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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของตามลําดับหัวขอตอไปนี ้
 2.1   การปฏิรูประบบราชการ 
 2.2   ลักษณะขององคกร 
 2.3    การพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
 2.4   ความเปนมาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 2.5   แนวคดิ ทฤษฎีความผูกพันตอองคกร 
  2.6   งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

2.1 การปฏิรูประบบราชการ 
 

   การปฏิรูประบบราชการเปนงานที่จําเปนเรงดวน  ซ่ึงเปนการดําเนินการเชิงบูรณาการ     
ที่ครอบคลุมถึงภาครัฐทั้งหมด   ตลอดจนหนวยงานราชการ  หนวยงานของรัฐ   หรือองคกร         
ปกครองทองถ่ิน  โดยการกระจายอํานาจและสรางความรวมมือกับประชาชน  องคกรเอกชน      
ภาคธุรกิจ    เอกชนตาง ๆ  เพื่อแกปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชนควร
ใหบริการแกประชาชนไดรับการบริการที่ดี  มีคุณภาพรวดเร็ว  และเปนธรรม 
 2.1.1   ความหมายการปฏิรูปราชการ 
                สมพิศ  สุขแสน และกิตติพล  กิติยานุรักษ (2543 : ออนไลน)  ไดใหความหมาย
ไววา  การปฏิรูประบบราชการ  คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของระบบราชการอยางขนานใหญ     
ตั้งแตบทบาทหนาที่ของรัฐ  โครงสรางอํานาจในระดับตางๆโครงสรางรูปแบบองคกรระบบบริหาร
และวิธีดําเนินงานในระบบการเงินและงบประมาณระบบบริหารของบุคคล  กฎหมายกฏระเบียบ
ตลอดจนคานิยมและวัฒนธรรมของขาราชการเพื่อใหระบบราชการมีประสิทธิภาพสูงเปนกลไก 
การบริหารจัดการประเทศที่มีคุณภาพและคุณธรรม   รวมทั้งมีประสิทธิผลที่เชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชน 
 2.1.2   นโยบายรัฐบาล  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร แถลงตอรัฐสภา  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 
2544  ในสวนเกี่ยวของกับการปฏิรูประบบราชการดังนี้   (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.  2544,  
อางถึงใน   ดํารงค   จันทรสกุล.  2545 : 30)    
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  1) ดานบริหาร 
                  (1)   จะปฏิรูประบบราชการใหมปีระสิทธิภาพและมีโครงสรางที่กระชับ  
โดยเรงตรากฎหมายเพื่อปรับโครงสรางกระทรวง  ทบวง  กรม  ใหทันกระแสการเปลี่ยนแปลง   
ของโลก 
                           (2)  ปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเปนผูควบคุม  เปนผูสนับสนุน  
อํานวยความสะดวก 
    (3)  ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการราชการ    โดยใชเทคโนโลยี        
สารสนเทศใหประชาชนไดรับทราบขาวสารอยางกวางขวางและรวดเร็ว 
    (4)  เรงพัฒนาคุณภาพขาราชการ  ใหมีทัศนคติที่เอื้อตองานบริการประชาชน 
                               (5)  เรงปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ ใหมี           
ประสิทธิภาพและเกดิประโยชนสูงสุด สงเสริมใหกระทรวง ทบวง กรมมีบทบาทในการตัดสินใจ
มากขึ้น 
         2)   ดานกระจายอาํนาจ 
                      (1)  ใหความสําคัญในการจัดเก็บรายไดของทองถ่ิน 
            (2)  สงเสริมใหมีการกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางสูสวนทองถ่ิน
ใหสอดคลองกับภารกิจของทองถ่ิน 
       (3)  สงเสริมใหประชาชนในภาคประชาสังคมและองคกรเอกชนไดมี       
สวนรวมในการปกครองใหมากขึ้น 
         (4)  เรงดําเนินการปฏิรูปกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับตาง ๆ  ที่ลาสมัย  
ใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 2.1.3   ปรัชญาการบริหารงานภาครฐัในศตวรรษใหม     
  การบริหารภาครัฐปจจุบันเปนการรวมอํานาจสั่งการไวทีส่วนกลาง  ในอนาคต
ปรัชญาการบริหารราชการมีแนวโนมวาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางทีสํ่าคัญ  คือ  (วรเดช  จันทศร.  
2543,  อางถึงใน  ดํารงค  จันทรสกุล.  2545 : 18-19)   
 แนวโนมที่หนึง่ : การกระจายอํานาจการบริหาร   
 แนวโนมที่สอง : การแปลงสภาพกจิกรรมของรัฐเปนของเอกชน  
 แนวโนมที่สาม : การนําระบบการประเมนิผลแบบเปดมาใชในหนวยงานภาครัฐ  
 แนวโนมที่ส่ี     : การปฏิรูปกฎหมายและระเบียบที่ลาหลัง  
 แนวโนมที่หา   : การปฏิรูปงบประมาณ  
 แนวโนมที่หก  : การบริหารงานภาครัฐตองไมมีการผูกขาด  
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 2.1.4   แนวทางการปฏิรูประบบราชการ  
          1)   ปรับบทบาทภาครัฐ 
         2)   ปรับปรุงระบบบริหาร 
        3)   ปรับปรุงโครงสราง 
       4)   ปรับปรุงกลไกและหลักเกณฑ 
          5)   ปรับปรุงระบบราชการ 
         6)   ปรับปรุงวัฒนธรรมและคานิยมของระบบราชการ 
        7)   ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี 
         (ทิพาวดี  เมฆสวรรค. 2541,  อางถึงใน  ดวงใจ  ขุนบานฉ่ํา. 2546: 38-42)    
 2.1.5   หลักการและวัตถุประสงค  การปฏิรูประบบราชการป  2545 
              1)   ยกระดับขีดความสามารถ  และสรางประสิทธิภาพของหนวยงานราชการ 
              2)   มีระบบการทํางานและบุคลากร  ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          3)   สรางและฟนฟูความเชื่อมั่นของประชาชนและสังคมระบบราชการ 
          4)   สรางระบบราชการใหตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
            5)   มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  คุมคาและเปนประโยชนตอสวนรวม 
        6)   สนับสนุนภาคประชาชนและภาคธุรกิจใหเติบโต  มีความเขมแข็ง  และเปน
กลไกหลักของการพัฒนาประเทศ  (จิรวัฒน  รจนาวรรณ.  2546 : 178)  
  2.1.6   การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
   มาตรา 6  การบริหารราชการบานเมืองที่ดี  ไดแก  การบริหารราชการ   เพื่อบรรลุ        
เปาหมายดังตอไปนี้   (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  2546 : 21)    
 1)  เกิดประโยชนสุขของประชาชน   
 2)   เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 3)   มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจภาครัฐ 
 4)   ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
 5)   มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 
 6)   ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตองสนอง 
ความตองการ 
 7)   มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 
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 2.1.7  หลักการและแนวทางการปรับบทบาทภารกิจขององคกรของรัฐ 
               1)   การปรับบทบาท  ภารกิจ  และโครงสรางสวนราชการ 
               2)   การปรับรูปแบบและวิธีการบริหารงานใหม 
               3)   การปฏิรูปวิธีการงบประมาณ 
               4)   การปฏิรูประบบบริหารบุคคล 
               5)   การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมคานิยม  ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ  
(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน.  2545 : 7)   
 สรุป  การปฏิรูประบบราชการ   ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบราชการมาทุกสมัยที่จะ
สรางความทันสมัยและกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เปนพลวัตรของกระแสโลกปจจุบันและอนาคต   
เพื่อแกปญหาการขาดประสิทธิภาพ  ความซ้ําซอน  การทุจริตประพฤติมิชอบและขาดความโปรงใส  
ซ่ึงเปนความพยายามของรัฐบาลทุกสมัยจนถึงรัฐบาลปจจุบันที่ทําการปรับเปลี่ยนระบบราชการให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งการแปลงสภาพองคกรของรัฐเปนของเอกชน  และ       
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจสูเอกชน  เปนตน 
 2.1.8   แนวคดิเรื่อง  ธรรมาภิบาล  
 แนวคิดธรรมาภิบาลเปนแนวคิดที่นํามาใช   พบวา ตนแบบมาจากประเทศองักฤษ
สําหรับประเทศไทยไดนําแนวคิดนี้มาประยุกตใชทั้งภาครัฐ   ภาคธุรกิจเอกชน   ภาคประชาสังคม  
แนวคิดธรรมาภิบาล  จึงเปนสวนสําคัญยิ่งขององคกรไมวาเปนหนวยงานราชการ  หรือเอกชน        
ที่ตองปรับตัวใหเขากับยุคโลกาภิวัตน  เพื่อใชในการปฏิรูประบบราชการและรัฐวิสาหกิจ 
  1)   ความหมาย 
   บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ  และบุญมี  ล้ี  (2544 : 10)   ธรรมาภิบาล  ทําหนาที่
เปนกลไก เครื่องมือ   และแนวทางการดําเนินการที่เชื่อมโยงกันของภาคธุรกิจ  สังคม  และการเมอืง   
โดยเนนความจําเปนของการสรางความรวมมือจากภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน  อยางจริงจัง   
และตอเนื่อง  เพื่อใหประเทศมีพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยที่เข็มแข็ง   มีความชอบธรรมของ
กฎหมาย   มีเสถียรภาพ  มีโครงสราง    และกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ    มีความโปรงใส   
และความสามารถตรวจสอบไดอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
    อินทรัตน  ยอดบางเตย  (2547 : 28)   ไดใหความหมายของ  “ธรรมรัฐ”  หรือ      
“ธรรมาภิบาล”   คือ  การบริหารการปกครองดวยการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนธรรม  ซ่ึง           
การบริหารทรัพยากรนั้นตองไมกอใหเกิดชองวางระหวางรัฐกับประชาชน และประชาชนกับ
ประชาชนโดยเฉพาะเรื่องรายไดคาครองชีพสวัสดิการและปจจัยส่ีที่จําเปนตอการดํารงชีพของ
ประชาชน  ธรรมรัฐจะเกิดขึ้นไดจริงจะตองอาศัยวิธีการที่สามารถดําเนินการไดอยางโปรงใส     
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และเปนธรรมและสามารถตรวจสอบได   ขาราชการหรือผูที่ เกี่ยวของตองมีระเบียบ  วินัย         
ความรับผิดชอบตอตนเองเละองคกร  ดวยหลักการตามแบบเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ 
  2) องคประกอบหลักของธรรมาภิบาล 
              การจัดวิธีการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลอาจจะไมมีที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว  
แตที่จะกลาวตอไปนี้ตองถือวาเปนองคประกอบรวมซึ่งเปนพื้นฐานของการสรางธรรมาภิบาล     
องคประกอบเหลานี้ไดแก  (วนิดา  แสงสารพันธ.  2545 : ออนไลน)   
                            (1) ภาระรับผิดชอบ 
                           (2) ความโปรงใส 
                          (3) การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
                         (4) การจัดวิธีการปกครองแบบมีสวนรวม 
 (5) การสรางกรอบทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เขมแข็ง   
  3)   แนวทางการบริหารจัดการแบบธรรมรัฐ 
               ภายใตหลักการดังกลาวนี้รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  (พ.ศ.2540)  จึงได
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการแบบธรรมรัฐไว กลาวคือ (วนิดา แสงสารพันธ. 2545 : ออนไลน)   
             “ ภาครัฐ ”  จะตองมีการปฏิรูปการเมืองเพื่อที่จะทําใหระบบการเมือง        
การเลือกตั้งดีขึ้นอันจะสงผลใหรัฐบาลมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นดวย 
          “ ภาคธุรกิจ ”  จะตองมีการดําเนินงานที่โปรงใส  และสามารถถูกตรวจสอบ
ไดเชนกัน  ทั้งยังจะตองสรางบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ  หรือที่เรียกวา  Good 
corporate governance  ขึ้นใหไดและเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจะตองมีการดําเนินการโดย
เคารพตอสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายการอยางเทาเทียมกัน 
             “ ภาคสังคม ” รัฐธรรมนูญไดกําหนดแนวทางใหภาคประชาชนมีความ      
เขมแข็งมากขึ้นโดยไดเพิ่มการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นใหการศึกษาแก      
ประชาชนเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปที่จะรวมกลุมดําเนินกิจกรรมทางการเมืองไดเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากรไดรับขอมูลขาวสารจากทางราชการ  และมีสวนใน
การประชาพิจารณ    ซ่ึงลวนแลวแตเปนแนวทางของธรรมาภิบาล 
         4)   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ    ทรงมีแนวพระราชดําริเกี่ยงกับวิธีการ        
ปกครองที่ดี  โดยสรุปเปนวิธีการ  7  ประการ  ดังนี้    (อินทรัตน  ยอดบางเตย.  2547 : 28-29)   

    (1)  การบริหารจะตองเขาถึงประชาชน 
    (2)  ประชาชนตองใหความรวมมือกับฝายบริหาร 
    (3)  การปกครองตองยืดหยุนในทางที่ดี 
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     (4)  การปกครองตองมีความยุติธรรม   โดยมีกฎหมายเพื่อผดุงรักษาความ   
ยุติธรรม  และความสงบเรียบรอย 
       (5)  การปกครองตองมีกําลังทหารปองกันประเทศ 
       (6)  การปฏิบัติของรัฐบาลเปนปจจัยสําคัญที่จะกําหนดความมั่นคงและ      
กาวหนาของชาติบานเมืองและประชาชน 
       (7)  เมื่อประชาชนประสบภัย  ทางราชการตองไปชวยอยางทันทวงที   
   5) ระดับของธรรมาภิบาล 
                  โดยทั่วไปธรรมาภิบาล  แบงออกเปน  4  ระดับ  ดังตอไปนี้ 
    (1)  ระดับนานาชาติหรือระดับโลก  คือ  โลกาภิบาล  (Global  governance )  
เปนหลักการที่สรางความรุงเรืองและสันติสุขของโลก  พรอมกับการจัดสรรทรัพยากรดวย        
ความเปนธรรม  โปรงใส  และมีประสิทธิผล                  
                            (2)  ระดับประเทศ  คือ รัฐาภิบาล  (Public  governance)  คือ  การมุงสราง
ความมั่งคั่งและความผาสุกของคนในชาติแตตองไมไปลวงละเมิดกติกาของสังคมโลกการสราง       
รัฐาภิบาลที่ดียอมตองมีการหลอหลอมรวมเปนสิ่งเดียวกัน  
                 (3)  ระดับสังคม   คือ  สังคมภิบาล  (Social   governance)    คือ   การมุงสราง
ความมั่งคั่งและสันติสุขของสังคม  โดยเคารพกฎกติการะดับชาติซ่ึงเคารพกฎกติกาโลกอีกตอหนึ่ง   
                 (4)  ระดับองคกรหรือบรรษัท  คือ  บรรษทัภิบาล  (Corporate   governance)  
คือ  การมุงสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  ซ่ึงนําไปสูกําไร  เสถียรภาพ ความมั่งคั่งขององคกร
และการเอื้อเฟอเ ผ่ือแผตอสังคม   โดยใหเกิดความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียของธุรกิจ                  
(Stakeholders)  แทนที่จะรับผิดชอบตอผูถือหุนแตเพียงฝายเดียวเหมือนที่ปรากฏในอดีต             
โดยบรรษัทภิบาล   
               จากที่ไดกลาวถึงระดับของธรรมาภิบาลทั้ง  4  ระดับ  จะพบวาบรรษัทภิบาลมีความ  
เชื่อมโยงกับโลกาภิบาล  รัฐาภิบาล  และสังคมภิบาล   
               นอกจากระดับของธรรมาภิบาลทั้ง 4   ระดับแลวหัวใจสําคัญของกรอบความคิดใน    
การสรางธรรมาภิบาลจะอยูที่การสรางปจเจกบุคคล  (Individual )   ใหมีความพรอมทั้งจริยธรรม            
( Ethics)   ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน(Integrity)  ความสามารถ (Competence)  และความรอบรู  
(Wisdom)  สรุปวาคุณคาของปจเจกชน  (Individual  values)  จะเปนจุดเริ่มตนของธรรมาภิบาลที่
นําไปสูความรุงเรืองและสันติ    ถาขาดปจเจกชนที่มีคุณคาแลวการสรางธรรมาภิบาลทั้ง  4  ระดับ
จะตองลมเหลวอยางแนนอน (เกียรติศักดิ์  จีรเธียรนาถ. 2543,  อางถึงใน  ศิริวรรณ  เสรีรัตน,         
สมชาย  หิรัญกิตติ  และสมศักดิ์  วานิชยาภรณ.  2545 : 390) 
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   6)   ลักษณะสําคัญของธรรมาภิบาล 
                 เมื่อพิจารณาจากระดับของธรรมาภิบาลทั้ง 4  ระดับแลว   จะพบวาระดับของ
ธรรมาภิบาลในระดับองคกรคือบรรษัทภิบาลยังสามารถแบงออกเปน 2  ลักษณะที่สําคัญ             
ดังตอไปนี้ 
      (1) บรรษัทภิบาลแบบดั้งเดิม (Traditional corporate governance)  ลักษณะ
แบบนี้จะเปนการสรางปรัชญาในการดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติบริษัท  (Companies  acts)  
และกฎหมายที่เปนสวนประกอบที่เกี่ยวของบรรษัทภิบาลแบบดั้งเดิมนี้เปนผลจากการคนพบ      
จากรายงานของ  Cadbury , Greenbury  และ  Hampel   ซ่ึงเปนการเนนในดานการทํางานของ     
คณะกรรมการบริษัทและความสัมพันธตอผูถือหุน  (Shareholder)  ส่ิงที่เกี่ยวของเบื้องตน  คือ     
การปรับปรุงการปฏิบัติงานในปจจุบันและการหลีกเลี่ยงใหพนจากเรื่องอื้อฉาว  (Scandals)          
โดยผูถือหุนจะไดรับการสนับสนุนใหมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นลักษณะบรรษัทภิบาลแบบนี้จะมุงเนน
ในดานกระบวนการมากกวาดานปรัชญา 
      (2) บรรษัทภิบาลแบบรวมทั้งหมด (Inclusive cooporate  governance) ไดทํา
ใหเกิดความมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียของธุรกิจ  (Stakeholder)  ที่มีผลประโยชนในธุรกิจจะไดรับการ
คํานึงถึงและการรับผิดชอบตอผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียของธุรกิจทุกฝายบรรษัทภิบาลแบบ
รวมทั้งหมดนี้จะมีความเกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียของธุรกิจมากกวาผูถือหุน  และคณะกรรมการ
บริษัท  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน ,  สมชาย  หิรัญกิตติ  และสมศักดิ์  วานิชยาภรณ.  2545 : 390)  
 บรรษัทภิบาล  (Good corporate governance) เปนความสัมพันธระหวางกลุมผูมีสวนรวม
ที่มีความแตกตางกันในการกําหนดทิศทางและผลการปฏิบัติงานขององคกร  ซ่ึงประกอบดวย  (1)  
ผูถือหุน  (Shareholders)  (2)  ฝายบริหาร  ซ่ึงนําโดยประธานเจาหนาที่บริหาร   (Chief Executive  
Officer : CEO)   (3)  คณะกรรมการบริหาร(Board of  directors)  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน,  สมชาย  
หิรัญกิตติ  และสมศักดิ์  วานิชยาภรณ.  2545 : 387)   
   7)   สวนประกอบสําคัญของธรรมาภิบาล     
     (1)  ปรัชญา  (Philosophy)  เปนความเชื่อพื้นฐานที่มีรากฐานมาจากความจริง
ที่รองรับวา  บรรษัทภิบาล   คือ  ความยุติธรรม  ความโปรงใส   ความชัดเจนในภาวะหนาที่        
ความรับผิดชอบ และดุลอํานาจขององคกร         
                   (2)  หลักการ  (Principle)   เปนมาตรฐานและเกณฑที่กําหนดไวเพื่อเปน
สวนประกอบสําคัญ  (Essence) หรือเปนโครงสราง (Structure)  ของความคิด  และแบบจําลอง           
(Model )  ตางๆ  ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากปรัชญาของบรรษัทภิบาล 
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               (3)  วิธีการ(Method) เปนรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบัติใหสอดคลอง  
และเปนไปตามปรัชญาและหลักการของบรรษัทภิบาลที่ดี   ซ่ึงจะสรางบรรษัทภิบาลที่เปนรูปธรรม    
ธรรมาภิบาล  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน,  สมชาย  หิรัญกิตติ  และสมศักดิ์  วานิชยาภรณ.  2545 : 389)   
 จากแนวคิดของนักวิจัยที่กลาวไว  พอสรุปไดวา  ธรรมาภิบาล  คือ  กระบวนการ            
ที่สรางความโปรงใส    การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบไดที่จะนําไปสู           
การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  และภาคเอกชน   จะตองรวมมือกันสรางธรรมาภิบาล  
ใหเจริญรุงเรือง  เพื่อใหเกิดสันติสุข  และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในสังคมใหมั่นคงตลอดไป 
   8)   หลักการของบรรษัทภิบาล  
    หลักการของบรรษัทภิบาลจึงเขามามีบทบาทในการชี้นํา  และสรางองคกร
ธุรกิจที่ดีในอนาคต  โดยท่ีบรรษัทภิบาลที่ดีจะมีหลักการสําคัญตอไปนี้ (ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน.  
2545 : 158-159)    
                 (1)  มีความเชื่อถือได  (Accountability)  ในการบริหารและการดําเนินงาน 
                 (2)  มีความโปรงใส (Transparency) ในการตัดสินใจและแกปญหาเพื่อ    
สวนรวม 
                 (3) ใหความสําคัญกับมูลคาหุนในระยะยาว(Long-term share value) มากกวา
ผลตอบแทนหรือการเก็งกําไรในระยะสั้น 
                 (4)  การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูเกี่ยวของอยางเปนธรรมและสมดุล 
                 (5)  ประมวลการปฏิบัติที่เปนเลิศ  (Code of best practice)  ในการดําเนินงาน  
และการแกไขปญหาขององคกรธุรกิจ 
                 (6)  การตรวจสอบเพื่อสรางความสมดุล (Checks and balances) ในการ
ดําเนินงานในระดับตางๆ 
                 (7)  การใหความสําคัญกับคุณคาระยะยาว (Long-term value) ของธุรกิจและ
บุคคล 
                 (8)  วิธีลงคะแนนเสียง  (Voting method) และความเปนเอกฉันทในการ      
ตัดสินใจ 
                 (9)  การคุมครองเงินลงทุนโดยเทาเทียมกัน (Equity  treatment)  ของผูถือหุน
และบุคคลที่เกี่ยวของ   
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   9)  การสรางบรรษัทภิบาลที่ดี 
     ไดกลาวถึงวงจรในการสรางบรรษัทภิบาลที่ดีวา  ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ  
ดังตอไปนี้  (เกียรติศักดิ์  จีรเธียรนาถ.  2542,  อางถึงใน  ศิริวรรณ  เสรีรัตน,  สมชาย  หิรัญกิตติ  
และสมศักดิ์  วานิชยาภรณ.  2545 : 169-172)   
                (1)  ความเขาใจที่ถูกตอง  ( Right understanding ) 
                (2)  ความคิดที่ถูกตอง  ( Right tinking ) 
                (3)  ความทุมเทที่ถูกตอง  ( Right  commitment ) 
                (4)  การกระทําที่ถูกตอง  ( Right  actions ) 
                (5)  การติดตามและตรวจสอบที่ถูกตอง  ( Right  monitoring ) 
                (6)  การประเมินและปรับแกที่ถูกตอง  ( Right  assessment  and  alignment ) 

10) บรรษัทภิบาลที่ดีจะทําใหองคกรธุรกิจไดรับผลประโยชน  
ดังตอไปนี้  (ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน.  2545 : 173-174) 
                (1)  เพิ่มศักยภาพในการสรางความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness)   
                (2)  เพิ่มโอกาสในการเขาสูตลาดทุนของโลก (Accessibility to global capital  
markets)   
                (3)  เพิ่มโอกาสในการแสวงหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ  (Strategic alliances) 
 จากแนวคิดของนักวิจัยที่กลาวไวพอสรุปไดวาบรรษัทภิบาลเปนการสรางธรรมาภิบาล
ในระดับองคกรภาคธุรกิจ  พยายามสรางบรรษัทภิบาลเปนรูปธรรม  เพื่อใหเกิดความเชื่อถือได  
ความโปรงใส   สามารถตรวจสอบได   เพื่อความสมดุลในการดําเนินการไดอยางถูกตองเปน         
การสรางองคกรธุรกิจที่ดี  ที่จะพัฒนาไปสูองคกรแหงอนาคต 
 2.1.9   การรื้อปรับระบบหรือการรีเอ็นจิเนยีร่ิง  (Re-engineering) 
 การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมอยางรวดเร็ว  จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
ภายในและภายนอกองคกรที่กําลังเขาสูยุคเศรษฐกิจใหม  ทําใหองคกรตาง ๆ  ไดรับผลกระทบ     
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางหลีกเล่ียงไมได  ไมวาจะเปนภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคธุรกิจ  
ตลอดจนรัฐวิสากิจพยายามหาแนวทางในการปรับเปล่ียนองคกร  โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับ             
การรื้อปรับระบบหรือรีเอ็นจิเนียร่ิง    ซ่ึงเปนการบริการแนวใหมมาเปนกลยุทธในการปรับเปลี่ยน
องคกรไดวางแนวคิดและขั้นตอนในการวกับการรื้อปรับระบบหรือ รี เ อ็นจิ เนีย ร่ิง เพื่อ                  
เพิ่มประสิทธิภาพใหกับองคกร  การหาแนวทางในการปรับปรุงโครงสรางองคกรใหดีขึ้น             
การออกแบบองคกร  และระการทํางานแบบใหม  การนําเทคโนโลยีใหม ๆ  เขามาปรับใชภายใน
องคกรตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ใหมีคุณภาพ   มีความรู  ความสามารถ   และ           
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ความชํานาญงาน  เพื่อเตรียมพรอมที่จะปรับตัวเขาสูกระแสการเปลี่ยนแปลงที่กําลังขับเคล่ือน      
ตอไป 
  1)   ความหมายของการรื้อปรับระบบ 
    มิเชลเฮมเมอร  และเจมส  แชมพาย  (Michael  Hammer,  and  James  
Champy.  อางถึงใน  มาลี  แกวยองผาง.  2544 :15) ไดใหความหมาย  การรื้อปรับระบบ  หมายถึง   
การจัดรูปแบบกระบวนการทํางานขึ้นใหมใหสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลง  ประสบการณ  
ตลอดจนวิทยาการตางๆ ในปจจุบันเพื่อใหเกิดประโยชนและคุณคาสูงสุดแกลูกคาเสมอืนหนึ่งการ
เร่ิมตนประกอบธุรกิจใหม  ทั้งนี้โดยมีจุดมุงหมายใหผลการทํางานดีขึ้นในหลายๆ   ดาน  อาทิเชน  
ตนทุน  คุณภาพ  การบริการ  และความรวดเร็ว 

   (1) หลักการสําคัญของการรื้อปรับระบบประกอบดวยปจจัย  4  ประการ  คือ 
     ก. ตองเปนการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน  (Fundamental change)  
กลาวคือ  เพื่อเปนการเปลี่ยนแปลงข้ันพื้นฐานจะตองหาสาเหตุและเหตุผลของการทํางาน   เพื่อทํา
การวิเคราะหวาควรจะทํางานในลักษณะเดิมหรือไม  อยางไร  ซ่ึงหากไดคําตอบโดยปราศจากขอ
สงสัยใด ๆ  ทั้งสิ้นวากระบวนการทํางานเดิมไมเหมาะสมอีกตอไป  จึงเปนเหตุใหตองคิดหารปูแบบ
กระบวนการทํางานขึ้นใหม 
     ข.  ตองเปนการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน  (Radical change)  
กลาวคือ  เปนการละทิ้งโครงสรางเดิมรวมตลอดถึงรูปแบบกระบวนการทํางานเดิมและทําการ      
จัดรูปแบบกระบวนการทํางานใหม  (Business  reinvention) 
     ค. ตองเปนการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง  (Dramatic change)         
เพื่อบรรลุถึงจุดสูงสุดกลาวคือ  การจัดรูปแบบกระบวนการทํางานใหมมีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
ความสําเร็จสูงสุดใชเพียงแตเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานซึ่งทําไดโดยปรบัปรุงการทํางานและเพื่อ
เปนการเปลี่ยนแปลงแบบมหาศาลจะตองละทิ้งรูปแบบการทํางานเดิมแลวจัดรูปแบบกระบวนการ
ทํางานขึ้นใหม 
     ง.  ตองเปนเรื่องของกระบวนการทํางานทางธุรกิจ  (Business process)  
กลาวคือ  เปนกระบวนการทํางานตางๆ  ที่นําเอาวัตถุดิบทั้งหลายมาสรางเปนผลผลิต  คือ  สินคา
หรือบริการซึ่งมีคุณคาและประโยชนแกลูกคา 
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    (2)   ลักษณะของการรื้อปรับระบบตามแนวคิดของ  มิเชล เฮมเมอร  และ
เจมส  แชมพาย  (Michael  Hammer,  and  James  Champy. อางถึงใน  มาลี  แกวยองผาง. 2544 :15)   
     ก.  เปนการรวมงานหลายๆงานเขาเปนงานเดียว  โดยพิจารณาจากความ
จําเปนประกอบกับสถานการณ  เชน  งานบางชิ้นตองทําตางสถานที่กันก็นํามารวามกันไมได  และ
ผลดีของการรวมงานเขาดวยกันอยางเห็นไดชัด  คือ  การลดปริมาณเอกสารที่เกี่ยวของระหวาง    
ฝายงานตางๆ  ซ่ึงเทากับเปนการลดขอผิดพลาดของงานที่อาจจะเกิดขึ้น  การลดหรือขจัดปญหา
ความลาชาในการทํางานตลอดจนจําเปนที่จะตองแกไขงานใหมใหเรียบรอยซ่ึงมีผลทําให            
การทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ในขณะเดียวกันก็เปนการลดคาใชจายประเภท      
เงินเดือนไปดวย  ทั้งนี้เพราะจํานวนพนักงานและระยะเวลาที่ใชในการทํางานตอช้ินลดลงอยางมาก 
     ข.  เปนกระบวนการทํางานที่เปดโอกาสใหพนักงานมีอํานาจตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
     ค.  มีการจัดลําดับขั้นตอนของงานตางๆ  ตามความเปนจริง 
   ง.  มีรูปแบบของกระบวนการทํางานไดหลายๆ อยาง 
   จ.  จัดใหมีการทํางานเฉพาะในงานที่เหมาะสมเทานั้น 
   ฉ.  มีการตรวจสอบและการควบคุมการทํางานนอยลง 
   ช.  มีการลดจุดติดตอประสานงานภายนอก 
   ซ. มีผูจัดการเฉพาะกิจเปนผูรับผิดชอบตอลูกคาโดยตรง ในกระบวนการ
ทํางานทั้งหมด 
   ฌ.  มีรูปแบบผสมระหวางการรวมและกระจายอํานาจ 
     (1)  Leader  หมายถึง  ผูบริหารระดับสูงซึ่งมีอํานาจสั่งการและ       
ชักชวนใหมีการจัดทํารีเอ็นจิเนียร่ิงเปนผูมีความสามารถชักชวนพนักงานยอมรับสภาพการ      
เปล่ียนแปลงที่เกิดจากการทํารีเอ็นจิเนียร่ิง 
     (2)  Process  owner  หมายถงึ  ผูจัดการที่มคีวามรับผิดชอบใน
กระบวนการทาํงานที่จะมกีารทํารีเอ็นจิเนยีร่ิง 
     (3)  Reengineering  team  หมายถึง  ทีมทํางานของพนักงานซึ่งตกลง
ใจรวมกันทํารีเอ็นจิเนยีร่ิง  ควรมีสมาชิก  ระหวาง  5 – 10 คน 
     (4)  Steering  committee   หมายถึง   คณะกรรมการผูมีหนาที่ดูแล
การทํารีเอ็นจิเนียร่ิง 
     (5)  Reengineering  czar  หมายถึง  ผูรับผิดชอบในการดูแลดาน
เทคนิคสําหรับการทํารีเอ็นจิเนียร่ิงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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  2) วิธีการจัดการรื้อปรับระบบ 
    (1)  การตั้งชื่อใหกับกระบวนการทํางาน(Naming process) เพื่อใหรูจุดเริ่มตน
และจุดสิ้นสุดของงาน 
      (2)  การสรางแผนภูมิกระบวนการทํางาน(Creating process)  เพื่อใหรูสาย
การทํางาน  (Work  Flow)  ในองคกร 
     (3)  การเลือกกระบวนการทํางานที่จะจัดรูปแบบใหม  เปนวิธีการคัดเลือก
กระบวนการทํางานที่จะทําการจัดรูปแบบใหมพิจารณาจากความสําคัญ  3  ประการ  คือ   
              ก. เปนกระบวนการท่ีมีความบกพรองในการทํางาน  โดยพิจารณาจาก
ความเปนจริง 
               ข.  เปนกระบวนการสํ าคัญที่ มี ผลกระทบตอ ลูกค าที่ ได รับจาก
กระบวนการทํางานตางๆ 
                ค.  เปนกระบวนการที่อยูในสภาพพรอมที่จะมีการทํารีเอ็นจิเนียร่ิง  
พิจารณาถึง  3  ประการ  ขนาดของกระบวนการทํางานที่จะทํารีเอ็นจิเนียร่ิง  ความสามารถของ    
ทีมงานในการทํารีเอ็นจิเนียร่ิง  ความรับผิดชอบของ  Process  owner 
       (4)  การทําความเขาใจในกระบวนการทํางานเดิมและการจัดรูปแบบ
กระบวนการทํางานใหม  (Understanding  and  reengineering  processes)  เปนการทําความเขาใจ
ในกระบวนการทํางาน  เพื่อใหทีมงานมีความรู  ความเขาใจในกระบวนการทํางานนั้นอยางเพียงพอ
และสามารถนําไปใชในการทํารีเอ็นจิเนียร่ิง  โดยวิธีการดังตอไปนี้ 
      ก.  การทําความเขาใจกระบวนการทํางานปจจุบันในเรื่องของลักษณะ
งานผลการทํางานตลอดจนปญหาที่มีอยู  โดยไมตองทําการวิเคราะหเจาะลึกดานเอกสารหรือ       
รายละเอียดแตอยางใด 
         ข. ทําความเขาใจในความตองการของลูกคา  โดยรวบรวมขอมูล      
ความตองการของลูกคาที่มีตอสินคาหรือบริการจากแหลงตางและทําความเขาใจในความตองการ
นั้นใหดีที่สุดโดยแบงความตองการ  (Want)  และความจําเปน (Need) 
       ค.  การจัดรูปแบบกระบวนการทํางานใหม  เพื่อใหสอดคลองกับ      
ความตองการของลูกคา  (มาลี  แกวยองผาง.  2544 : 20-21) 
   3)   การเปลี่ยนแปลงในทางการบริหาร 
     ในทางบริหารองคกรนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 
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  (1)  การคิดริเริ่มสรางสรรค  คือ  การริเริ่มสิ่งใหมขึ้นมาในองคกร  ไมวาจะ
โดยนักบริหารคิดริเร่ิมหรือดําริขึ้นเองหรืออาจเกิดจากพนักงานคิดคนควาขึ้นใช  ซ่ึงเมื่อคิดไดและ  
มีการนํามาใชจะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองคกรนั้นๆ  เมื่อมีการนําออกเผยแพรหรือ
จําหนายออกสูตลาดจะกลายเปนสินคาหรือบริการใหมที่แตกตางจากเดิมที่เคยมีมากอน 
      (2)  การแกปญหาและการตัดสินใจ  คือ  การตัดสินใจในการบริหารงานที่  
นักบริหารทําอยูเปนประจํานั้น  โดยปกติเมื่อไดดําเนินการไปจะมีผลกระทบโดยตรงไปยังจุดที่   
เกี่ยวของทางใดทางหนึ่งและจะสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงไปถึงสวนอ่ืนในองคกร
เสมอ  (ธงชัย   สันติวงษ.  2546 : 388-389) 
    4)   การเปลี่ยนแปลงที่กระทบจากภายนอกองคกร 
     ตามหลักการบริหารเชิงระบบนั้น  การตัดสินใจใด ๆ  ของฝายบริหาร          
ในองคกรหลาย ๆ อยางจะมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมภายนอกไดเสมอ  ในทางกลับกันถาใน
ระบบใหญภายนอกไดมีนวัตกรรม (Innovation) เกิดขึ้นก็จะสงผลกระทบตอองคกรเชนกัน  โดย
องคกรจะตองปรับตัวตามใหสอดคลองกันดวย  จึงจะสามารถรักษาสมดุลไวได  (ธงชัย   สันติวงษ.  
2546 : 389) 
     5)   การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
       ในยุคโลกาภิวัตนนี้ 2  ส่ิงพื้นฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก  คือ 

          (1)  การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี 
          (2)  นวัตกรรมทางการเงิน 
      ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นฐานความคิดทางการเมือง  การปกครอง
และความสัมพันธดานเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ  ทําใหระบบเศรษฐกิจของหลาย ๆ  ประเทศ  
เปดกวางขึ้น  และมีการนํากลไกการตลาด  (Market  mechanism)  มาใช  สงผลทําใหเกิดเปน
เศรษฐกิจแบบเสรีมากยิ่งขึ้น  ทําใหตลาดของทุกประเทศขยายตัวมีขอบเขตกวางขึ้น  และมีการ   
รวมกลุมเศรษฐกิจของประเทศตางๆ  มากขึ้น  (ธงชัย   สันติวงษ.  2546 : 390) 
     6)   การแปลงสภาพองคกร 
      เมื่อเทคโนโลยีกาวหนาและโลกเขาสูยุคสารสนเทศ  การแขