑. ควรมีการวางระบบการพัฒนาบุคลากรและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒. การพัฒนาระบบการทางานเป็นทีมและการสร้างวัฒนธรรมให้เป็นองค์กรคุณภาพ

ข

๓. การสร้างระบบประเมินความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทางานของบุคลากร
๔. ควรจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในองค์กร
ด้านการค่าตอบแทนและสวัสดิการในองค์กร
๑. การจัดระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสมกับกับปริมาณการปฏิบัติงาน
๒. ควรสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและห้องสุขาให้มีความเพียงพอกับบุคลากร
๓. ควรปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามและมีสวัสดิการด้านร้านอาหารและสถานที่ใน
การออกกาลังกาย ให้เพียงพอ
๔. ควรจัดให้มีกองทุนสวัสดิการให้กับบุคลากรเพื่อใช้สาหรับส่งเสริมคุณภาพชีวิต

Executive Summary
Title
Author
Year
Source

: The Evaluation Organizational Commitment of the Officials in Southern
Border Provinces Administrative Center, Fiscal Year 2019.
: Yala Rajabhat University
: 2019
: Southern Border Provinces Administrative Center

The Evaluation Organizational Commitment of the Officials in Southern Border
Provinces Administrative Center, Fiscal Year 2019. Purpose for study level of happiness
at work, job satisfaction, commitment of the Officials and performant suggestion in
Southern Border Provinces Administrative Center. Population used in Officials Southern
Border Provinces Administrative Center, Fiscal Year 2019 total 647 people. Tools used
include survey of happiness at work, job satisfaction and commitment of the Officials
in Southern Border Provinces Administrative Center. Data collected in October 2 0 1 9 ,
and data was analyzed by using a software program. The results can be summarized
as follows:
Personal information found that the Officials in Southern Border Provinces
Administrative Center. Male and female with Similar number is female 5 3 . 2 percent
and male 46.8 percent. Which is almost half 43.1 percent aged between 31-40 years
followed by 31.5 percent, aged between 20-30 years. Regarding work experience, 28.2
percent had work experience less than 5 years and followed by 7.3 percent with work
experience between 5-10 years. As for education, 12.5 percent of them were bachelor's
degrees. Followed by masters degree, 11.7 percent.
Happiness in working of Officials in Southern Border Provinces Administrative
Center Found that the aspects were at a high level which has an average of 7 3 . 9 6 %
and standard deviation of 10.63.
Job satisfaction of Officials in Southern Border Provinces Administrative Center
Found that the aspects were at a high level which has an average of 7 3 . 6 3 percent
and standard deviation of 12.47.
Commitment of the Officials in Southern Border Provinces Administrative
Center Found that the aspects were at a high level which has an average of 7 7 . 3 7
percent and standard deviation of 12.14.
Performant suggestion of the Officials in Southern Border Provinces
Administrative Center which can be classified as follows

ง

Personnel competency development
1 . There should be a system of personnel development and performance
evaluation.
2 . There should be development of a teamwork system and a quality
corporate culture.
3.There should be a system for evaluating the progress and job security of
personnel.
4 . There should be discussion activities to build good relationships in the
organization.
Compensation and welfare in the organization
1 . The compensation and welfare system should be organized to be
suitable for the amount of work.
2 . Should create and renovate a working room and toilets sufficient for
personnel.
3 . The landscape should be improved and there are welfare shops,
restaurants and exercise facilities.
4. There should be a welfare fund for the promotion of the quality of life.
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สารบัญตาราง
ตารางที่
๑ แสดงผลการหาความเชื่อมั่นของแบบสารวจ
๒ แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป
๓ แสดงร้อยละของค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขในการทางานของ
บุคลากรศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๔ แสดงร้อยละของค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการทางาน
บุคลากรศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจาแนกเป็นประเด็นและข้อ
คาถาม
๕ แสดงร้อยละของค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจาแนกเป็นรายประเด็นและข้อคาถาม
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สารบัญรูปภาพ
ภาพที่
๑ แสดงลาดับขั้นความต้องการของ Maslow (Maslow’s hierarchy of needs)
๒ แสดงเปรียบเทียบทฤษฎีความต้องการของ Maslow กับทฤษฎี ERG ของ
Alderfer (Greenberg & Baron, ๑๙๙๗)
๓ ตัวอย่ างแบบส ารวจความสุขและความผูกพันของบุคลากรต่อศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ 2562
๔ ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือด้านความสุขในการทางานของบุคลากร
ต่อศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ 2562
๕ ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือด้านความพึงพอใจของบุคลากรต่อศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ 2562
๖ ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือด้านความผูกพันของบุคลากรต่อ ศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ 2562
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บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ หลักกำรและเหตุผล
ศูน ย์อำนวยกำรบริ ห ำรจั งหวัดชำยแดนภำคใต้ จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญ ญั ติกำรบริห ำร
รำชกำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นหน่วยงำนดำเนินกำรบูรณำกำรในกำรพัฒนำ
และแก้ไขปัญหำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้เป็นระบบมีเอกภำพทั้งในเรื่องนโยบำย ยุทธศำสตร์
กำรบั งคั บ บั ญ ชำและกำรปฏิ บั ติ รวมทั้ งกำรให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กระบวนกำรมี ส่ ว นร่ว มของภำค
ประชำชน อันจะส่งผลให้ให้เกิดกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. 2553
กำหนดให้ ศอ.บต. จัดทำแผนปฏิบัติกำรที่จะดำเนินกำรในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้เป็นไปตำม
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ศูนย์อำนวยกำร
บริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ประจำปี 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำที่
ส ำคั ญ 6 แนวทำง คื อ 1) แนวทำงกำรพั ฒ นำด้ ำนเศรษฐกิ จ 2) แนวทำงกำรพั ฒ นำด้ ำนสั งคม
3) แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ 4) แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 5) แนวทำงกำร
พัฒนำเพื่อควำมมั่นคง 6) แนวทำงด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ซึ่งตำมพระรำชกฤษฎี ก ำว่ำด้ ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีก ำรบริห ำรกิจ กำรบ้ ำนเมือ งที่ ดี พ.ศ.
2546 มำตรำ 45 กำหนดให้ส่ วนรำชกำรจัดให้ มีคณะผู้ประเมินอิส ระดำเนินกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมพึงพอใจ
ของประชำชนผู้รับบริกำรและควำมคุ้มค่ำในภำรกิจ ประกอบกับตำมเกณฑ์กำรประเมินสถำนะของ
หน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 ได้กำหนดให้ส่วนรำชกำรดำเนินกำรประเมินควำมพึง
พอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและหมวด 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ ส่วนรำชกำรพัฒ นำ
ระบบข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรบริกำรประชำชนที่ทันสมัยรวดเร็วและเข้ำถึงในทุกระดับ
๑.๒ วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึ กษาระดับ ความสุ ขในการท างานความพึ งพอใจและความผู กพั น ต่อองค์กรของ
บุคลากรต่อศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อศึกษำข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้
๑.๓ ขอบเขตกำรศึกษำ
ขอบเขตด้ำนประชำกร
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้เป็นบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในศูนย์อำนวยกำรบริหำร
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จานวน 647 คน
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ เนื้อหำที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ประกอบด้วย
๑. ควำมสุขในกำรทำงำนของบุคลำกรศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้
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๒. ควำมพึงพอใจในกำรทำงำนของบุคลำกรศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ประกอบด้วย
๒.๑ ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ
๒.๒ ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
๒.๓ ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับภำวะผู้นำ
๒.๔ ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร
๒.๕ ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
๒.๖ ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับโอกำสและควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพในองค์กร
๓. ควำมผูกพันของบุคลำกรต่อศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ประกอบด้วย
๓.๑ ควำมผูกพันด้ำนควำมรู้สึกต่อองค์กร
๓.๒ ควำมผูกพันด้ำนด้ำนควำมเชื่อมั่นอย่ำงสูงในกำรยอมรับในเป้ำหมำย
และค่ำนิยมขององค์กร
๓.๓ ควำมผูกพันด้ำนด้ำนควำมเต็มใจที่จะทุ่มเทควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่
ในกำรทำงำน เพื่อประโยชน์ขององค์กร
๓.๔ ควำมผูกพันด้ำนด้ำนควำมต้องกำรอย่ำงแรงกล้ำที่จะดำรงควำมเป็น
สมำชิกภำพในองค์กร
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ระยะเวลำดำเนินกำร ตั้งแต่เดือนกันยำยน - ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลำ
ทั้งสิ้น ๔ เดือน

๑.๔ นิยำมคำศัพท์
ควำมสุขในกำรทำงำน หมำยถึง ควำมรูสึกทำงบวกที่เกิดขึ้นภำยในตัวบุคคลที่ตอบสนองต่ อ
เหตุกำรณที่เกิดขึ้นในกำรทำงำน โดยบุคคลนั้นเกิดควำมรู สึกเพลิดเพลินสนุกสนำน กระตือรือร้นใน
งำนที่ทำ มีควำมพึงพอใจและควำมภำคภูมิใจในงำนไดทำงำนกับเพื่อนร่วมงำนที่ดี รับรูวำงำนที่ตนทำ
นั้นมีควำมสำคัญ มีคนเห็นคุณค่ำของงำนที่ทำ และมีควำมสุขในกำรทำงำน
ควำมพึงพอใจในกำรทำงำน หมำยถึง ควำมรู้สึกทำงด้ำนบวกและด้ำนลบของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรให้แก่บุคคลนั้นได้แต่ทั้งนี้
ควำมพึ งพอใจของแต่ ล ะบุ คคลย่ อ มมี ค วำมแตกต่ ำง ขึ้น อยู่ กั บ ค่ ำนิ ยมและประสบกำรณ์ ที่ ได้รั บ
ประกอบด้วย งำนในควำมรับผิดชอบ สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ภำวะผู้นำ วัฒนธรรมในองค์กร
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรcและโอกำสและควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพในองค์กร
ควำมผูกพันในกำรทำงำน หมำยถึง เป็นควำมสัมพั นธ์ที่เกิดขึ้นระหว่ำงบุคคลและองค์กำร
เป็นทัศนคติหรือควำมรู้สึกที่สมำชิกมีต่อองค์กำร รู้สึกว่ำตนได้เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวพัน และเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กำร มีกำรยอมรับในองค์กำรจึงมีควำมศรัทธำรวมถึงควำมจงรักภั กดีและตั้งใจที่จะใช้ควำม
พยำยำมที่มีอยู่ทำงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำย และต้องกำรที่จะดำรงไว้
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บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี
การวิ จั ย ในครั้ งนี้ เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การประเมิ น ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรศู น ย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” โดยผู้วิจัยได้
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา
โดยแบ่งเป็น ๕ ส่วนดังต่อไปนี้
๒.๑ บริบทของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทางาน
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
๒.๔ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพัน
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ บริบทของศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้
จุดเริ่มต้นของนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2562) รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความสาคัญ
เป็นพิเศษ กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ ห่างไกลจากศูนย์กลางการ
บริห ารราชการส่ว นกลาง และมีพื้นที่ ติดกับ เพื่อนบ้านที่ มีวัฒ นธรรมคล้ ายคลึงกัน ทั้งด้าน สั งคม
ศาสนา และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ภาพลักษณ์ของพื้นที่ที่มีความไม่สงบ สภาพปัญหาที่มี
ความละเอียดอ่อน ซับซ้อน ทั้งในด้านสังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง โดยเฉพาะ
ความไม่เข้าใจกันและหวาดระแวงในความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของ รัฐ กับประชาชน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวรัฐบาลจึงกาหนดนโยบายใน การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็ น การเฉพาะในลั กษณะพื้น ที่พิเศษ โดยในอดีตนโยบายที่กาหนดขึ้น มุ่งแก้ไขปัญ หาเฉพาะเรื่อง
ต่อมาในปี 2521 รัฐ บาลจึ งพิ จารณากาหนดนโยบายในการแก้ไขปัญ หาความมั่น คงของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทุกด้านให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติเกี่ยวกับจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2521-2540)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ 24 มกราคม 2521 เป็นนโยบายฉบับแรกที่ครอบคลุมการ
ไขปัญหาทุกด้าน มุ่งให้เกิดการประสานงานระหว่างส่วนราชการที่ดาเนินการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีวัตถุประสงค์สาคัญคือ การเสริมสร้างความสงบสุขในพื้นที่และสร้างความ
เข้าใจอันดีกับประเทศมุสลิม ที่สาคัญ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
ฉบับนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปี 2524 ใน
การแปลงนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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 ปัญหาดังกล่าวมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากปัญหาที่เกิดขึ้นในภู มิภาคส่วนอื่น
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ของ ประเทศ รัฐบาล ได้มุ่งเน้ นให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและกาหนดนโยบายความ
มั่นคงแห่ง ชาติสาหรับพื้นที่ดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีขอบเขตคลอบคลุมการดาเนินงาน ทั้งใน
ด้านการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
2523 เห็นชอบการปรับปรุงระบบการบริหารงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพข้าราชการและการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ที่สภาความมั่นคงได้เสนอแนะ และ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2524 ลงวันที่ 20
มกราคม 2524 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กาหนดขอบเขต
และอานาจหน้าที่ของ ศอ.บต. และพตท.43 ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยให้กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ
สนับสนุนการดาเนินงานทั้งปวงให้บรรลุผล
การจัดตั้งและภารกิจ
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) เป็นหน่วยงานอานวยการระดับพื้นที่
ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัด ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2524 โดยพัฒนาจากศูนย์ประสานงาน
การปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปต.) ของกรมการปกครองที่มีอยู่เดิม ทาน้าที่เร่งรัด กากับ
ดูแล ประสานงาน ผนึกกาลังและติดตามประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานฝ่ายพลเรือนและตารวจ
ใน พื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยว กับจังหวัดชายแดน
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 และแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นรองประธาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการ
ศอ.บต. ในปัจจุบัน
จากการถอดบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาได้แยก บทบาทของฝ่ายปราบ (ไม้แข็ง) และฝ่ายปลอบ
(ไม้นวม) แยกงานด้านความมั่นคงและงานด้านการพัฒนาออกจากกัน ทาให้ประชาชนไม่ขาดที่พึ่ง มีที่
ยืน มีเวลาผ่อนคลายทาให้งานด้านการพัฒนามีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ทั้งบทบาทการชี้นาทางยุทธศาสตร์ให้หน่วยงาน Function ดาเนินการ และบทบาทเชิงรุกด้านการ
พัฒนา เข้าหาประชาชนในพื้นที่ เป็นที่พึ่งและไว้วางใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ในยุคที่ผ่านมา
ยังมีจุดอ่อนในเรื่องการบริหารจัดการ เนื่องจากไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ทาให้มี
ข้อจ ากัดเรื่องการบริห ารแผนงาน แผนเงิน และแผนคน รวมทั้งระเบียบ กฎหมาย และมติ ครม.
ต่างๆ ไม่มีความยืดหยุ่น จึงได้มีการปรับโครงสร้าง ศอ.บต. ใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหาร
ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 โดยกาหนดให้ ศอ.บต.เป็น
ส่วนราชการรูปแบบเฉพาะที่ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
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บทบาท ภารกิจ
ศอ.บต. ยึดหน้าที่ตามมาตรา 9 แห่ง พรบ.การบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.
2553 ที่กาหนดให้ ศอ.บต. มีหน้าที่ 3 ส่วนคือ
ส่วนแรก การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตรา 9 (1)
ถึง (5)
(1) จัดทา “ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้พิจารณาให้ความ เห็นก่อนเสนอ กพต. ให้ความเห็นชอบ
(2) จัดทาแผนปฏิบัติการที่จะดาเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(3) “เสนอแนะและบูรณาการ แผนงาน และโครงการในด้านการพัฒนาของกระทรวง ทบวง
กรมและหน่วยงานอื่นของรัฐ ” ที่ดาเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ตาม (2)
(4) ดาเนินการตามแผนงานและโครงการต่อเนื่องจากแผนงานและโครงการที่หน่วยงานของ
รัฐ ไม่อาจดาเนินการต่อไปได้ ซึ่งหากไม่ดาเนินการจะส่งผลเสียต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้
(5) กากับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนให้ เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการตาม (2)
ส่วนที่สอง หน้าที่ ที่ ศอ.บต. ต้องดาเนินการ มาตรา 9 (6) – (16) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
(6) คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยการรับเรื่องราว ร้อง
ทุกข์ให้ความช่วยเหลือ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(7) ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความ เสียหายและผู้ได้ระบบผลกระทบจากการกระทา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมา จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามระเบียบ
ที่ กพต. กาหนด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิประโยชน์จากผู้นั้นได้รับจากกฎหมายอื่น
(8) เสนอแนะมาตรการสร้างขวัญและกาลังใจสาหรับเจ้าหน้า ที่ของรัฐ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรี
(9) เสนอแนะหรือแนะนาต่อหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้า 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 หน้ าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบูรณาการการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนเพื่อให้ปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สภาพทางสังคมเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน
(10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
(11) ส่งเสริม สนับสนุน อานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแก่คนไทย ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
(12) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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(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 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้าน
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 คุณภาพชีวิ ตประชาชนดีขึ้นการพัฒนาสีเขียว
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) และการ
พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง (สนับสนุนกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า)
๔. กลุม่ ภารกิจบริหารและอานวยการ
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมสุขในกำรทำงำน
2.2.1 ควำมหมำยเกี่ยวกับควำมสุขในกำรทำงำน
ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของความสุขในการทางาน พอจะประมวลได้ ดังนี้
ปิยอร ลีระเติมพงษ 2552: 11) กล่าวว่า ความสุขในการทางาน หมายถึ ง ภาวะ
อารมณ์ทางบวก ความร่าเริงสนุกสนาน และพึงพอใจในชีวิตทั้งมวลหรือบางส่วนของชีวิต ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนจากงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น อาจมีองค์ประกอบเกี่ยวกับความสุขเพิ่ม ไดแก การบรรลุความ
ปรารถนาแห่งตน เช่น การบรรลุเป้าหมายในชีวิต การมีความเจริญงอกงาม มีมิติค วามสุขในจิตใจ
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอันเป็นที่รัก หรือการดื่มดาความงามของชีวิต
วรรณพร พรายสวาท (2552: 18) กล่าวว่า ความสุขที่ทุกคนไดจากการทางาน คือ
ความสุขจากการดารงชีวิตที่เหมาะสม มีผ ลงานที่ดีมีความมั่นคงในอาชีพ ไดรับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่ดี เกิดความรูสึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่าต่อองค์การ มีความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
และผู้บริหารที่ดีขึ้น มีแรงจูงใจในการทางานมากขึ้น มีความรู ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่นาไปเผย
แพรต่อครอบครัว ชุมชน และแรงงานที่มีคุณค่าของประเทศ และสิ่งที่องค์การจะไดจากการมีความสุข
ในทางาน คือ ผลผลิตสูงสุด คุณภาพของสินคา และบริการดีขึ้น ลดการขาดงานการเขางานช้า การลา
ป่วย ลากิจของพนักงาน เป็ นชุมชนที่เข้มแข็งในองค์การ สภาพแวดล้อมในการทางานดีขึ้น ลดอัตรา
การเลิ กจ้ างงาน ประหยั ดค่ าใช้จ่ ายในการสรรหาพนัก งานใหม่ ฝึ ก พนัก งานใหม่ ตลอดจนท าให้
ภาพลักษณ์ขององค์การดีขึ้นและลดความไมพอใจของผู้ใช้แรงงาน นอกจากนี้ยังทาให้ความสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น พนักงานรักองค์การมากขึ้น ซึ่งท้ายสุดผลดีก็จะ
สะท้อนกลับไปยังองค์การโดยรวมนั่นเอง
ความสุ ขในการท างานตามแนวคิ ดของ Manion (2003, อ้ างถึ งใน ประทุ มทิ พ ย์
เกตุแกว, 2551: 39-45) หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนซึ่งเป็นผลตอบสนองจากการกระทา การ
สร้างสรรค์ของตนเอง มีความปลาบปลื้มใจ นาไปสู การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย คานึงถึง
การรับรู การแสดงออก การปฏิบัติงานด้วยความรู สึกอยากที่จะทางาน บุคลากรมีความ ผูกพันกัน
และมีความพึงพอใจที่ไดปฏิบัติงานร่วมกัน สาหรับความสุขในการทางานเป็นการแสดงอารมณ์ใน
ทางบวก เกิดความสนุกสนาน แสดงพฤติกรรมให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิด สร้างสรรค์
การตัดสินใจที่ดี สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เกิดความรักในงานและมีความยึดมั่นในองค์การสูงซึ่งมุ่ง
อธิบายด้วยปัจจัยหรือองค์ประกอบของความสุข 4 องค์ประกอบ ไดแก
1. การติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ (Connection) หมายถึ ง การรั บ รู พื้ น ฐานท าให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์ของบุคลากรในสถานที่ทางาน โดยที่บุคลากรมาร่วมกันทางานเกิดสังคมการทางาน ขึ้ น
เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรที่ตนปฏิบัติงาน ให้ความร่ วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสนทนา
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พู ด คุ ย อย่ า งเป็ น มิ ต ร เกิ ด มิ ต รภาพระหว่ างปฏิ บั ติ งานกั บ บุ ค ลากรต่ าง ๆ และความรู สึ ก เป็ น สุ ข
ตลอดจนรับรูว่าได้อยู่ท่ามกลางเพื่อนร่วมงานที่มีความรักและความปรารถนาดีต่อกัน
2. ความรั ก ในงาน (Love of The Work) หมายถึ ง การรั บ รู ค วามรู สึ ก รั ก และ
ผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับงาน รับรูว่าตนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ มีความยินดีในสิ่งที่ เป็น
องค์ ป ระกอบของงานกระตื อ รื อ ร้ น ดี ใจเพลิ ด เพลิ น ในการที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านและปรารถนาที่ จ ะ
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ รูสึกเป็นสุขเมื่อไดปฏิบัติงาน มีความภูมิใจที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบในงาน
3. ความสาเร็จในงาน (Work Achievement) หมายถึง การรับรู้ว่าตนปฏิบัติงาน
ได้บ รรลุ ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยได้รับ ความความส าเร็จในการทางาน ไดรบมอบหมายให้
ทางานที่ท้ าทายให้ สาเร็จ มีอิสระในการทางาน เกิดผลลัพธ์การทางานไปในทางบวก ทาให้ รู้สึกมี
คุณค่าในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้สาเร็จ มี
ความก้าวหน้าและทาให้องค์การเกิดการพัฒนา
4. การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง การรับรู้วาตนเองได้รับการยอมรับ
และความเชื่อถือจากผลรวมงาน ผู้ร่วมงานไดรับรูถึงความพยายามเกี่ยวกับเรื่องงานที่ไดปฏิบัติของ
ตนและไดรับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ไดรับความคาดหวังที่ดีในการ ปฏิบัติงาน
และความไววางใจจากผู้ร่วมงาน แลกเปลี่ยนประสบการณกับผู้ร่วมงานตลอดจนไดใช้ ความรูอย่าง
ต่อเนื่อง
จากความหมายข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า ความสุ ข ในการท างาน หมายถึ ง ความรู สึ ก
ทางบวกที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่ตอบสนองต่ อเหตุการณที่เกิดขึ้นในการทางาน โดยบุคคลนั้นเกิด
ความรูสึกเพลิดเพลินสนุกสนาน กระตือรือร้นในงานที่ทา มีความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในงาน
ไดทางานกับเพื่อนร่วมงานที่ดี รับรูวางานที่ตนทานั้นมีความสาคัญ มีคนเห็นคุณค่าของงานที่ทา และมี
ความสุขในการทางาน
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับควำมสุขในกำรทำงำน
Gavin and Mason (2004, อ้างถึงในประทุมทิพย์ เกตุแกว, 2551:40) กล่าวถึง
ความสุขว่าเป็นผลจากความรู สึกภายในของแต่ละคน เป็นผลทาให้เกิดความรู สึกทางบวก เช่น ชื่น
ชอบพึงพอใจโดยความสุขประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
1. ความอิ ส ระคื อ บุ ค คลมี ค วามสามารถที่ คิ ด เลื อ กในสิ่ งที่ อ งการและอ านาจ
เสรีภาพในการตัดสินใจ ทาให้ตนมีความพึ งพอใจในชีวิต สามารถควบคุมและกาหนดการกระทาของ
ตนให้ตอบสนองความสุขของตน
2. ความรูเป็นผลสาคัญในการตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการไดถูกต้อง รูว่าควรใช้ ความรู
อย่างไร เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ และใช้ความรูให้เกิดประโยชน มีการติดต่อสัมพันธ์ กับบุคคลอื่น
เกิดการยอมรับและไววางใจจากบุคคลรอบข้าง
3. ความสามารถเป็นลักกษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล สามารถฝึกฝนไดด้วย การ
จัดอบรมต่าง ๆ ให้เกิดความรูความชานาญส่งเสริมให้เกิดวิสัยทัศน์ และประสบการณที่กว้างขวางขึ้น
Warr (1990, อ้างถึงในชนินันท จันทรสวาง, 2553:4) กล่าวถึง ความสุขในการ
ทางานว่าเป็ น ความรู สึ กที่เกิดขึ้น ภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณที่เกิดขึ้นในการ
ทางานหรือประสบการณของบุคคลในการทางาน ประกอบด้วย
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1. ความรื่น รมย์ ในงาน เป็นความรู สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทางานโดยเกิด
ความสนุกในการทางาน ปราศจากความวิตกกังวลใดๆ ในการทางาน
2. ความพึงพอใจในงาน เป็นความรู สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทางาน โดยเกิด
จากความรูสึกเพลิดเพลิน ชอบใจ พอใจ เต็มใจ สนใจ มีความถูกใจ และยินดีในการปฏิบัติงาน ใน
หน้าที่ของตน
3. ความกระตื อ รือ ร้น ในการท างาน เป็ น ความรู สึ ก ของบุ ค คลที่ เกิ ด ขึ้ น ในขณะ
ท างาน โดยมี ค วามรู สึ ก ว่ า อยากท างาน มี ค วามตื่ น ตั ว ท างานได อย่ า งคล่ อ งแคล่ ว รวดเร็ ว
กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการทางาน
2.2.3 ผลของการมีความสุขในการทางาน
การที่บุ คคลมีความสุขในการทางานทาให้ผ ลการปฏิบัติงานดี และทาให้ บุคคลมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน จากการที่บุคคลมีอารมณ์ในทางบวกทาให้มองโลกในแงดี ทาให้ มี
ความมั่นใจในการทางานและมีความกล้าในการเผชิญความยุ่งยากหรือกิจกรรมใหม่ และเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการแก้ปั ญ หา นอกจากนี้ คนที่มีความสุขในการทางานยังแสดงออกถึงพฤติกรรมการ เป็ น
สมาชิกขององค์การที่ดี และมีความเป็นมิตร ชอบที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน อาสางาน อีกทั้งยัง
ปฏิบัติตามกฎขององค์ การ และให้คาแนะนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานอีกด้วย และผลที่
ตามมาคือทาให้ลดการขาดงานและการลาออก (Manion, 2003)
การมีความสุขในการทางานอาจทาให้องค์ การไดประโยชนอย่างมากมายเท่ากับ ที่
บุคลากรแต่ละคนจะไดรับ ซึ่งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย แต่ผลดีที่ไดรับกลับมาอย่าง มากมาย
มหาศาล อัน จะเป็ น ผลดีต่อทั้งองค์ การ การบริห ารจัดการและต่อบุคลากรดังต่อไปนี้ (Ketchian,
2003)
1. ประโยชนต่อองค์การ
1.1 การมีความสุ ขในการทางานท าให้ ผลิ ตผลเพิ่มขึ้น คนที่มีความสุ ขในการ
ทางานเป็นคนที่ทางานไดผลิตผลมากกว่า เมื่อเวลาผ่านไป ความสามารถในการทางานก็จะ เพิ่มขึ้น
ความสุ ข ไมเพี ย งแต่ พั ฒ นาปริ ม าณให้ ม ากขึ้ น แต่ เป็ น การเพิ่ ม คุ ณ ภาพ ด้ ว ยการท างานอย่ าง มี
ประสิทธิภาพ การทุ่มเทความตั้งใจทาให้ ดีที่สุดจากคุณค่า ความเชื่อและความยึดมั่นผูกพันที่บุคคลมี
ให้กับงานนั้น
1.2 การมี ค วามสุ ข ในการท างานท าให้ ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจดี ขึ้ น
เนื่องจากความสุขทาให้ความสับสนจากความเครียดและความไมแน่นอนลดลง บุคคลจะหยุดความ
หวาดกลัวต่อผลที่ตามมาจากการแกปัญหาแทนการสร้างปัญหา และรูสึกดีเมื่อไดทางานอย่างดีที่สุด
1.3 การมีความสุขในการทางานทาให้ลูกค้าไดรับประสบการณความสุข สิ่งหนึ่งที่
คนที่มีความสุขไดทาให้องค์การมีความแตกต่างในสายตาของลูกค้าและชุมชน โดยคนที่มีความสุขจะ
ดูแลลูกค้าอย่างดีด้วยความสุขุมรอบคอบ ทั้ งในสิ่งที่พูด ในน้าเสียงที่ใช้จะทาให้ผู้คนรู สึกดี และจะ
ดึงดูดลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการ
๑.4 การมีความสุขในการทางานทาให้ลดการขาดงานและการลาป่วย เนื่องจาก
ความสุขมีความสัมพันธ์กับสุขภาพ คนที่มีความสุขมีแนวโน้มที่จะป่วยน้อยกว่า และหายป่วยไวกว่า
1.5 การมีความสุขในการทางานทาให้บุคคลมีพลังงานพรอมที่จะทางานในสิ่งที่
รักและความสุขสามารถส่งผ่านไปยังผู้อื่นได และพลังงานดังกล่าวจะแผ่ขยายไปทั่วทั้งองค์การ
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1.6 การมีความสุขในการทางานทาให้การสื่อสารดีขึ้น ซึ่งสิ่งสาคัญสาหรับการ
ดาเนินธุรกิจ คือการสื่อสาร การสื่อสารที่ดีทาให้องค์ การประสบความสาเร็จ คนที่มีความสุขในการ
ทางานสามารถสื่อสารไดอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
1.7 การมี ค วามสุ ข ในการท างานส่ งเสริ ม การท างานเป็ น ที ม การส่ ง เสริ ม ให้
บุคลากรมีความสุขเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้ความสัมพันธ์ ภายในกลุ่มจากประสบการณการให้
ความร่วมมือในการทางาน
1.8 การมีความสุขในการทางานทาให้ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์ การเพิ่มขึ้น เมื่อ
บุคคลรูสึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และไดทางานที่มีคุณค่าให้แกองค์การ
2. ประโยชนต่อการบริหาร
2.1 การมี ค วามสุ ข ในการท างาน ท าให้ เกิ ด นวั ต กรรมใหม่ ใ นการจั ด การ
เนื่องจากผู้คนไมไดถูกจูงใจด้วยเงินเสมอไป แต่ถูกดึงดูดด้วยความผูกพันที่บุคคลมีต่องาน ทาให้องค์
การเป็นผู้นาในการแข่งขัน
2.2 การมี ค วามสุ ข ในการท างานท าให้ อ งค์ ก ารไดรั บ ผลก าไรสู ง เนื่ อ งจาก
บุคลากรมีประสิทธิภาพการลาออกน้อย และทาให้การทางานเป็นทีมดี
2.3 การมีความสุขในการทางานทาให้วิสัยทัศน์ ขององค์การเป็นจริง บุคคลจะ
คานึงถึงและทาให้เป็นจริงในการทางานทุกวัน
2.4 การมีความสุขในการทางานทาให้องค์ การเป็นที่รูจักของสังคม ภาพลักษณ์
ขององค์การดีเป็นที่ดึงดูดสาหรับบุคลากรที่มีความสามารถ
2.5 การมีความสุขในการทางานทาให้บุคลากรเอาใจใสในการทางาน มีแรงจูงใจ
ในการทางานบรรยากาศในการทางานดี และคุณภาพของงานพัฒนาขึ้นจากทัศนคติที่ดี บรรยากาศ
แห่งความเป็นเพื่อนทาให้ผลิตภาพของงานเพิ่มขึ้น
2.6 การมีความสุขในการทางานส่ ง เสริมการบังคับ บัญ ชา คนที่มีความสุ ขไม
ต่อต้านการบริหารจัดการ
2.7 การมีความสุขในการทางานทาให้เพิ่มคุณค่าการเป็นผู้นา โดยการให้โอกาส
บุคคลไดสร้างสรรค์ความหมายของชีวิตที่มากกว่าเงิน ต่อทั้งตัวเอง และครอบครัว
3. ประโยชนต่อตัวบุคคล
3.1 การมีความสุขในการทางานทาให้มีความสุขต่อเนื่องที่บ้าน เนื่องจากเมื่อ
เสร็จจากการทางานกลับบ้านด้วยความสุข การมีความสุขทาให้บุคคลมีสภาพจิตใจที่แข็งแรง การที่
บุคคลมีความสุขที่บ้านทาให้เขาไดพักผ่อนอย่างเต็มที่และพรอมที่จะทางานในวันใหม่
3.2 การมีความสุขในการทางานทาให้การควบคุมอารมณ์ดีขึ้น ทาให้ทักษะใน
การปรับตัวดีขึ้นและควบคุมตนเองไดดีขึ้น ทาให้มีความฉลาดทางอารมณ์
3.3 การมีความสุขในการทางานเพิ่มความสนใจในการทางาน ทาให้แกปัญหา
ไดดีขึ้น
3.4 การมีความสุขในการทางานทาให้บุคคลรักงาน ความสุขในการทางานทา
ให้สิ่งแวดล้อมในการทางานดีทาให้รักในสิ่งที่เขาทา และไดรับประสบการณเกี่ยวกับความรูสึกรักงาน
ของตนเอง
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3.5 การมีความสุขในการทางานทาให้คุณค่ากับตาแหน่งที่บุคคลดารงอยู่ ทาให้รู
สึกถึงคุณค่าในสถานะตาแหน่งในการทางาน และรูสึกดีเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
3.6 การมีความสุขในการทางานทาให้มีความรู สึกปลื้มใจ ทาให้บุคคลรูสึกดีกับ
ตัวเองที่ไดทาสิ่งที่ดีให้กับองค์การ เป็นการสร้างความแตกต่าง
การมีความสุขในการทางานก่อให้เกิดผลดีซึ่งทาให้ผลิตภาพในงานดีขึ้นด้วย เหตุผล
ดังนี้
1. คนที่มีความสุขทางานกับคนอื่นไดดี สนุกที่จะอยู่ในกลุ่มคนและมี ความสัมพันธ์ที่
ดีในที่ทางานซึ่งทาให้การทางานเป็นทีมดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ทาให้ลูกค้าพึงพอใจ
2. ถาผลิตภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ การที่บุคคลมี
อารมณ์ดีในตอนเช้าจะทาให้ มีความคิดสร้างสรรค์ ในวันนั้น และเช่นเดียวกับวันต่อ ๆ ไป มันเป็น
เหมือนกระบวนการจาเมื่อบุคคลรูสึกดีทาให้ยืดหยุ่นในการทางาน ทางานไดอย่างราบรื่น มีความคิดที่
ไมเหมือนใคร ซึ่งจะเป็นตัวบ่มเพาะให้วันต่อไปดีด้วย
3. คนที่มีความสุขจะจัดการกับปัญหาแทนการบ่นถึงปั ญหาโดยไมหาทางแกไข เมื่อ
คนไมชอบงานปัญหาเล็ก ๆ ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ เป็นการยากที่จะแกปัญหาโดยปราศจากความ
เจ็บปวดทางใจหรือการบ่นเป็นสิ่งแรก เมื่อคนมีความสุขในการทางานจะวิ่งเข้าหาความวุ่นวายนั้นแล้ว
แกปัญหา
4. คนที่มีความสุขในการทางานมีพลังงานมากกว่า และทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในทุกสิ่งที่ทา
5. คนที่มีความสุขในการทางานจะเป็นคนที่มองโลกในแงดี คิดในทางบวก ซึ่งการ
มองโลกในแงดีทาให้ประสบความสาเร็จและสร้างผลงาน จากความเชื่อว่าหากมีความเชื่อว่าทาไดหรือ
ทาไมได มันจะเป็นจริงตามนั้น
6. คนที่มีความสุขในการทางานจะมีแรงจูงใจสูง ซึ่งจะทาให้ผลิตภาพสูงตามความ
ยั่งยืนในการสร้างแรงจูงใจในการทางานคือ การมีความสุข และชอบในสิ่งที่ทา
7. คนที่มีความสุขในการทางานมักไมขาดงาน เนื่องจากการทางานทาให้บุคคลมี
ความสุข ดังนั้นจึงไมขาดงาน ถ้าคนไมชอบงานที่ทาความเครียดและความเบื่อหน่ายจะทาให้เกิดแผล
ในกระเพาะอาหารมะเร็งหรือเบาหวาน จากผลกระทบของความเครียดในงานต่อสุขภาพ เมื่อไมชอบ
งานที่ทาอยู่
8. คนที่มีความสุขในการทางานมีการเรียนรู ไว เมื่อคนมีความสุขและผ่อนคลายคน
ก็พรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหม่ ๆ
9. คนที่ มี ค วามสุ ข มัก มีค วามวิ ต กกั งวลน้ อ ยในการท างานผิ ดพลาด และท างาน
ผิ ด พลาดน้ อ ยเนื่ อ งจากการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ยอมรับ เมื่ อ เกิ ด ความผิ ด พลาด เรี ย นรู จ ากความ
ผิดพลาดนั้นและพรอมที่แกไขในสิ่งที่ผิดพลาด
10. คนที่มีความสุขมีการตัดสินใจที่ดี คนที่ไมมีความสุขในการทางานอยู ในภาวะ
วิกฤติมีมุมมองแคบ ไมมองภาพกว้างใช้สัญชาติญาณความอยู่รอด ตัดสินใจโดยมองระยะสั้นในการ
ตัดสินใจจะคานึงเพียงสถานการณเฉพาะหน้าที่ตัดสินใจเท่านั้น ต่างจากคนที่มีความสุข ซึ่งจะมีการ
ตัดสินใจที่ดีกว่าและให้ความสาคัญกับงานมากกว่าจะเห็นไดวาการมีความสุขในการทางานก่อให้เกิด
ผลดีและประโยชนอย่างมากมาย โดยสามารถสรุป ความส าคัญ ของความสุขในการทางานได้ คือ
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ความสุขในการทางานจะทาให้บุคคลอยากทางาน และใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการทางานอย่างเต็มที่
มีความตั้งใจ และมีความรับผิดชอบในการทางาน ลดการขาดงาน ลดการลางานและลดการมาสาย
ความสุขในการทางานเป็นการเพิ่มผลผลิตของบุคคลทาให้องค์ การมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ไดบรรลุเป้าหมายขององค์การและการรับรูปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานจะ
ทาให้หน่วยงานสามารถนาไปใช้ในการสร้างปัจจัยเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชนต่อการทางาน
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจ
๒.๓.๑ 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 จะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกัน
ข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย
จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (๒๕๔๓) แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น ๒ ระดับ คือ
๑. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกยินดีมีความสุขของ
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 บุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่ 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 แต่หมายถึงการให้บริการอย่างดีเป็นที่น่าพอใจแก่ประชาชน
สรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกทางด้านบวกและด้านลบของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้แต่ทั้งนี้
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับค่านิยมและประสบการณ์ที่ได้รับ
๒.๓.๒ ทฤษฎีควำมพึงพอใจ
สมปอง จันทรี (๒๕๔๐) ทฤษฎีแสวงหาความพอใจ หมายถึง การที่บุคคลพอใจจะ
กระท าสิ่ ง ใด ๆ ที่ ให้ ค วามสุ ข และจะหลี ก เลี่ ย งไม่ ก ระท าสิ่ ง ที่ เขาจะได้ รั บ ความทุ ก ข์ ห รื อ ความ
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ยากลาบากอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ ๓ ประเภท คือ
๑. ความพอใจด้ านจิตวิท ยา (Psychological hedonism) เป็ น ทรรศนะของความ
พอใจว่ามนุษย์โดยธรรมชาติแล้วต้องแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใด ๆ
๒. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (Egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่า
มนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จาเป็นว่าการแสวงหาความสุขจะต้องเป็นธรรมชาติ
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 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้สึกหรือเป็นสิ่งที่สนองความต้องการของมนุษย์ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคล
ซึ่งมีความแตกต่างกัน รู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับการตอบสนองตามความต้องการหรือยินดีที่ได้รับในการ
ให้บริการ ถ้าผู้ให้บริการได้รับรู้สิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังและต้องการ ถ้าสามารถสนองความต้องการ
นั้นได้ก็จะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น
นักจิตวิทยาที่สนับสนุนทฤษฎีนี้กล่าวว่า คนถูกจูงใจให้กระทาเนื่องมาจากการกระทา
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 การให้เงินเดือนขั้นต่าสุดที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต
รวมทั้งเงื่อนไขของการทางานทีเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงาน
๑.๒ ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety needs) ได้แก่ ความต้องการเรื่อง
ความมั่น คง ความปลอดภัย เสรีภ าพที่ปลอดจากการคุมคามใด 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
องค์การสามารถตอบสนองความต้องการระดับนี้ด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ทาง
สังคมระหว่างทางาน ซึ่งใช้วิธีนิเทศงานด้วยการแนะนาช่วยเหลือฉันท์มิตร ให้โอกาสสมาชิกได้ทางาน
แบบทีมและพัฒนาสร้างความเป็นเพื่อนใหม่ขึ้นในที่ทางาน
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
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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 ความ
ต้องการทางร่างกายก็ดีหรือด้านความมั่นคงปลอดภัยก็ดี เป็นความต้องการที่มาจากสิ่งจูงใจภายนอก
(Extrinsic motivation) ในขณะที่ความต้องการระดับสูง เช่น ความต้องการได้รับการ ยกย่องนับ
ถือหรือ ความต้ องการความส าเร็จ ดังใจปรารถนาก็ดี มี ลั กษณะเป็ น สิ่ งจู งใจจากภายใน(Intrinsic
motivation) Maslow เชื่อว่า มนุ ษย์จะต้องได้รับการตอบสนองขั้นพื้นฐาน คือความต้องการทาง
ร่างกายจึงจะเกิดแรงจูงใจในระดับสูงขั้นต่อไปคือ ด้านความมั่นคงปลอดภัยและความต้ องการ ทาง
สังคมตามลาดับ เมื่อไรก็ตามที่ความต้องการเหล่านี้ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะเป็นพลังที่ส่งผล
กระทบต่อความคิดและพฤติกรรมของบุคคลนั้น แต่ถ้าความต้องการระดับใดได้รับการตอบสนองแล้ว
ความต้องการระดับนั้นจะไม่เป็นแรงจูงใจอีก โดยผู้นั้นจะแสวงหาความต้องการ ระดับที่สูงขึ้นต่อไป
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ทั้งนี้ ยกเว้นความต้องการขั้นสูงสุด คือ ความต้องการความสาเร็จดังใจปรารถนาที่ยังเป็นแรงจูงใจอยู่
เสมอแม้ว่าบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นนี้แล้วก็ตาม และผลวิจัยชี้ว่ามนุษย์แต่ละคน มี
ระดั บ ความต้อ งการที่ เป็ น แรงจู งใจต่ างกัน ทั้ งนี้ มิ ใ ช่ ทุ กคนที่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการใน
ระดับสูงจากการทางานอย่างไรก็ตาม จุดอ่อนที่นักวิจัยวิจารณ์มากเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ก็คือขาดความ
ถูกต้องแน่นอน เรื่องความต้องการและการจัดตามลาดับของการเป็นตัวจูงใจ โดย นักวิจัยระยะหลัง
พบว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่า แนวคิดของ Maslow ถูกต้องที่ระบุว่าความต้องการของมนุษย์ มีเพียง ๕
ระดับ และเป็นแรงจูงใจที่ต้องเกิดขึ้นตามลาดับขั้นเท่านั้น อย่างไรก็ดีทฤษฎีการจูงใจของ Maslow
ยังมีประโยชน์และถูกนาไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายวงการ
จากทฤษฎีของ Maslow ปัจจัยที่เป็นความต้องการระดับล่าง เช่น ความต้องการทางร่างกายก็ดี
หรื อด้านความมั่นคงปลอดภัยก็ดี เป็นความต้องการที่มาจากสิ่งจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation)
ในขณะที่ ค วามต้ อ งการระดั บ สู ง เช่น ความต้ อ งการได้ รับ การยกย่ องนั บ ถื อ หรือ ความต้ อ งการ
ความสาเร็จดังใจปรารถนาก็ดี มีลักษณะเป็นสิ่งจูงใจจากภายใน (Intrinsic motivation) Maslow
เชื่อ ว่า มนุ ษ ย์ จ ะต้อ งได้รั บ การตอบสนองขั้น พื้ น ฐาน คือ ความต้อ งการทางร่างกายก่อนจึงจะเกิ ด
แรงจูงใจในระดับสูงขึ้นต่อไป คือด้านความมั่นคงปลอดภัย และความต้องการทางสังคมตามลาดับ
เมื่อไรก็ตามที่ความต้องการเหล่านี้ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะเป็นพลังที่ส่งผลกระทบต่อความคิด
และพฤติกรรมของบุคคลนั้น แต่ถ้าความต้องการระดับใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการระดับ
นั้น จะไม่เป็น แรงจูงใจอีก โดยผู้นั้ นจะแสวงหาความต้องการระดับที่สูงขึ้นต่อไป ทั้งนี้ยกเว้นความ
ต้องการขั้นสูงสุด คือ ความต้องการความสาเร็จดังใจปรารถนา ที่ยังเป็นแรงจูงใจอยู่เสมอแม้ว่าบุคคล
จะได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นนี้แล้วก็ตาม และผลวิจัยชี้ว่ามนุษย์แต่ละคนมีระดับความ
ต้องการที่เป็นแรงจูงใจต่างกัน ทั้งนี้มิใช่ทุกคนที่สามารถตอบสนองความต้องการในระดับสูงจากการ
ทางาน
ทฤษฎี ERG ของ Alderfer (Alderfer’s ERG theory)
Alderfer (๑๙๖๙) เสนอทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับความต้องการเรียกว่า ERG ซึ่งคล้ายกับ
ทฤษฎีของ Maslow แต่จัดระดับความต้องการใหม่ให้เหลือเพียง ๓ ระดับ ซึ่งแทนด้วยอักษรย่อดังนี้
๒.๑ ความต้ อ งการเพื่ อ การคงอยู่ (E = Existence needs) ซึ่ ง เป็ น ความต้ อ งการ การ
ตอบสนองด้วยปั จ จั ยทางวัตถุ จึงมีความคล้ ายกับความต้องการระดับที่ ๑ และ ๒ ของ Maslow
ที่เป็ น ความต้องการทางร่ างกายกับความต้องการความมั่นคงปลอดภัยซึ่งการต้องตอบสนองด้ว ย
เงื่อนไขที่เป็นวัตถุ เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เงินค่าจ้าง และความปลอดภัยในการทางาน
๒.๒ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (R = Relatedness needs) ซึ่งเป็นความต้องการที่
สามารถตอบสนองได้ด้วยการสื่อสารอย่างเปิดเผย และการได้แลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกกับ
สมาชิกคนอื่นในองค์การจึงเป็นระดับความต้องการที่ใกล้เคียงกับความต้องการเป็นสมาชิกของสังคม
และบางส่วนของขั้นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือตามทฤษฎีของ Maslow แต่ Alderfer เน้น
การตอบสนองความต้องการด้านความสัมพันธ์ด้วยการปฏิสัมพันธ์อย่างเปิดเผยถูกต้องและซื่อสัตย์
ต่อกันมากกว่าดูที่ความถูกใจซึ่งให้ความสาคัญน้อยกว่า
๒.๓ ความต้องการด้านความงอกงาม (G = Growth needs) เป็นความต้องการส่วนบุคคล
ในการได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะของตนเพื่อทางานอย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่รวมทั้งได้มี
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โอกาสใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างเต็มที่ ความต้องการด้านความงอกงามตาม
ทฤษฎีนี้จึงสอดคล้องกับทฤษฎีของ Maslow ในประเด็นที่เกี่ยวกับความต้องการความสาเร็จดังใจ
ปรารถนากั บ บางส่ ว นของความต้ อ งการได้ รั บ การยกย่ อ งนั บ ถื อ ในแง่ ก ารได้ รั บ ความส าเร็ จ
(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 ผู้วิจัยสรุปได้ ว่า ความต้องการระดับล่างสุดคือ ความต้องการเพื่อ
การคงอยู่เป็นสิ่งจูงใจภายนอก ส่วนความต้องการระดับสูงกว่า คือความต้องการด้านความสัมพันธ์
และความต้องการด้านความงอกงาม ถือเป็นสิ่งจูงใจภายใน ทั้งนี้ Alderfer เชื่อว่าความต้องการทั้ง
สามระดับดังกล่าวสามารถเกิดขึ้น พร้อมกันก็ได้ ด้วยเหตุนี้การให้บุคคลตอบสนองความต้องการด้าน
ความงอกงามด้วย การกระตุ้น หรือมอบหมายงานที่ท้าทายให้ทานั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แม้ว่าบุคคล
ผู้นั้นยังมิได้รับการตอบสนองความต้องการเพื่อการคงอยู่ก็ตาม ในทานองเดียวกัน บางครั้งปัจจัยจูงใจ
ภายนอกสามารถที่จะทดแทนปัจจัยจูงใจภายในได้
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ทฤษฎีความต้องการของแม็คคลีแลนด์ (McClelland, s Theory of Needs)
ในชีวิตประจาวันเราจะเห็นพฤติกรรมของคนแตกต่างกันไป บางคนก็มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้อะไร
ง่ายๆ บางคนต้องการที่จะเอาใจคนอื่น เกรงแต่จะไม่มีเพื่อน 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 อ งการผลสั ม ฤทธิ์ (Need for achievement - nAch) เป็ น ความต้ อ งการที่ มุ่ ง
ความเป็นเลิศ การมีมาตรฐาน และทาทุกอย่างเพื่อความสาเร็จ บุคคลที่มีคุณลักษณะแบบนี้จะมุ่งมั่น
ในการทางานให้สาเร็จ ชอบการท้าทายปานกลาง เพราะถ้าจะตั้งไว้สูงเกินไปก็อาจจะทาให้ไม่สาเร็จ
มีความรับผิดชอบต่องาน ต้องการข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลงานของตนเอง บุคคลกลุ่มนี้จะไม่ชอบ
การพนัน เพราะเขาเชื่อความสาเร็จจากการกระทามากกว่าดวง
๒. ความต้องการอานาจ (Need for Power -nPow) เป็นความต้องการที่อยากให้คนอื่นทา
ตามสิ่งที่เราอยากเห็ นและอยากให้เป็น คนที่คุณ ลักษณะแบบนี้ต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอื่น
ชอบที่จะมีบทบาทและบริหารการดาเนินงานของคนอื่นเสมอ
๓. ความต้องการความรัก (Need for affiliation - nAff) เป็นความต้องการความเป็นมิตร
และความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคล เป็นความต้องการให้ บุคคลอื่นชื่นชอบ ต้องการประสานสั มพันธ์
มากกว่าการแข่งขัน
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจที่ได้รับความนิยมมากทฤษฎีหนึ่งในช่วงปลายศตวรรษที่แล้ว คือ
ทฤษฎีความคาดหวังของ ฟรูม (Vroom) แม้ว่าจะมีข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์กันมาก แต่ ขณะเดียวกัน
ผลการวิจัยก็สนับสนุนแนวคิดของทฤษฎีนี้มากเช่นกัน ทฤษฎีความคาดหวังมีสมมติฐานว่าแนวโน้ม
ที่คนจะลงมือทาอะไรสักอย่างขึ้นอยู่กับระดับของความคาดหวังในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทา
และความสาคัญของผลนั้น ๆ ที่มีต่อบุคคลนั้น กล่าวคือ คนจะทุ่มเทให้กับการทางานมากน้อยเพียงใด
นั้นอยู่ที่ความเชื่อของเขาว่าการกระทาของเขา จะได้รับการประเมินในทางที่ดี และผลในทางที่ดีจะ
นาไปสู่สิ่งตอบแทนที่จะได้รับ เช่น การเลื่อนขั้น หรือโบนัส เป็นต้น สิ่งตอบแทนเหล่านี้ก็จะสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้ปฏิบัติ ทฤษฎีความคาดหวังให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ในสามลักษณะต่อไปนี้
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามกับระดับการปฏิบัติ หมายถึง ความพยายามของ
บุคคลน่าจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติกับรางวัลตอบแทน หมายถึง บุคคลเชื่อว่าสิ่งที่
เขาจะทาน่าจะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลตอบแทนกับเป้าประสงค์ของบุคคล หมายความว่า
สิ่งที่เขาได้รับตอบแทนเป็นไปตามที่เขาคาดหวังมากน้อยเพียงใด ความพันธ์ทั้งสามแบบมีลักษณะตาม
ทฤษฎีความคาดหวังดังกล่าว
ทฤษฎีความคาดหวังช่วยอธิบายให้เราได้ทราบว่า ทาไมคนเราในหน่วยงานต่าง ๆ
จานวนไม่น้อยที่ทางานต่ากว่าที่ควรจะเป็น เขาไม่ได้ใส่ใจที่จะทางานให้ดีขึ้ น จะทาเท่าที่จาเป็นเพื่อ
รักษาสถานภาพพนักงานไว้เท่านั้น (Robbins 1996 : 231 อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ 2551: 248 ) ดังนี้
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ประการที่ 1 บุ คลากรจะคาดหวังว่า ความพยายามที่เขาทุ่มเทให้ กับการทางาน
องค์การจะมองเห็นหรือไม่ เวลาประเมินผลการทางาน สาหรับบุคลากรส่วนใหญ่ คาตอบคือ “ไม่”
ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะขาดความรู้ความสามารถในการทางาน ดังนั้น ความพยายามของเขาจึงไม่ ค่อย
เกิดผลในการปฏิบัติ ดังนั้นในการปฏิบัติบุคลากรอาจจะต้องมีการประเมินด้านอื่น ๆ ด้ว ย 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 บุคลากรก็อาจจะคิดและคาดหวังต่อไปว่า
“แล้ว จะได้สิ่งตอบแทนที่ดีด้วยไหม” บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติกับ
รางวัลตอบแทนไม่ค่อยสอดคล้องกัน และถ้าเขาเห็นว่ารางวัลตอบแทนขึ้น อยู่กับองค์ประกอบอื่น เช่น
ความอาวุโสความใกล้ชิดกับนายหรืออื่น ๆ แล้วบุคลากรจะสรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติ กับ
รางวัลตอบแทนค่อนข้างอ่อน แล้วทาให้การจูงใจในการทางานลดลง
ประการที่ 3 ถ้าได้รับสิ่งตอบแทนแล้วความคาดหวังต่อไปก็คือ แล้วสิ่งตอบแทนที่ได้
นั้นเป็นไปตามเป้าประสงค์ของผู้ได้รับหรือไม่ เช่น ที่เขาทุ่มเททางานหนั กก็หวังจะได้เลื่อนตาแหน่ง
แต่ผลก็คือได้เลื่อนเงินเดือน หรือได้รับโบนัสแทนเป็นต้น
๒.๓.๓ กำรวัดควำมพึงพอใจ
ภณิดา ชัยปัญญา ( ๒๕๔๑: ๑๑ ) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทา
ได้หลายวิธีดังต่อไปนี้
๑. การใช้ แ บบสอบถาม โดยผู้ อ อกแบบสอบถาม ต้ อ งการทราบความคิ ด เห็ น ซึ่ ง
สามารถกระทาได้ในลักษณะกาหนดคาตอบให้เลือก หรือตอบคาถามอิสระ คาถามดังกล่าว อาจถาม
ความพอใจในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ตอบทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูล
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
ไม่ว่าจะแสงดออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระทาอย่างจริงจัง และสังเกตอย่าง
มีระเบียบแบบแผน วิธีนี้เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
จากการศึกษาการวัดความพึงพอใจ สรุปได้ว่าการวัดความพึงพอใจเป็นการบอกถึง
ความชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถวัดได้หลายวิธี การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็น การใช้แบบสารวจความรู้สึก
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๒.๔ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมผูกพัน
2.4.1 ควำมหมำยเกี่ยวข้องกับควำมผูกพัน
กัญยชกร ชัยนภัสภมร (2550: 37) กล่าวถึงความผู กพันองค์กรว่า เป็นความรู้สึก
หรือทัศนคติบุคคลและพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกต่อองค์ กรที่ตนอยู่ โดยยอมรับจุดมุ่งหมายของ
องค์กร รู้สึกว่ าตนเป็น ส่ วนหนึ่ งขององค์ กร เต็ มใจและมุ่งมั่ นที่จะใช้ ความพยายามอย่ างเต็มที่เพื่อ
ความสาเร็จขององค์กร ทุ่มเทแรงกายและใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร 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 ความภาคภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่งขององค์ การ และความต้องการที่
จะดารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ
2.4.2 แนวคิดเกี่ยวข้องกับควำมผูกพัน
แนวคิดเกี่ย วกับ ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา
เกี่ย วกับ ปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่ อความผู กพั น ขององค์ การ จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของแนวคิด ดังนี้ Allen and Mayer (1990:1-18 อ้างถึงใน ทองพิน
ขันอาสา 2549 :21) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรโดยพิจารณาว่าความผูกพันต่อองค์กรนั้น
แสดงออกมาใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ความ ผูกพันด้านความรู้สึก ความผูกพันด้านการทางานต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง และความผูกพันด้านบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรในแต่
ละด้าน คือ
1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก (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 และการรับรู้โดยการเปรียบเทียบงานของตนกับงานอื่น ๆ เกิดจากการคิดค้นงาน
ของบุคคล โดยมีพื้นฐานอยู่บนต้นทุนที่บุคคลให้แก่องค์กร แสดงออกในรูปความจงรักภักดีของบุคคล
ต่อองค์กร
๓. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative
Commitment) ได้แก่ ความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงาน การพึ่งพาองค์กร การมีส่วนร่วมในการบริหาร
และสิ่งที่ไดรับจากการทางาน เช่น อาณาจักรการตัดสินใจ เป็นต้น ความผูกพันที่เกิดขึ้นเพื่อตอบแทน
สิ่งที่บุ คคลได้รับ จากองค์กรแสดงออกมาในรูปความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์กร เมื่อวิเคราะห์
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ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรใน 3 ลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น สามารถอธิบายได้
ดังนี้
1. ความผู กพัน ด้านจิตใจ เกิดจากปัจจัย 3 ประการ คือ คุณ ลั กษณะของบุ คคล
คุณลักษณะของงานและประสบการณ์ในการทางาน
๒. ความผูกพันด้านการคงอยู่เกิดจากปัจจัย 2 ประการ คือ ความมากน้อยในการ
ลงทุนไปกับองค์กร และทางเลือกที่มีหากคิดจะลาออกจากองค์กร
๓. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน เกิดจากปัจจัยด้านประสบการณ์ของบุคคลทั้งก่อน
และหลังเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กร ได้แก่ การได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว กระบวนการ
หล่อหลอมกล่ อมเกลาจากองค์กร Becker (1960: 32-40 อ้างถึงใน อธิทธิ์ ประกอบสุ ข 2549: 26)
ได้เสนอแนวคิดที่อธิบายถึงเหตุผลที่บุคคลเกิดความผูกพันต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่า เป็นเพราะว่าบุคคลนั้นได้
เกิดการลงทุน (Side Bet) ต่อสิ่งนั้น ๆ ไว้ หากเขาไม่ตัดสินใจที่จะผูกพันต่อสิ่งนั้น เขาอาจจะเกิดการ
สูญเสียมากกว่าการผูกพันไว้ จึงจาเป็นต้องกระทาโดยไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่น เช่น การที่คนเราเข้า
ไปท างานอยู่ ในองค์ ก รในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง จะก่ อ ให้ เกิ ด การลงทุ น (investment) ซึ่ ง Becker
เรียกว่า Side bet อาจปรากฏออกในรูปของเวลา แรงกาย กาลังสติปัญญาที่จะลงทุนไปตลอดจนการ
ยอมเสียโอกาสบางอย่างเพราะบุคคลนั้นย่อมหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับตอบแทนจากองค์กรระยะยาว
ในรูปของบาเหน็จบานาญ และสวัสดิการต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนหรือรายได้ประจา ถ้า
ลาออกจากองค์กรเขาจะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ จึงไม่มีทางเลือกอย่างอื่น นอกจากการผูกพันกับ องค์กร
ต่อไป ฉะนั้ นการที่ คนเราเลือกตัดสิ นใจที่ จะอยู่ กับองค์กรนานเท่ าใดก็ยิ่ งเป็ นการสะสม “การลงทุ น”
เพิ่ มขึ้น กล่ าวคือ คุณ ภาพของสิ่งที่ล งทุนไปจะมีมูล ค่าเพิ่มขึ้น ตามระยะเวลาที่ ได้เสี ยเปรียบไปใน
เรื่องนั้น ๆ จึงตัดสินใจยากที่จะลาออกจากองค์กร เพราะอาจสูญเสียโอกาสบางอย่าง ซึ่งอาจจะไม่
คุ้มค่ากับประโยชน์ที่พึงได้รับจากหน่วยงานใหม่ Steers (1977: 96 อ้างถึงใน สายธาร ทองอร่าม
2550: 12) ได้ศึกษาถึงปัจจัยเบื้องต้นของความผูกพันต่อองค์กรพบว่า มีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัย
ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร ดังนี้
๑. ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล (Personal Characteristics) หมายถึ ง ตั ว แปรเกี่ ย วกั บ
ลักษณะส่วน บุคคลที่มีต่อความยึดมั่นต่อองค์กร เช่น เพศ อายุ การศึกษา ระดับตาแหน่ง ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน สถานภาพสมรส ฯลฯ
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบั ติ (Job Characteristics) หมายถึง สภาพของงานที่แต่ล ะ
บุคคล รับผิดชอบปฏิบัติอยู่มีลักษณะอย่างไร เช่น ความมีอิสระในการทางาน (Autonomy) งานที่มี
คุณ ค่า ความประจั กษ์ ในงาน (Task Identity) ความหลากหลายในงาน (Variety) งานที่ มี โอกาส
พบปะกับ ผู้อื่น (Social Interaction)
๓. ประสบการณ์ ใ นการท างาน (Work Experience) หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ของ
ผู้ปฏิบัติงานแต่ ละคนมีความรู้สึกรับรู้ต่อการทางานในองค์กรที่ผ่านมาอย่างไร เช่น ทัศนคติของกลุ่ม
ต่อองค์กร (Group Attitude) การพึ่งพาได้จากองค์กร (Organization Dependability) ความรู้สึก
ว่าตนมี ความสาคัญต่อองค์กร (personal Importance)
มลฤดี ตัน สุ ขานั น ท์ (2550: 16) กล่ าวว่าการที่ บุคคลจะเกิดความผู กพันต่อองค์กรต้อง
อาศัยปัจจัยต่าง ๆ (Porter และคณะ, 1974) ดังนี้
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๑. ธรรมชาติของบุคคล เป็นคุณลักษณะประจาตัวของบุคคล ในด้านจิตวิทยา บุคคล
มีความต้องการ เจตคติและค่านิยม อารมณ์ ความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งสติปัญญา ความสนใจ
รวมถึงบุคลิกภาพ และความสามารถในการปรับตัวของบุคคลนั้น
๒. ธรรมชาติของกลุ่ม บุคคลต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในด้านการทางาน ความสนับสนุน
จากกลุ่ ม เป็ น สิ่ งที่ ดึ งดู ด ให้ เขาอยู่ ในกลุ่ ม ได้ ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
๓. ธรรมชาติขององค์กร องค์กรมีสิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน ตลอดจน
สภาพแวดล้อมขององค์กร
๔. ธรรมชาติของการทางาน ลักษณะการทางาน ความพึงพอใจในการทางาน ความ
สนใจในงาน
ซันวานา ฮะซานี (2550: 13) ความผูกพันของพนักงานในแง่ของ ”Engagement” เป็น
เรื่องที่ยังไม่แพร่หลายนักสาหรับงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น แนวคิดส่วนใหญ่จึงเป็น
ของบริษัทที่ป รึกษาซึ่งเป็ น องค์การที่ได้พยายามนาเสนอแนวคิดและเครื่องมือที่ใช้วัดความผูกพัน
ดังกล่าวจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลสามารถประมวลแนวคิดและเครื่องมือที่ใช้วัดความ ผูกพัน
ขอนาเสนอ 2 แนวคิด ดังนี้
๑. แนวคิดของ Hewitt Associates ที่ได้จากการศึกษาถึง 7 ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพัน ของพนักงาน
๒. แนวคิดของ Taylor Nelson Sofres ที่ได้สร้างเครื่องมือในการวัดความผูกพัน
ของพนักงานเรียกว่า Employee Score PTMP โดยใช้The Conversation Model ในการจาแนก
ลักษณะ พนักงาน
๑. แนวคิ ดของ Hewitt Associates Hewitt Associates เป็ น บริษั ท ที่ ป รึกษาที่
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)
ส่ ว นการศึ ก ษาเรื่ อ งความผู ก พั น ของพนั ก งาน (Employee Engagement) นั้ น Hewitt
Associates ได้ให้มุมมองว่า ความผูกพันของพนักงานเป็นสิ่งที่แสดงออกได้โดยพฤติกรรม กล่าวคือ
สามารถดูได้จากการพู ด (Say) โดยพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะพูดถึงองค์กรแต่ในแง่บวก
และพิจารณาได้จากการดารงอยู่ (Stay) คือพนักงานมีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร
ต่อไป และดูได้จากการที่พนักงานได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ (Strive) เพื่อช่วยเหลือ
หรือสนับสนุ นธุรกิจขององค์กร โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรตาม
แนวคิดของ Hewitt Associates 7 ประการ ดังต่อไปนี้
๑. ภาวะผู้นา (Leadership) หรือบทบาทและลักษณะของผู้นาในองค์กร ซึ่งถือเป็น
ผู้ ที่มี ห น้ าที่ กาหนดแนวนโยบายและบริห ารงานภายในองค์ก ร ซึ่งมีผ ลโดยตรงต่อรูปแบบในการ
บริหารงานและการทางานของคนในองค์กร
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๒. วั ฒ นธรรมหรื อ จุ ด มุ่ งหมายขององค์ ก ร (Culture/Purpose) ซึ่ งจะเป็ น สิ่ งยึ ด
เหนี่ยวให้คนในองค์กรสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
๓. ลักษณะงาน (Work activity) คือ ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่
เขาได้รับมอบหมาย ว่ามีความสาคัญต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด ท้าทายความสามารถของเขาหรือไม่
มีโอกาสเติบโตในสายงานมากน้อยแค่ไหน
๔. ค่าตอบแทนโดยรวม (Total compensation) คือ ผลตอบแทนที่พนักงานไดรับ
จากการส่ งมอบผลการท างานที่บ ริษัท ตอบแทนนั้น อยู่ในระดับ ที่เหมาะสมกับความพึ งพอใจของ
พนักงาน หรือไม่
๕. คุณภาพชีวิต (Quality of life) คือ สิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิ ตในการทางานกับ
ชีวิต ส่วนตัวของพนักงานนั้นมีความสมดุลกันหรือไม่ เขาได้รับการอานวยความสะดวกหรือมีปัจจัยที่
ส่งเสริมให้เขาสามารถใช้ชีวิตในการทางานได้อย่างมีความสุขหรือไม่
๖. โอกาสที่ได้รับ (Opportunity) หมายถึง พนักงานได้มีโอกาสในการที่จะได้รับ
การยกย่องการได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งของทีม หรือการได้รับโอกาสที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
งานหรือชีวิตส่วนตัว
๗. ความสั ม พั น ธ์ (Relationship) คื อการที่ พ นั ก งานได้มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ทั้ งต่ อ
หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกค้า หรือในระหว่างทีมงาน
๒ . แนวคิ ด ของ Taylor Nelson Sofres Taylor Nelson Sofres (TNS) เป็ น บริ ษั ท ที่
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลก และได้สร้างเครื่องมือที่ใช้วัดความผูกพัน
พนั กงานที่ ชื่ อว่า Employee Score PTM โดยประยุ กต์จากวิธี การ The Conversion Model PTMP
โดยโมเดลแบ่งความผูกพันออกเป็น ๒ มุมมองได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ และความผูกพันในงาน
ทาให้จาแนกพนักงานออกตามลักษณะความผูกพัน 4 ลักษณะ ซึ่งมีคาถามด้วยกันทั้งหมด 8 ข้อตาม
ประเภทของความผูกพัน โดยมีรายละเอียดของ คาถาม
• ความผูกพันต่อองค์การ
- การประเมินภาพรวมขององค์การ
- การเปรียบเทียบระหว่างองค์การกับองค์การอื่น ๆ ที่เป็นทางเลือกในการทางาน
- ความตั้งใจที่จะอยู่กับองค์การต่อไป
- การอุทิศเพื่อองค์การ ต้องการอยู่ในองค์การจริง ๆ หรือเป็นเพียงพักพิงเท่านั้น
• ความผูกพันต่องาน
- การประเมินภาพรวมของงานที่ทา
- การเปรียบเทียบระหว่างงานที่ตนทาอยู่กับงานอื่น ๆ ที่พนักงานสามารถทาได้
- ความตั้งใจที่จะทางานในประเภทนี้ต่อไป
- การอุทิศให้กับงานที่ทา ต้องการทางานนั้นจริง ๆ หรือเป็นแค่ที่มาของรายได้
การสารวจเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานจะช่วยให้ผู้บริห ารเข้าใจพฤติกรรมของพนักงาน
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 PTMP มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้องค์การสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงาน
อีกทั้งช่วยลดอัตราการลาออกตามลักษณะความผูกพัน 4 ลักษณะดังนี้ (Taylor Nelson Sofres,
2004) ได้แก่
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1. Career Oriented เป็นผู้ที่มีความผูกพันในงานที่ทาสูง แต่ขาดความผูกพันต่อ
องค์การโดยพนักงานจะทางานให้แก่องค์การ เนื่องจากต้องการประสบการณ์เพื่อมีส่วนช่วยในการ
ส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของตน บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อองค์การสามารถ
สร้างผลผลิตให้แก่องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็เปิดโอกาสให้แก่ข้อเสนอขององค์การอื่น ๆ
ด้วย ซึ่งสามารถทาลายสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า จนส่งผลเสียต่อองค์การในระยะยาว
2. Malcontent เป็นผู้ที่ขาดทั้งความผูกพันต่อองค์การและความผูกพันต่องานที่ทา
บุคคลเหล่านี้จะขาดความตั้งในการทางาน ทางานไปวัน ๆ หนึ่ง ขัดแย้งกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ ซึ่งจะ
ส่งผลเสียต่อภาพพจน์ขององค์การ
3. Company Oriented เป็นผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์การ แต่ไม่มีความผูกพันใน
งานที่ทา บุคคลเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนองค์การรั กและภาคภูมิใจที่จะได้อยู่ในองค์การ แต่รู้สึกไม่มี
ความสุขในงานที่ทา ทาให้ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
4. Ambassador เป็นผู้ที่มีทั้งความผูกพันต่อองค์การและความผูกพันในงานที่ทา
บุคคล เหล่านี้ จะกล่าวถึงองค์การในทางที่ดีต่อบุคคลอื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ แม้ว่า
องค์การ อื่นจะให้ผลประโยชน์ที่ดีกว่า ตั้งใจทางานอย่างเต็มศักยภาพของตน ตลอดจนรู้สึกภูมิใจใน
งานที่ทา ว่ามีส่วนช่วยให้องค์การประสบความสาเร็จ และยินดีที่จะทางานหนักเพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ผลผลิต ซึ่งบุคคลเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขององค์การ จากลักษณะพนักงานทั้ง 4
แบบตามแนวความคิดของ Taylor Nelson Sofres (TNS) นั้น ลักษณะของพนักงานที่เป็นที่ต้องการ
ในทุก ๆหน่วยงานหรือในทุก ๆ องค์การนั่นคือ พนักงานแบบ Ambassador ที่มีทั้งความผูกพันต่อ
องค์การและความผูกพันในงานที่ทา และพนักงานที่ไม่เป็นที่พึ งประสงค์เลย นั่นคือ Malcontent ซึ่ง
ขาดทั้งความผู กพัน ต่อองค์การและความผู กพันในงานที่ทา ส่ วนพนักงานแบบ Career Oriented
และพนักงานแบบ Company Oriented นั้น จะเห็นได้ว่ามีทั้งข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกันไป ซึ่ง
ทั้งหมดนี้มีปัจจัยที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดความผูกพันที่แตกต่างกัน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
ซันวาลา ฮะซานี (2550: 29) การที่พนักงานในองค์การจะเกิดความผูกพันต่อองค์การ มี
ความเต็มใจและตั้งใจพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้นั้น องค์การจาเป็นต้อง
ตอบสนองในสิ่งต่าง ๆ ที่พนักงานต้องการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยตระหนักว่าพนักงาน
แต่ละคนนั้นมีความต้องการที่แตกต่างกัน 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 โดยได้ตงั้ สมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของบุคคลไว้ดังนี้
- บุคคลย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีสิ้นสุด ขณะที่ความต้องการใด
ได้ รั บ การตอบสนองแล้ ว ความต้ องการอื่น ก็จ ะเกิ ดขึ้ น อีก ไม่มี วัน จบสิ้ น ความต้อ งการที่ ได้รับ การ
ตอบสนอง แล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอื่นๆต่อไป
- ความต้อ งการที่ ยังไม่ ได้ รับ การตอบสนอง จึงเป็น สิ่ งจูงใจในการแสดง
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) และความต้ องการเจริญ ก้าวหน้า (Growth Needs) นอกจากนี้ Alderfer
ยังเห็นด้วยกับทฤษฎีของ Maslow อีกในแง่ที่ว่าความพอใจในความต้องการ 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. กลุม่ ทฤษฎีเชิงกระบวนการ (Process Motivation Theory)
ทฤษฎีกลุ่มนี้เน้นที่กระบวนการอธิบายการทางาน และความคิดความเข้าใจต่อการ
ตัดสินใจ หรือการเลือกงาน ได้แก่
2.1 ทฤษฎี ความคาดหวั ง (Expectancy Theory) Vroom (1964: 14-19) เชื่ อว่ า
พฤติกรรมของมนุ ษย์ ที่แสดงออกมานั้น เป็นผลสะท้อนจากการที่บุคคลได้ทาการตัดสิ นใจอย่างมี
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 ง สิ่ งที่ ไม่ ส ามารถมองเห็ น ได้ (Intangibles) เช่ น ความรู้สึ 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 ในทางตรงข้าม ถ้าพนักงานรับรู้ถึงผลลัพธ์ที่จะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ 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
เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเงื่อนไข 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 ที่ ค วามพยายามอย่างมี
ทิศทางเพื่อผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ตามแนวคิดของ Locke
และ Latham (1990: 173) เขาเห็นว่าเป้าหมายนั้นเป็นพื้นฐานของ แรงจูงใจและพฤติกรรมอย่างมี
ทิศทางและเป้าหมายยังเป็นแนวทางในการตัดสินใจของบุคคลที่จะ ทุ่มเทความพยายามให้กับการ
ทางานซึ่งจะมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานด้วย อย่างไรก็ตามการที่ เป้าหมายจะมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงานในทางบวกนั้น จาเป็นต้องคานึงถึงเงื่อนไข 2 ประการ คือ
- บุคคลต้องทราบเป้าหมายของตนเองและพิจารณาว่าเป้าหมายใดที่จะทา
ให้ประสบความสาเร็จได้
- บุคคลต้องยอมรับเป้าหมายว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาปรารถนาที่จะทา เพราะ
เป้ าหมายนั้น ยากเกินไปหรือง่ายเกินไป เพราะบุคคลไม่ทราบว่าจะแสดงพฤติกรรมใดเพื่อให้ไปถึง
เป้าหมายนั้น การยอมรับในเป้าหมายจะช่วยให้บุคคลมีความผูกพันและทราบว่าจะแสดงพฤติกรรมใด
เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ บุคคลจะต้องได้รับผลสะท้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะ
ช่วยให้ พวกเขาได้ทราบว่าความพยายามของพวกเขาเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายหรือไม่
2.3 ทฤษฎีความเท่าเทียม (Equity Theory) Adams (1965) เสนอว่าแรงจูงใจ
ของบุ คคลเป็ น ผลมาจากการที่ บุ คคลใช้การรับ รู้เพื่ อ เปรียบเที ยบตนเองกับผู้ อื่น ซึ่งทฤษฎี ความ
เท่าเทียมนี้มีส่วนประกอบหลัก ๆ 4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ
- บุคคล (Person) ซึ่งนาเรื่องของการรับรู้มาประเมินตนเอง
- ผู้อื่น (Other) ที่บุคคลนาตนเองไปเปรียบเทียบ
- ปัจจัยนาเข้า (Inputs) โดยปัจจัยนาเข้านี้ก็อย่างเช่น การศึกษา สติปัญญา
ประสบการณ์ ทักษะ วุฒิภาวะ ระดับความพยายาม สุขภาพ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยนาเข้าเหล่านี้อาจจะ
เป็นอะไรก็ได้ที่บุคคลเห็นว่ามีคุณค่าและมีความสาคัญที่พวกเขาทุ่มเทให้กับการทางาน
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- 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
ทฤษฎีนี้ที่สามารถ นามาใช้ในการวางเงื่อนไข 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
เสริมแรงในทางบวกกับพฤติกรรมการทางานที่สนับสนุนความสาเร็จขององค์การ
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) บางครั้งพนักงานก็ถูกจูง ใจให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่
เป็นไปตามที่องค์การต้องการ วิธีการที่จะหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านั้น คือ การหยุดหรือ
กาจัดสิ่งที่เป็นแรงเสริมนั้นออกไป ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า การถอดถอน
4) การลงโทษ (Punishment) เมื่อพนักงานแสดงพฤติกรรมที่ร้ายแรง ซึ่งอาจเป็ น
พฤติกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายหรือผิดจริยธรรม พฤติกรรมเหล่านั้นต้องได้รั บการกาจัดออกไปอย่าง
รวดเร็ว เช่น การล่วงละเมิดในที่ทางาน เป็นต้น ผู้จัดการก็อาจใช้ลงโทษกับพนักงาน ซึ่งการลงโทษนั้น
เป็น การ ให้ผลลัพธ์ในทางลบที่ไม่เป็นที่ต้องการเมื่อพนักงานแสดงพฤติกรรมที่ผิด ๆ ซึ่งอาจแสดง
ออกมาในรูปของการว่ากล่าวด้วยวาจาไปจนถึงการตัดเงินเดือน การให้หยุดงาน จนถึงการไล่ออก ซึ่ง
การลงโทษนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงขึ้น เช่น สูญเสียการเคารพนับถือดังนั้น การลงโทษจึง
ควรนามาใช้ในเวลาที่จาเป็นจริง ๆ เท่านั้น กล่าวโดยสรุปทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจที่กล่าว
มาแล้วนั้น ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทฤษฎีเชิงเนื้อหา (Content Motivation Theory) กลุ่มทฤษฎี
เชิงกระบวนการ (Process Motivation Theory) และกลุ่มทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement
Theory) ซึ่งในกลุ่มแรก คือ กลุ่มทฤษฎีเชิงเนื้อหานั้ น มุ่งเน้นปัจจัยที่เป็นความต้องการของมนุษย์
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เพื่อให้ ป ฏิ บั ติงานได้บ รรลุ เป้ าหมาย ความต้องการทางกาย หรือทางจิตวิทยาก็ดี เป็น สิ่ งที่บุคคล
สามารถตอบสนองได้โดยใช้แรงจู งใจเฉพาะอย่าง กลุ่มที่ส อง คือ กลุ่ มทฤษฎีเชิงกระบวนการนั้ น
มี ทฤษฎี เป้ าหมายที่ สอดคล้ องกั บ ความต้ องการของบุ คคล และการตั้ งเป้ าหมายที่ ยากและเฉพาะ
เจาะจงจะนามาซึ่งระดับของผลงานที่ออกมาสูงมากกว่าเป้าหมายทั่ว ๆ ไป ความเฉพาะเจาะจงของ
เป้าหมายเปรียบเสมือนแรงกระตุ้นภายใน ผลสะท้อนกลับที่สร้างขึ้นด้วยตัวเองจะเป็นแรงจูงใจที่มี
อานาจมากกว่าผลสะท้อนกลับที่เกิ ดจากภายนอก ต่อจากนั้นจึงเป็นเรื่องของทฤษฎีความคาดหวังที่
ช่วยชี้ว่าบุคคลจะใช้ความพยายามมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับระดับความคาดหวังของเขาที่มีต่อ
ผลที่จะได้รับและจะนามาซึ่งความพอใจหรือไม่ และความคาดหวังจะเป็นแรงผลักดันทางด้านจิตใจให้
เกิดเป็นการกระทา หากเห็นว่าสิ่งที่ต้องการนั้นมีคุณค่า ซึ่งความผูกพันของพนักงานจะเกิดขึ้นได้เมื่อ
สามารถบรรลุ ถึ ง ความคาดหวั ง ของตน กลุ่ ม ที่ ส าม คื อ กลุ่ ม ทฤษฎี ก ารเสริ ม แรง ซึ่ ง ชี้ ใ ห้ เห็ น
ถึงพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ เกิ ด จากผลการกระท าของตนเอง ซึ่ งอาจเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มหรื อ
ประสบการณ์ของบุคคล นั่นเอง ดังนั้นการเสริมแรงจูงใจเป็นการต้องการให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่
ต้องการ ทั้งนี้ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมแรงจูงใจให้เกิดผลงานคือ เรื่องของความสามารถและการรับรู้ใน
เรื่องของความเป็นธรรมและไม่เป็นธรรม ซึ่งเริ่มแต่กระบวนการประเมินผลการทางานที่ยุติธรรมและ
ระบบการให้รางวัลที่ก่อให้ เกิดการรับรู้ว่าเป็นธรรมที่มีผลต่อการเพิ่มหรือลดความพยายามในการ
ทางาน นอกจากนี้ความต้องการความสาเร็จของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่สนใจเรื่องการประเมิน
ผลงาน หากแต่สนใจในเรื่องของความพยายามและเป้าหมายส่วนบุคคล ส่วนสิ่งเสริมแรงนั้นหากได้รับ
อย่างเหมาะสมแล้วก็จะเสริมให้พฤติกรรมการทางานคงอยู่ นอกจากนั้นปัจจัยของวัฒนธรรมเป็นผล
ทาให้แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจไม่อาจประยุกต์ได้ทั้งหมดในสิ่งแวดล้อมที่ต่างไป ตัวอย่างเช่น แนวคิด
เรื่องความต้องการตามลาดับขั้นของมาสโลว์ ถูกคิดบนพื้นฐานของวัฒนธรรมตะวันตกโดยเฉพาะของ
อเมริกัน ดังนั้ น จึงไม่สามารถอธิบ ายเรื่อง ความต้ องการของคนญี่ปุ่น กรีก หรือเม็ กซิโก หรือกลุ่ ม
ประเทศที่ มี ภ าวการณ์ ห ลี กเลี่ ย งความไม่ แน่ น อนค่ อ นข้ างสู ง จึ งท าให้ ค วามต้อ งการความมั่ น คง
กลายเป็นความต้องการลาดับต้น ตัวอย่างอื่น ๆ เช่น ความต้องการความสาเร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้สึก
ภายในที่มีความกล้าและสามารถที่จะเสี่ยงทาพฤติกรรมตามความต้องการของตน แต่ประเทศที่ยังมี
ภาวการณ์หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูงอาจไม่สามารถแสดงออกซึ่งความต้องการเช่นนี้ เนื่องจากไม่มี
ทางทาได้และยังถูกจากัดสิทธิการ แสดงออกอยู่มากอย่างไรก็ตามแม้จะมีความแตกต่างด้านปัจจัยของ
วัฒนธรรม แนวคิดส่วนใหญ่ก็ยังสามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้ค่อนข้างกว้างขวาง กล่าวคือ มีความ
เป็นสากลพอสมควร ตัวอย่างเช่น ความปรารถนาที่จะได้ทางานที่ตนสนใจ เป็นสิ่งที่คนทางานไม่ว่าจะ
เป็ น ชาติใดภาษา ใด ให้ คุณ ค่าและความส าคัญ ในลาดับสู ง เช่นเดียวกับความต้องการการเติบโต
ความสาเร็จและการ ได้รับผิดชอบ เป็นต้น
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๒.5 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประทุมทิพย เกตุแกว (2551) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู คุณลักษณะงาน
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับความสุขในการทางานของพยาบาล งานพยาบาล
ผ่าตัด โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นพยาบาลจานวน 162 คน ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลมีการ
รับรูคุณลักษณะงานและความสุขในการทางานอยูในระดับสูง ซึ่งมีค่าความสุขเฉลี่ยโดยรวมและรายได
ทุกด้านไดแก ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในงาน ด้านความสาเร็จในงาน และด้านการเป็นที่
ยอมรับอยู่ในระดับสูง
ชนิ นั น ท จั น ทรสวาง (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ งความสุ ข ในการท างานของพนั ก งานบริ ษั ท
เดอะแวลลู ซิสเตมส์ จากัด โดยทาการสุ่ มตัว อย่างกับพนักงาน บริษั ท เดอะแวลลู ซิส เตมส จากัด
จานวน 179 คน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับความสุขในการทางานอยูในระดับปานกลาง
มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการทางานอยู ในระดับเห็นด้วย จานวน 4 ด้าน ซึ่งแสดงว่า
องค์การดาเนินงานใน 4 ด้านนี้อยู่ในระดับที่ดี โดยสามารถเรียงลาดับระดับความคิดเห็นต่อ ปัจจัย
ความสุ ข ในการท างานทั้ ง 4 ด้ า นจากมากไปหาน้ อ ยไดดั งนี้ ด้ านค่ า นิ ย มร่ว มขององค์ ก าร ด้ า น
ความสัมพันธ์ในที่ทางาน ด้านงานและด้านผู้นามีเพียงปัจจัยเดียว ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเฉย ๆ คือ ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน ซึ่งองค์การควรแกไข ปรับปรุงวิธีการ ดาเนินงานใน
ด้านนี้ เพื่อให้พนักงานมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ส่วนปัจจัยความสุขในการ
ท างานที่ มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความสุ ข ในการท างาน คื อ ปั จ จั ย ความสุ ข ในการท างานด้ า นผู้ น า ด้ า น
ความสัมพันธ์ในที่ทางาน ด้านงาน และคุณภาพชีวิตในการทางาน ส่วนปัจจัยความสุข ในการทางาน
ด้านค่านิยมร่วมขององค์การไมมีผลต่อระดับความสุขในการทางาน
เพ็ญพิชชา ตั้งมาลา (2553) ศึกษาเรื่อง ความสุขในการทางานของพนักงานกองบารุงรักษา
กลางโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลาปาง กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในกองบารุงรักษากลาง
โรงไฟฟ้ าแม่ เมาะจั งหวั ด ล าปาง จานวน 272 คน โดยแบ่ งแบบสอบถาม ออกเป็ น 2 สวน คื อ
แบบสอบถามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล และแบบสอบถามระดั บ ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บ ปั จจั ยที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความสุขในการทางาน ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมความสุขในการทางานของพนักงานอยู่ในระดับสูง
โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุขในการทางานอยู ในระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่งต่ อปัจจัย
ด้านค่านิยมร่วมขององค์การปัจจัยด้านลักษณะงาน ด้านคุณภาพชีวิต ในการทางานด้านความสัมพันธ์
ในที่ทางานและด้านผู้นา พนักงานมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย
พิทั กษ พิสั ย พั น ธุ์ (2553) ศึกษาความสุ ขในการท างานของครูสั งกัดส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาระยอง เขต 2 เพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบระดับความสุขของครู สังกัดสานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษาระยอง เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ความสุ ขในการทางานของครู สั งกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยความสุขในการทางานด้านการมองวิชาชีพเชิงบวกมี คาเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความสม่าเสมอในงาน และด้านความภาคภูมิใจในความสาเร็จ ส่วนด้าน
ความเชื่อถือศรัทธามีค่าเฉลี่ยต่าสุด
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รั ต นา เตจะวารี (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความสุ ข ในการท างานของบุ ค ลากรสถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 341 คน สวนมากเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง
20-39 ป ระดับ การศึกษาปริญ ญาตรี สถานภาพโสด บุคลากรส่ วนมากเป็นลู กจ้างโครงการวิจัย
มีอายุงาน 1-5 ป และมีรายไดต่อเดือน 10,001-15,00 บาท ในภาพรวมความสุขในการทางาน
ของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมี
ความสุขอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยระดับความสุขเท่ากับ 3.87) โดยมีระดับความสุขอยูในระดับ มาก
ต่อองค์ประกอบย่อยของความสุขในการทางานทั้ง 3 ด้าน ไดแกความพึงพอใจในความ กระตือรือร้น
ในการทางาน และความรื่นรมย์ในงานตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อความสุขในการทางานภาพรวมของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไดแก ลักษณะงาน ลักษณะบุคลิกภาพและสภาพแวดล้อมในการทางานมีความสัมพันธ์ กับความสุข
ในการทางาน
นั น ทพั น ธ เปรี้ ย วนอย (2554) ศึ ก ษาเรื่อ ง ความสุ ข ในการท างานของพนั ก งานรับ จ้ า ง
เหมาช่วง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการทางาน 8 ด้าน ตามกรอบแนวคิด Happy Workplace
ของพนักงานรับจ้างเหมาช่วงในโรงงานแห่งหนึ่ง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะของ
พนักงานรับจ้างเหมาช่วง กับระดับความสุขในการทางาน เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ผลการศึกษา
พบว่ า พนั ก งานส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ เฉลี่ ย ประมาณ 28 ปสวนใหญ่ ท างานมาแล้ ว ไม่ ถึ ง 2 ป ส าเร็ จ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด มีรายได 7,001-9,000 บาท สวนมากไมมีภาระ
หนี้ สิน โดยภาพรวมพนั กงานส่วนใหญ่มีระดับความสุขตามแนวคิด Happy Workplace ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งด้านที่มีผลเกี่ยวข้องกับความสุขในการทางานมากที่สุด คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่นและ
มั่นคง สามารถพูดคุยปรึกษาหารือกับคนในครอบครัวไดทุกเรื่อง และสมาชิกในครอบครัวเอาใจใส
ดูแลซึ่งกันและกัน อย่ างสม่าเสมอ มีเวลาสาหรับสมาชิกในครอบครัว อย่างไรก็ตาม การมีสุ ขภาพ
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นปัจจัยสาคัญต่อความสุขในการทางานด้วยเช่นกัน
พรวิภ า ตั้งฐิ่ น ฐาน (๒๕๕๖) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึ งพอใจของประชาชนผู้ รับ บริการงาน
ทะเบี ย นราษฎรเทศบาล ต าบลกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทั ย ศึกษาภายใต้องค์ป ระกอบของเนื้อหา
๔ ด้าน คือ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านอาคารสถานที่และ
ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยศึกษาจากการแจกแบบสอบถามกับผู้รับบริการต่องานทะเบียน
ราษฎร เทศบาลตาบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จานวน ๓๕ คน ผลการศึกษาพบว่า ด้านขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่องานทะเบียนราษฎร
เทศบาลตาบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ โดยร่วมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากอันดับที่หนึ่ง คือ การให้ บริการ
มีความโปร่งใส ยุติธรรม อันดับรองลงมา คือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ซั บซ้อน ยุ่งยาก และมีความ
คล่องตัว มีความรวดเร็วในการให้บริการ เท่ ากับมีความชัดเจน ชี้แจง และแนะนาขั้นตอนในการ
ให้บริการ ได้รับการบริการ ด้วยความถูกต้องสมบูรณ์ไม่ผิ ดพลาด มีการจัดลาดับการเข้ารับบริการ
เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการมีการประกาศกาหนดขั้นตอนและเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน และข้อที่มี
ระดับความพึงพอใจอันดับสุดท้าย คือ เอกสารแบบฟอร์ม หรือคาร้อง มีความเข้าใจง่าย ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่องานทะเบียนราษฎร เทศบาลตาบล
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กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีระดับความ พึงพอใจมากอันดับที่หนึ่ง คือ เจ้าหน้า ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่เรียกร้อง อันดับรองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ ในการให้บริการ เท่ากับเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสม
ในการให้ บ ริก าร เจ้ าหน้ าที่ มี กิริ ย าท่ าทางที่ สุ ภ าพในการให้ ขอมู ล เจ้าหน้าที่ตอนรับ ด้ว ยรอยยิ้ม
เป็นมิตร มีอัธยาศัยดี เจ้าหน้าที่แต่งกายอย่างเหมาะสม และข้อที่มีระดับความพึงพอใจอันดับสุดท้าย
คื อ เจ้ าหน้ าที่ มี จ านวนเพี ย งพอต่ อ การให้ บ ริก าร ด้ านอาคารสถานที่ พบว่า ความพึ งพอใจของ
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
อภิปราย รวมถึงมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ
วิชิต ทองนวด (๒๕๕๖) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลเกาะขวาง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาตาบลเกาะขวาง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี และเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบล
เกาะขวาง อาเภอเมืองจัน ทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลเกาะขวาง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเปรียบเทียบถึง
ความพึงพอใจของประชาชนต่ อคุณ ภาพการให้ บ ริการของเทศบาลตาบลเกาะขวาง อาเภอเมือ ง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลเกาะขวาง อาเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อคุณ ภาพการให้ บ ริการของเทศบาลตาบลเกาะขวาง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุ รี
แตกต่างกัน
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ชวิ น โรจน์ น้ อ ยเจริ ญ (๒๕๕๗) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นงานทะเบี ย นราษฎร เทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จั งหวัด นนทบุ รี
ทาการศึกษากับประชาชนที่มาใช้ทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุ รี จานวน ๑๕๐ คน โดยศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บ ริการในด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้ านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านอาคาร
สถานที่ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจรวมทุก
ด้านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านขั้นตอนกระบวนการการ
ให้บริการ รองลงมาคือ ด้า นวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
และน้อยที่สุด คือ ด้านอาคารสถานที่สาหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการให้บริการงานทะเบียน
ราษฎร์ คือ จานวนพนักงานที่ให้บริการมีไม่เพียงพอและขั้นตอนการให้บริการมีความยุ่งยาก
อมรารั ต น์ บุ ญ ภา (๒๕๕๗) ได้ศึ ก ษาเรื่อง ความพึ งพอใจของประชาชนต่ อคุ ณ ภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่ อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบระดับ ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
อาชีพ กลุ่มตัว อย่างจานวน ๓๘๕ ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐ าน 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
ไว้ใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้ านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ พึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ณัฐธัญ เป้ าบุ ญปรุง (๒๕๕๘) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณ ภาพการ
ให้ บ ริ ก ารงานทะเบี ย นราษฎรของสานั ก ทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น เทศบาลเมื อ งบ้ า นบึ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี มี
วัตถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณ ภาพการให้ บริการของสานักทะเบี ยน
ท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการของสานัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จานวน ๓๒๐ ราย โดยมีค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ
๐.๙๘๙ ประชากรที่ ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผู้ เข้ามารับบริก ารงานทะเบียนราษฎร ส านั ก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เก็ บข้อมูลในช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ความถี่ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนส่วนใหญ่
นิยมมาใช้บริการทาบัตรประจาตัวประชาชน ส่วนความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การงานทะเบียน
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ราษฎรของสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม อยู่ ในระดับมาก
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นอันดับที่ ๑ รองลงมาคือ ด้านการ
ให้บริการอย่าง รวดเร็ว ทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า แนวทางการพัฒนาการบริ การงานทะเบียนราษฎรของสานัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านบึ ง จังหวัดชลบุรี เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นหรือ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ และการจัดการปัญหาการ
ร้องเรียนต่าง ๆ
ประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเทศบาลนคร
ยะลา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 140 คน
ผลการวิจัยสรุปว่า ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเทศบาลนครยะลาโดยรวมอยู่ในระดับสูง ทั้ง
3 ด้าน ได้แก่ 1. ความผูกพันต่อองค์กร 2. ความคิดเห็นต่อลักษณะงาน และ 3. ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยที่ มีผลต่อความผูกพันของพนักงานเทศบาลนครยะลา ได้แก่ ตัวแปรอายุ
ความมีอิสระในการทางาน ความก้าวหน้าและความสาเร็จในการทางาน การมีส่วนร่วมตัดสินในการ
ทางาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และการได้พัฒนาความรู้ความสามารถเงินเดือนและสวัสดิการ
ต่าง ๆ สภาพแวดล้อมในการทางาน ความมั่นคงต่อการทางานในองค์กร ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
ชนิดา เล็บ ครุฑ (2554) ผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นการศึกษาวิจัยแบบเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากข้าราชการสายสนับสนุน พนักงานสถาบัน และลูกจ้างประจา ซึ่งทางาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จานวน 215 คน ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของ
บุ คลากรสายสนั บ สนุ น สถาบั น บั ณ ฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์ โดยรวมบุคลากรเห็ นด้ว ยอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1. ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น เห็นด้วยอยู่
ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้าน
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
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่ า
อากาศยานแห่งชาติ จานวน 311 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองส่วนใหญ่มี
ความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง 2) ตัวแปรที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติคือ เพศ เงินเดือน ลักษณะงาน ลักษณะองค์การ ประสบการณ์

๓๓

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
ใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการอธิบายความผูกพันต่อองค์การมี 6 ตัวแปรที่มีผลกระทบ คือ เมื่อวัดจากค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอย (β) ซึ่งพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ดีที่สุด
และมีผลในทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ ขวัญกาลังใจ
ประสบการณ์ในการทางาน ค่าตอบแทน อายุงาน ลักษณะงาน และเพศ เรียงตามลาดับความสาคัญ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และตาแหน่ง ไม่สัมพันธ์ และไม่ช่วยในการอธิบาย ความผูกพันต่อ
องค์การ

บทที่ ๓
วิธีดำเนินกำรสำรวจ
การประเมิ น ความผู กพั น ของบุค ลากรศู น ย์อานวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่ อ
องค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีวิธีการสารวจตามหัวข้อ ดังนี้
๓.๑ ประชำกร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 647 คน
๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรสำรวจ ประกอบด้วย ๕ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน เพศ อายุ ประสบการณ์ทางาน
และระดับการศึกษา
ตอนที่ ๒ แบบส ารวจความสุ ข ของบุ ค ลากรต่ อ ศู น ย์ อ านวยการบริ ห ารจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ จานวน ๑๑ ข้อ
ตอนที่ ๓ แบบสารวจความความพึงพอใจบุคลากรต่อศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จานวน ๑๘ ข้อ ประกอบ ๖ ด้าน ด้านละ ๓ ข้อ คือ
ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผู้นา
ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร
ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร
ตอนที่ ๔ แบบสารวจความผูกพันของบุคลากรต่อศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จานวน ๓๕ ข้อ ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ
ด้านความรู้สึกต่อองค์กร จานวน ๑๑ ข้อ
ด้านความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
จานวน ๘ ข้อ
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ ในการท างาน เพื่ อ
ประโยชน์ขององค์กร จานวน ๘ ข้อ
ด้านความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดารงความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร
จานวน ๘ ข้อ
ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓.๓ ผลกำรหำค่ำควำมเชื่อมัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอบบัค (Crohbach)
ดังแสดงในรายละเอียด

๓๕

ตำรำง ๑ แสดงผลการหาความเชื่อมั่นของแบบสารวจ
แบบสำรวจ
ความสุขของบุคลากรต่อศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ความผูกพันของบุคลากรต่อศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ค่ำควำมเชื่อมั่น
.809
.948
.971

๓.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล
เมื่อได้ข้อมูลจากการแจกแบบสารวจแล้ว จากนั้นก็เป็นขั้นตอนจัดกระทาและวิเคราะห์
ข้อมูลซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
๑. ตรวจสอบแบบสอบถามว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง
๒. น าข้ อ มู ล จากแบบสอบถามมาแปลงค่ า แล้ ว บั น ทึ ก ในตารางบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
(Coding Table) นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ ข้อมูลโดย
หาค่าทางสถิติต่าง ๆ ได้แก่
- ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ยเลขาคณิต
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation
การวัดระดับตัวแปรโดยใช้วิธี Rating Scale ซึ่งวัดค่าโดยให้คะแนนประเมินดังนี้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

๘๑ คะแนนขึ้นไป
๖๑-๘๐ คะแนน
๔๑-๖๐ คะแนน
๒๑-๔๐ คะแนน
๐-๒๐ คะแนน

๓.๕ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
สถิติพรรณนา หรือสถิติภาคบรรยาย(Descriptive Statistic) ซึ่งเป็นการอธิบายให้
เห็นคุณลักษณะต่างๆ ของตัวแปรอิสระ
ร้อยละ (Percentage) ใช้สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่าแต่ละข้อนั้นมีจานวน
มากน้อยเพียงใด เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ=

ค่าความถี่ของรายการนั้น
ความถี่ของรายการทั้งหมด

× ๑๐๐
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การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิตหรือมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, ๒๕๓๖ :๕๙)
=
เมื่อ
N

แทน คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จานวนข้อมูล

การวัดการกระจายได้แก่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สาหรับวัดการ
กระจายของข้อมูล คานวณได้จากสูตร (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสร็ฐ,มปป)
S.D =
เมื่อ

S.D
∑X
N

แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ผลรวมของข้อมูล
แทน จานวนตัวอย่าง

บทที่ ๔
ผลการสารวจ
ผลการส ารวจ การประเมินความผู กพัน ของบุ คลากรศู นย์อานวยการบริห ารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้นาเสนอข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ ๒ แสดงร้อยละของค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความสุขใน
การทางานในศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนที่ ๓ แสดงร้อยละของค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึง
พอใจต่อการทางานในศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนที่ ๔ แสดงร้อยละของค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความความ
ผูกพันต่อศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะของบุคลากรในการพัฒ นาศูนย์อานวยการบริห ารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ส่วนที่ ๑ แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป
ตาราง ๒ แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป
รายการ

จานวน(คน)

ร้อยละ

รวม

303
344
647

46.8
53.2
๑๐๐.๐

รวม

5
204
279
102
57
647

.8
31.5
43.1
15.8
8.8
100.0

๑. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปีขึ้นไป

๓๘

ตารางที่ ๒ (ต่อ)
รายการ

จานวน(คน)

ร้อยละ

303
344
647

46.8
53.2
๑๐๐.๐

5
204
279
102
57
647
จานวน(คน)
395
183
47
4
18
647

.8
31.5
43.1
15.8
8.8
100.0
ร้อยละ
61.1
28.2
7.3
.6
2.8
100.0

46
75
65
380
81
0
0
647

7.1
11.7
10.0
58.7
12.5
0
0
๑๐๐.๐

๑. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม
3. ประสบการณ์ทางาน
ต่ำกว่ำ 5 ปี
5 – 10 ปี
11 - 15 ปี
16 - 20 ปี
21 ปีขึ้นไป
รวม
4. ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ
รวม

จากตาราง ๒ พบว่า บุคลากรของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพศชายและ
หญิ งมีจานวนใกล้เคีย งกัน คือ เพศหญิง ร้อยละ 53.2 และเพศชาย ร้อยละ 46.8 ซึ่งเกือบครึ่ง
ร้อยละ 43.1 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี รองลงมา ร้อยละ 31.5 มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี
ส่วนประสบการณ์ ทางานั้ น ร้อยละ 28.2 มีประสบกำรณ์ ต่ำกว่ำ 5 ปี รองลงมา ร้อยละ 7.3
ประสบการณ์ทางาน 5 – 10 ปี สาหรับระดับการศึกษาพบว่า ร้อยละ 12.5 ระดับปริญญาตรี
รองลงมาเป็นระดับปริญญาโท ร้อยละ 11.7

๓๙

ส่วนที่ ๒ แสดงร้อยละของค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขในการ
ทางานของลุคลากรศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตาราง ๓ แสดงร้อยละของค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขในการทางานของ
บุคลากรศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
แบบสารวจ
ความสาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
การได้รับคาชมเชยในการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา
การยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานให้การ
สนับสนุนและยอมรับในผลงาน
ลักษณะงานในหน้าที่ท้าทายและจูงใจให้อยากทางาน
การเสียสละเวลาให้กับงานที่ทา
ความสามัคคีกันในองค์กร
บรรยากาศของความมีอัธยาศัย ความเอื้ออาทร ในองค์กร
ความมั่นใจในความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน
การทางานเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตครอบครัว
การแบ่งเวลาในการทางาน เวลาส่วนตัวเวลาครอบครัวและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม
ความสุขใจกับงานที่ทาโดยรวม
รวม

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับ
(ร้อยละ) มาตรฐาน
๘๐.๗๑
๑๔.๘๐
มาก
มาก
74.49
16.37
76.32
76.50
80.86
63.46
73.23
73.04
63.55

15.19
17.47
16.06
25.21
18.13
17.46
23.05

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

75.61
75.79
73.96

15.79
16.90
10.63

มาก
มาก
มาก

จากตาราง ๓ พบว่าบุคลากรมีระดับความสุขในการทางานในศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่า เฉลี่ยร้อยละ 73.96 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
10.63 เมื่อพิจารณาเป็น รายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความสุขในการทางานสูงสุดใน
๓ ลาดับแรก คือ การเสียสละเวลาให้กับงานที่ทา ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 16.06 รองลงมา คือ ความส าเร็จในการปฏิบัติห น้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ค่าเฉลี่ยร้อยละ
80.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๑๔.๘๐ และ งานในหน้าที่มีลักษณะท้าทายและจูงใจให้อยาก
ทางาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.47 ตามลาดับ โดยทุกประเด็น
บุคลากรมีความในการทางานอยู่ในระดับมาก

๔๐

ส่วนที่ ๓ แสดงร้อยละของค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจใน
การทางานบุคลากรศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตาราง ๔ แสดงร้อยละของค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการทางาน
บุ ค ลากรศู น ย์ อ านวยการบริ ห ารจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยจ าแนกเป็ น ประเด็ น และ
ข้อคาถาม
แบบสารวจ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
งานมีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง
มีอิสระในการตัดสินใจเพื่อความสาเร็จในงาน
ได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ
รวม
ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพในหน่วยงำน เอื้ออ่ำนวยต่อกำร
ท่ำงำน (เช่น ห้องท่ำงำน แสง และเสียง)
ได้รับควำมร่วมมือจำกเพือนร่วมงำนในกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดี
เมือเกิดปัญหำในกำรปฏิบัติงำน จะได้รับทรำบข้อมูลและมี
กำรประชุมร่วมกันเพือหำแนวทำงปฏิบัติทีเหมำะสม
รวม
ความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผู้นา
กำรก่ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ นโยบำย แผนงำน
โครงสร้ำงสำยบังคับบัญชำ กำรมอบอ่ำนำจมีควำมเหมำะสม
ผู้บังคับบัญชำสำมำรถน่ำพำองค์กรไปสู่ควำมส่ำเร็จได้
ผู้บังคับบัญชำมีควำมสำมำรถในกำรสือสำร ท่ำควำมเข้ำใจใน
เรืองยุทธศำสตร์ และแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติได้
รวม
ความพึงพอใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร (ผู้บังคับบัญชา
หมายถึง ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป 1 ระดับ)
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำมี วิ ธี ก ำรแก้ ไขปั ญ หำและควำมขั ด แย้ ง ใน
หน่วยงำนด้วยควำมเหมำะสมและเป็นธรรม
หน่วยงำนให้ควำมส่ำคัญต่อบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
มีกำรชืนชมเจ้ำหน้ำทีผู้น่ำเสนอควำมคิดใหม่ ๆ
รวม

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
(ร้อยละ) มาตรฐาน พึงพอใจ
80.27
73.66
74.52
76.15

16.06
17.31
16.40
14.00

มำก
มำก
มำก
มาก

72.70
76.97

18.71
15.44

มำก
มำก

73.10
74.26

16.65
14.46

มำก
มาก

74.93
78.29

17.31
16.77

มำก
มำก

77.71
76.98

16.49
15.23

มำก
มาก

75.14
73.23
72.39
73.59

17.57
18.89
18.05
16.36

มำก
มำก
มำก
มาก

๔๑

ตาราง ๔ (ต่อ)
แบบสารวจ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ได้รับการประเมินเพื่อการขึ้นค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ
ในหน่ วยงานจัดสวัสดิ การส าหรับผู้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับ
ความต้องการ
รวม
ความพึงพอใจเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ
ในองค์กร
ได้ รับ การพั ฒ นาทั กษะและความสามารถเพื่ อเตรียมความ
พร้อมในการก้าวไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอ
เส้นทางการเติบโตในการปฏิบัติงานมีความชัดเจน
หน่ ว ยงานมี ก ารวางแผนที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ ท่ า นก้ า วขึ้ น ไปสู่
ตาแหน่งที่สูงกว่าได้ตามลาดับ
รวม
รวมด้านความพึงพอใจต่อการทางาน

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
(ร้อยละ) มาตรฐาน พึงพอใจ
71.93
73.38

18.07
18.37

มำก
มำก

68.84
71.38

21.19
17.17

มำก
มาก

71.25
68.34

18.80
20.35

มำก
มำก

67.78
69.12
73.63

21.28
18.54
12.47

มำก
มำก
มาก

จากตาราง ๔ พบว่า บุคลากรมีระดับความพึงพอใจในการทางานของศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านรวมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยร้อยละ ๗๓.๖๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 12.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดใน ๓
ลาดับแรก คือ ความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผู้ นา ค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 15.23 รองลงมา คือ ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.15
ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 14.00 และความพึ งพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14.46 ตามลาดับ โดยทุกข้อมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก

๔๒

ส่วนที่ 4 แสดงร้อยละของค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันของ
บุคลากรต่อศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตาราง ๕ แสดงร้อยละของค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจาแนกเป็นรายประเด็นและข้อคาถาม
แบบสารวจ
ความผูกพันด้านความรู้สึก
รู้สึกภูมิใจที่เป็นบุคลากรขององค์กรนี้
ยิ น ดี ที่ จ ะเวลาส่ ว นตั ว ท างานให้ อ งค์ ก ร แม้ ว่ า จะไม่ ได้ รั บ
ผลตอบแทน
ถึงแม้ว่าองค์กรอื่นเสนอรายได้มากกว่าที่ได้รับในขณะนี้ก็ไม่
สนใจที่จะเปลี่ยนไปทางานองค์กรอื่น
มีความสุขในการที่จะทางานในองค์กรนี้ต่อไป
ข้าพเจ้าจะทางานกับองค์กรนี้ตลอดไปจนกระทั่งเกษียณอายุ
เต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
เต็มใจที่จะทุ่มเทความสามารถ เพื่อให้องค์กรบรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
มักพูดถึงองค์กรแห่งนี้ให้บุคคลอื่นฟังเสมอว่าเป็นองค์กรที่น่าทางาน
ด้วย
ยอมรับและยินดีปฏิบัติงานตามแนวนโยบายขององค์กร
ทุ่มเทให้กับการทางาน ไม่เพียงเพื่อตัวเองแต่เพื่อ
ความก้าวหน้าขององค์กร
การทางานที่องค์กรนี้มีส่วนสร้างแรงบันดาลใจให้สร้างผลงานที่ดีออกมา
รวม
ด้านความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร
มีความรู้สึกเชื่อมั่นในนโยบาย และวิธีการบริหารงานของ
หน่วยงานโดยภาพรวม
แนวทางการบริหารงานของหน่วยงานได้สร้างแรงบันดาลใจ
ในการทางานอย่างดีที่สุด

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
(ร้อยละ) มาตรฐาน พึงพอใจ
80.52

17.10

มาก

78.85

16.10

มาก

70.32
73.75
69.21
77.52

18.61
17.71
21.44
15.66

มาก
มาก
มาก
มาก

80.00

16.04

มาก

75.54
80.09

17.45
16.02

มาก
มาก

79.78
76.63
76.56

15.51
16.62
13.01

มาก
มาก
มาก

74.12

18.32

มาก

74.09

17.25

มาก

๔๓

ตาราง ๕ (ต่อ)
แบบสารวจ
เป้าหมายและค่านิยมของหน่วยงานกับมีความสอดคล้องกัน
มีความเชื่อถือในระบบการทางานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
และภารกิจที่ชัดเจนตามโครงสร้างแผนผังของหน่วยงาน
มีความภูมิใจเมื่อทราบข่าวว่าหน่วยงานได้สร้างชื่อเสียง หรือ
ได้รับการยกย่องจากบุคคลภายนอก
พร้อมที่จะทาหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ
หรืองานสนับสนุนสังคมในโครงการของหน่วยงาน
มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารมอบหมายเพื่อประโยชน์
ของหน่วยงานถึงแม้ว่างานนัน้ จะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ
รู้สึกภูมิใจที่ได้ทางานในหน่วยงาน และมักพูดถึงหน่วยงานที่ทางาน
อยู่ว่าเป็นองค์กรที่ดีเยี่ยมให้กับบุคคลภายนอกฟังอยู่เสมอ
รวม
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการ
ทางาน เพื่อประโยชน์ขององค์กร
เมื่อได้รับมอบหมายงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ในการทางาน
พร้อมเสมอที่จะทุ่มเทความสามารถและพยายามคิดหาวิธีการใหม่ ๆ
เพื่อการปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
พร้อมเสมอที่เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ หรือ
ความมีชื่อเสียงของหน่วยงาน
ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเต็มใจ และเต็มกาลัง
ความสามารถ เพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย
เมื่อมีความจาเป็นเร่งด่วนท่านพร้อมอุทิศตน และเสียสละ
เวลาส่วนตัวเพื่อที่จะมาทางาน
ยินดีทางานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย
มีความเร่งรีบมาทางานให้กับหน่วยงานก่อนเวลาทางานปกติสม่าเสมอ
มีผู้กล่าวถึงหน่วยงานในทางไม่ดี ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ชอบใจและ
จะพูดโต้แย้งทันที
รวม

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
(ร้อยละ) มาตรฐาน พึงพอใจ
มาก
73.04
16.92
73.47

17.38

มาก

78.60

16.61

มาก

79.56

15.45

มาก

81.14

15.27

มากที่สุด

78.14
76.52

17.06
13.21

มาก
มาก

82.44

15.12

มากที่สุด

81.66

15.20

มากที่สุด

80.83

15.29

มาก

81.76

16.08

มากที่สุด

80.95
81.11
79.28

15.12
16.12
15.89

มาก
มากที่สุด
มาก

76.44
80.56

17.32
12.78

มาก
มาก

๔๔

ตาราง ๕ (ต่อ)
แบบสารวจ
ด้านความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดารงความเป็น
สมาชิกภาพในองค์กร
ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกคนสาคัญที่มีประสิทธิภาพในการทางาน
เมื่อหน่วยงานได้รับผลกระทบจากสังคมภายนอกหรือองค์กร
อื่น พร้อมที่จะปกป้องเสมอ
รักและภาคภูมิใจในตาแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้
ปฏิบัติในหน่วยงานอยู่ในขณะนี้
จะปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ตลอดไป
เมื่อทางานในหน่วยงานนาน ๆ เข้า ข้าพเจ้ารู้สึกรักและ
ผูกพันกับหน่วยงานมากยิ่งขึ้น
มีความต้องการที่จะดารงความเป็นพนักงานของหน่วยงานไว้
ตลอดไป
คิดว่าจะทางานในหน่วยงานนี้ตลอดไป ถึงแม้ว่าหน่วยงาน
อื่นจะเสนอตาแหน่ง และค่าตอบแทนที่สูงกว่า
ไม่สนใจในคาชักชวนของเพื่อน ในการโอนย้ายหรือการ
ลาออกเพื่อไปทางานในหน่วยงานอื่น
รวม
รวมด้านความผูกพันต่อองค์กร

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
(ร้อยละ) มาตรฐาน พึงพอใจ
76.13

16.92

มาก

78.91

16.63

มาก

79.47
73.60

16.09
19.82

มาก
มาก

77.24

17.88

มาก

76.10

19.58

มาก

72.42

20.85

มาก

72.95
75.85
77.37

20.05
14.84
12.14

มาก
มาก
มาก

จากตาราง ๕ พบว่า บุ คลากรมี ระดับ ความความผู กพันของบุคลากรต่อ ศูนย์อานวยการ
บริ ห ารจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้ านรวมอยู่ ในระดับ มาก เฉลี่ ย ร้อยละ 77.37 ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 12.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความผูกพันฯ
สูงสุดใน ๓ ลาดับแรก คือ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทางาน เพื่อ
ประโยชน์ขององค์กร ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.78 รองลงมา คือ
ความผูกพันด้านความรู้สึก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.21 และด้าน
ความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดารงความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.85 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14.84 ตามลาดับ โดยทุกข้อมีความผูกพันฯ อยู่ในระดับมาก

๔๕

ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะของบุคลากรในการพัฒนาศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยจาแนกเป็นรายได้ ดังนี้
๕.๑ ด้านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
๑. ควรมีการวางระบบการพัฒนาบุคลากรและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒. การพัฒนาระบบการทางานเป็นทีมและการสร้างวัฒนธรรมให้เป็นองค์กรคุณภาพ
๓. การสร้างระบบประเมินความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทางานของบุคลากร
๔. ควรจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในองค์กร
๕.๒ ด้านการค่าตอบแทนและสวัสดิการในองค์กร
๑. การจัดระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสมกับกับปริมาณการปฏิบัติงาน
๒. ควรสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและห้องสุขาให้มีความเพียงพอกับบุคลากร
๓. ควรปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในสวยงามและมีสวัสดิการด้านร้านอาหารและสถานที่ใน
การออกกาลังกายให้เพียงพอ
๔. ควรจัดให้มีกองทุนสวัสดิการให้กับบุคลากร เพื่อใช้สาหรับส่งเสริมคุณภาพชีวิต

บทที่ ๕
สรุปและอภิปรายผล
การประเมินความผูกพัน ของบุคลากร ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อ
องค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทางานความ
พึงพอใจและความผูกพัน ต่อองค์กรของบุคลากร ตลอดจนศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งการ
ปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 647 ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ ประกอบด้วย แบบสารวจความสุขในการทางาน แบบ
สารวจความพึ งพอใจในการทางาน และแบบส ารวจความผู กพั นของบุคลากรต่อ ศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้นา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ผลการสารวจสรุปได้ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปพบว่า บุคลากรของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพศชายและ
หญิงมีจานวนใกล้เคียงกันคือ เพศหญิงร้อยละ 53.2 และเพศชาย ร้อยละ 46.8 ซึ่งเกือบครึ่ง ร้อยละ
43.1 มี อ ายุ ร ะหว่าง 31 – 40 ปี รองลงมา ร้อ ยละ 31.5 มี อายุ ระหว่าง 20 – 30 ปี ส่ ว น
ประสบการณ์ ท างานั้ น ร้ อ ยละ 28.2 มี ป ระสบการณ์ ต ากว่ า 5 ปี รองลงมา ร้ อ ยละ 7.3
ประสบการณ์ ทางาน 5 – 10 ปี สาหรับระดับการศึกษาพบว่า ร้อยละ 12.5 ระดับ ปริญ ญาตรี
รองลงมาเป็นระดับปริญญาโท ร้อยละ 11.7
ด้านความสุขในการทางานพบว่า บุคลากรมีระดับความสุขในการทางานในศูนย์อานวยการ
บริ ห ารจั งหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับ มาก ซึ่งมีค่า เฉลี่ ยร้อยละ 73.96 และส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 10.63
ด้านความพึงพอใจในการทางานพบว่า บุคลากรมีระดับความพึงพอใจในการทางานของศูนย์
อานวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านรวมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยร้อยละ ๗๓.๖๓ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.47
ด้านความผูกพัน ต่อองค์กรพบว่า บุคลากรมีระดับ ความความผูกพันของบุคลากรต่อ ศูนย์
อานวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านรวมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยร้อยละ 77.37 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.14

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของบุคลากรในการพัฒนาศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยจาแนกเป็นรายได้ ดังนี้
๕.๑ ด้านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
๑. ควรมีการวางระบบการพัฒนาบุคลากรและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒. การพัฒนาระบบการทางานเป็นทีมและการสร้างวัฒนธรรมให้เป็นองค์กรคุณภาพ
๓. การสร้างระบบประเมินความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทางานของบุคลากร
๔. ควรจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในองค์กร
๕.๒ ด้านการค่าตอบแทนและสวัสดิการในองค์กร
๑. การจัดระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสมกับกับปริมาณการปฏิบัติงาน
๒. ควรสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและห้องสุขาให้มีความเพียงพอกับบุคลากร
๓. ควรปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในสวยงามและมีสวัสดิการด้านร้านอาหารและสถานที่ใน
การออกกาลังกายให้เพียงพอ
๔. ควรจัดให้มีกองทุนสวัสดิการให้กับบุคลากรเพื่อใช้สาหรับส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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รายละเอียดข้อเสนอแนะของบุคลากร
1 ให้บุ คลากร ศอ.บต.มีความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ไม่มีความขัดแย้งกัน มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้บริหารทุกคนมีความสามัคคีปรองดองกัน
2 ควรพัฒนาและให้ความสาคัญกับคนในองค์กร
3 ขอให้ มี ค วามชั ด เจนในเส้ น ทางการเติ บ โตในการปฏิ บั ติ งาน (ปั จ จุบั น งานที่ ป ฏิ บั ติ ไม่ ต รงกั บ
ตาแหน่ง)
4 ควรที่จะให้มีการพัฒนาบุคลากรภายใน ศอ.บต.ตั้งแต่ระดับลูกจ้างจนถึงข้าราชการ ให้มีหลักสูตร
เพิ่มมากยิ่ง เช่น อบรมด้านการเป็นนักพูด นักเขียน นักมวลชนสัมพันธ์ ฯลฯ และกิจกรรมพัฒนา
ละลายพฤติกรรมภายในองค์กร
5 ให้พัฒนาความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
6 การพั ฒ นาบุ คลากรต้องการพั ฒ นาบุ คลากรระดับ ล่ างให้ มีความมั่น คงในอาชีพ มากขึ้น กว่าที่
ผ่านมา เพื่อเป็นรากฐานการพั ฒนาที่ยั่งยืนและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งยกระดับรายได้
ให้เทียบเท่าบุคลากรต่างประเทศที่มคี วามเจริญก้าวหน้าในการบริหารบ้านเมือง
7 ความรัก ความสามัคคีขององค์กรสาคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสาเร็จอย่างมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ใน จชต.ตลอดไป
8 ความชัดเจนของยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สามารถจับต้องได้ - ความสอดคล้องของ
งานกับบุคลากร ตามตาแหน่งหน้าที่
9 ควรมีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการพัฒนาปรับปรุง นโยบายการพัฒนา
จากทุกภาคส่วน - ควรมีการพัฒ นาบุคลากรในหน่วยงานให้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ - ควรมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้
บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิ บัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริง
10 พั ฒ นาด้ านบุ ค ลากร มี แ ผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ชั ด เจน -พั ฒ นาระบบการบริห ารจั ด การ
ระบบงาน
11 พัฒนาบุคลากรให้ทั่วถึง สม่าเสมอและเป็นระบบ
12 ความก้าวหน้าของบุคลากรไม่มี ต้องทบทวนใหม่ - พิจารณาความดีความชอบให้ตรงกับบุคลากร
-การมอบหมายงานให้ตรงกับ ตาแหน่ง/ความรู้ และความต้ องการของบุคลากรอย่างสุจริตธรรม
กว่านี้ -ปรับโครงสร้างภายใน ศอ.บต.ให้กระจายงานและควบคุมสั่งการติดตามให้ดี กว่านี้-ควร
ทบทวนใหม่
13 ทบทวนโครงสร้ า งภายใน - มอบงานให้ ต รงต าแหน่ ง /ความถนั ด ของบุ ค ลากร - จริ ง ใจต่ อ
ประชาชนให้มากขึ้น - สร้างภาพลักษณ์ของ ศอ.บต.ให้กลับคืนมาดังเดิม - นโยบายดีแล้ว แต่การ
ปฏิ บั ติยั งอ่อนมาก - ขวัญ กาลั งใจบุคลากรควรให้ ส าคัญ เป็น อันดับ แรก - ความก้าวหน้าของ
บุคลากรควรมีมากกว่านี้ - บุคลากรที่ทางานให้องค์กรนาน ๆ ควรพิจารณาเสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาให้เป็นลาดับแรก
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14 สิ่งที่ ศอ.บต ยังขาดอยู่คือ การเสริมสร้างวินัยและวั ฒนธรรมองค์กร ที่ทุกคนเป็นเจ้าของและเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ที่จะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีภายในหน่วยงาน และเป็นสัญลักษณ์
อย่างหนึ่งทุ กคนจะให้ ความสาคัญและปฏิบัติ งานภายใน ศอ.บต. ต้องยึดหลั กธรรมภิ บาล ทั้ง
บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกจึงจะทาให้ ศอ.บต.เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาแก่พี่น้องประชาชน
ใน จชต.
15 อยากให้ เปิ ดพื้น ที่ให้ กับ บุ คลากรรุ่นใหม่ที่พึ่งเข้ามาทางานแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ไม่ว่ าจะ
ปฏิบัติงานในด้านใด แต่มีเป้า หมายพัฒ นาองค์กรไปในทิศทางตอบแทนแผ่นดินไทย - อย่างให้
เพิ่มความสาคัญไปยังนักศึกษาไทยต่างประเทศมากกว่านี้ เพราะบรรดานักศึกษาไทยเหล่านี้คือ
ปัญญาชนของแผ่นดินอย่างแท้จริง และความหวังของพี่น้องในพื้นที่ จะได้เห็นลูก ๆ หลาน ๆ ของ
พวกเขากลั บ มาพั ฒ นาหมู่ บ้ านและประเทศชาติก้าวหน้าต่อ ไป -เพิ่ มกิ จกรรมพบปะระหว่าง
บุคลากรด้วยกันแต่ ละหน่วยงานหรือกลุ่ม เพื่อปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่มีการเหลื่อมล้า
ด้านสิทธิหรืองานที่ได้รับมอบมายจากหัวหน้างานของแต่ละบุคคล (สังคมจะน่าอยู่ เมื่อทุก ๆ คน
มีความคิดและทัศนคติที่ดีร่วมกัน)
16 ควรมี การอบรมสั ม มนาเพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพของทุ ก คนตาแหน่ งงานและเพื่ อ พั ฒ นาคุณ ภาพ
ประสิทธิภาพของงานต่อไป
17 เข้าใจในความแตกต่าง ร่วมสร้างสันติสุข บนพื้นฐานความแตกต่าง
18 จัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ทุกคนได้เรียนรู้ในระดับการให้ความสาคัญ
19 ผบ.ควรเห็นความสาคัญของบุคลากรภายในให้กว่ากว่าภายนอกก่อน (เพราะถือว่านี่แ หละคือลูก
ตนเอง) และควรเข้ม งวดการแต่ งกายสุ ภ าพเรีย บร้อ ยให้ เหมาะสมที่ สุ ด เพื่ อ ความดี งามและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรดูดี
20 จัดคนให้ตรงกับงาน
21 ทราบว่าองค์กรมีความขัดแย้ง และผู้ปฏิบัติไม่ทราบแนวทางปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติขาดแรงจูงใจในการ
ทางาน ขาดความภูมิใจในการทางาน การทาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด การจัดทาการทดสอบ
ความรู้ของ จนท. ลูกจ้าง คนช่วยราชการ การเข้าโปรแกรม team Building เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้
ปลดปล่อยความเครียดจากที่ทางาน และจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้าง ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้าง
สัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติ เพิ่มมากขึ้น การขับเคลื่อนองค์กรในระยะนี้ ด้วยการพัฒนาคนให้
มีความพร้อมกับการทางานก่อน
ด้านการจัดกิจกรรมในองค์กร
1 ควรจัดให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน หรือกิจกรรมการสร้างทีมงานให้บ่อยครั้ง เนื่องจากปัจจุบัน
ศอ.บต.แยกการทางาน 2 ที่ทาให้พบปะน้อยลง
2 ควรให้มีการแนะนาเจ้าหน้าที่พึ่งเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รู้จัก และสามารถประสานการทางาน
ได้ดีมากยิ่งขึ้น
3 จัดให้ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะกับบุคลากรในหน่วยงานให้บ่อยขึ้น
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ด้านการจัดสวัสดิการ/ค่าตอบแทน
1 การมีสวัสดิการที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งข้าราชการและลูกจ้าง
2 เพิ่มค่าตอบแทนเป็นเงินเฉพาะไม่ใช่เบี้ยเลี้ยง
3 ควรดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.ให้ดีกว่าที่ควร
4 สวัสดิการที่เหมาะสมมีผลโดยตรงกับแรงจูงใจในการทางาน
5 ขอเพิ่มค่าสวัสดิการให้มากกว่านี้ครับ
6 ขอให้มีสวัสดิการบ้างกับ รปภ.
7 ขอเพิ่มเงินเดือนครับ
8 ให้มีสวัสดิการเพิ่มขึ้นครับ
9 อยากให้เพิ่มเงินเดือนค่ะ
10 อยากให้มีสวัสดิการและเงินเดือนเพิ่มขึ้น
11 อยากได้ค่าแรงเพิ่มขึ้น
12 สวัสดิการควรจะมีให้ทัดเทียมกัน
13 สวัสดิการที่เท่าเทียมกัน
14 ควรมีการจัดตั้งสหกรณ์ภายในองค์กร หรือมีเงินกองทุนกลางเพื่อให้บุคลากรกู้ ยืมในทางฉุกเฉิน กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์หรือทัศนศึกษา/อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
15 ไม่อยากให้เงินเดือนตกเบิกบ่อย ๆ เพราะทุกคนลาบาก
16 เพิ่มเงินเดือน
ด้านการจัดสวัสดิการ/สถานที่
1 มีสวัสดิการอาหาร เพิ่มสนามกีฬา สนามบาส เทนนิส สระว่ายน้า ทาเป็นสโมสร แบบ ศชต.
2 อยากให้ หน่ วยงานสร้างห้องน้าเพิ่มให้กับพนักงาน เพราะปัจจุบันห้ องน้าในหน่ว ยงาน และมี
จานวนน้อย จึงไม่พอต่อต่อการบริการของพนักงาน
3 อยากเห็น ศอ.บต.จัดบ้านของตัวเองให้ดี
4 พัฒ นาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเฉพาะห้องน้า - พั ฒ นาระบบความ
ปลอดภัย บุคลากรที่เข้ามาภายใน ศอ.บต.ต้องมี รปภ.ดูแล - พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้
ชัดเจน มีแผนการพัฒนาความรู้และทักษาเจ้าหน้าที่
5 พัฒ นาสภาพแวดล้ อมพื้น ที่ให้ เป็น office ที่ทันสมัย ห้ องทางานสะอาด ไม่มีสัตว์ที่เป็นพาหะ
นาโรค เช่น หนู แมลงสาบ -ด้านสุขลักษณะ ห้องน้า ห้องสุขา ให้มีความสะอาดปราศจากกลิ่นไม่
พึงประสงค์ -ด้านความปลอดภัย ด้านการใช้กระแสไฟฟ้า ใช้กับอุปกรณ์ด้าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่อง FAX เดินสายให้มีความปลอดภัย และมีระเบียบเรียบร้อย
6 ควรปรับปรุงพัฒนาการเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ สถานที่จัดเก็บเอกสารสาคัญ อาคารเก็บพัสดุ
ควรทา 5 ส. ทุกไตรมาส เป็นอย่างน้อย
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7 แต่ละคนมีเนื้องานภาระหน้าที่ ศอ.บต.มีงานที่คอนข้างเยอะมาก ผู้บริหารเห็นควรให้ความดูแล
สวัสดิการ ต่าง ๆ ให้บุคลากร พนักงานบ้างและให้จัดให้มีสวัสดิการร้านค้า เครื่องออกกาลังกาย
ที่ศูน ย์ ราชการแห่ งใหม่ เพื่ อผ่ อนคลาย ความเมื่อยล้ า ตึงเครียด ในการทางาน ไม่ ใช่ดูแลแต่
ส่วนกลาง
ด้านการอานวยความยุติธรรม
1 บริหารองค์กรด้วยความยุติธรรม
2 ควรสร้างขวัญและกาลังใจสาหรับคนที่รักผูกพันและทุ่มเทให้องค์กรโดยวัดจากการประเมิ นผล
การปฏิบัติหลายด้าน
3 ควรมีการสับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสานัก/กอง ทุก ๆ 3 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถได้มี
โอกาสเข้ามาบริหารงาน
4 ให้มีการบริหารจัดการเรื่องอัตรากาลัง - ตาแหน่งหน้าที่ตรงตามความรู้ความสามารถ เป็นธรรม
ไม่เห็นแก่พวกพ้อง
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ภาคผนวก ง
ประวัตินักวิจัย

๗๐

ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน
สถานที่ทางานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๕๒
ผลงานวิจัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๙

นายบุญสิทธิ์ ไชยชนะ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (การวิจั ยพฤติ กรรมศาสตร์ป ระยุก ต์ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิท ยาศาสตรดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต (การวิจัยพฤติก รรมศาสตร์ป ระยุกต์ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกาลังพลภาค ๔ ส่ วน
หน้า (โครงการความร่วมมือส่วนประเมินผลภาค ๔ ส่วนหน้า)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลนครยะลา (โครงการ
ความร่วมมือกับเทศบาลนครยะลา)
การติดตามและประเมินผลโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ (ทุนสนับสนุนจากสานักส่งเสริม
วิชาการ เขต ๑๒ จังหวัดสงขลา)
การประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณ ฑิตที่มีต่อบัณ ฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาปีการศึกษา
๒๕๕๒ (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา)
การประเมิ น โครงการ”การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ภ าษา
ท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา
(ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น ) ในเขตพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้ ”
(โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล)
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ของครู โ รงเรี ย นเทศบาล ๓ (วั ด พุ ท ธภู มิ ) จั ง หวั ด ยะลา (ทุ น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)
การติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการ “สั น ติ ธ านี ” ในสามจั ง หวั ด
ชายแดนใต้ (ทุ น สนั บ สนุ น จากศู น ย์ อ านวยการบริ ห ารจั งหวั ด
ชายแดนใต้)
การวิ จั ย “เส้ น ทางสู่ น ครแห่ ง นกของจั ง หวั ด ยะลา: Yala Bird
City” (ทุนสนับสนุนจากเทศบาลนครยะลา)
หัวหน้าโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๗๑

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

หั ว หน้ า โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ หัวหน้าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ หั ว หน้ า โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๖๐
หัวหน้าโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
พ.ศ. 2561
หั วหน้าโครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้ นที่ ๓
จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ต่ อ การปฏิ บั ติ งานของศู น ย์ อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
บทความและบทความวิจัย
พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙

บทความวิจัยการติดตามและประเมินผลโครงการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้นาเสนอในการ
ประชุมวิช าการการวัดและประเมินผลสั มพันธ์แห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๑๘ ณ โรงแรมราชศุภนิมิตจังหวัดกาญจนบุรี (๒๗ มกราคม
๒๕๕๓)
บทความ “ท าไมต้ อ งท าวิ จั ย ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา” เอกสาร
ประชุ ม ทางวิ ช าการระดั บ ชาติ เ พื่ อ น าเสนอผลงานวิ จั ย ของ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาครั้ งที่ ๑ ส านั ก งานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓)
บทความวิจัย THE EFFECT OF SELF-ESTEEM AND
COMPETENCY OF CLASSROOM RESEARACH PROMOTION
PROGRAM IN DEVELOPMENT PROCESS OF TEACHER
TRAINEES นาเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ Canada
International Conference on Education (CICE-๒๐๑๐)
Toronto Canada (๒๘ เมษายน ๒๕๕๓)
หัวหน้าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น จั ง หวั ด ยะลา Intergrity &
Trasparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๗๒

งานสอนเเละควบคุม
วิทยานิพนธ์
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗

อาจารย์ พิ เศษมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สงขลาเเละมหาวิ ท ยาลั ย
หาดใหญ่สอนวิชาสถิติ และการวิจัย นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ,
ปริญญาโท,ปริญญาเอก
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒ อาจารย์ผู้สอนประจาวิชาสถิติ การวิจัยเเละการประเมินผลของ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีแ ละประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ครูข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนประจาวิชาสถิติ การวิจัย และการประเมินผลของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และ
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สาขาสังศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา สาขา การสอนอิสลามศึกษา สาขาสิ่งเเวดล้อมเพื่อการ
พัฒนา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษาและสาขา
บริหารธุรกิจ
นอกจากนั้ น ยั งเป็ น ประธานควบคุ มวิท ยานิพ นธ์ในระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษาประธานการสอบ
วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา การวิจัยเเละการ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รวมทั้งการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือการ
วิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นอกจากนั้นยังเป็นประธาน
ควบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประธานการสอบ
วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การสอนและการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์

สาขาการวิจัยเเละการประเมินผลของมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์
รวมทั้งการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือการ
วิจั ย ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา นอกจากนั้ น ยั งเป็ น การ
ประเมิ น ผลโครงการ สถิ ติแ ละการวิจัย ให้ กับ หน่ ว ยงานภาครัฐ
อาทิ เขตพื้ น ที่ การศึ กษาในภาคใต้ต อนล่ าง เทศบาลนครยะลา
ส านั กวิช าการเขต ๑๒ สงขลา เครื่องข่ายมหาวิท ยาลั ยราชภั ฎ
ภาคเหนือ เป็นต้น

๗๓

ประวัตินักวิจัย
ชื่อ – สกุล

นายฮาฟิซ ยูโซ๊ะ

วันเดือนปีเกิด

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕37

สถานที่เกิด

จังหวัดปัตตานี

สถานที่อยู่ปัจจุบัน

6 ซอย 10 ถนนกะลาพอ ตาบลจะบังติกอ อาเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี 94000
ตาแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ผู้ช่วยนักวิจัย
สถานที่ทางานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕6๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สาขาพลศึ ก ษาและสุ ข ศึ ก ษา ครุ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏยะลา

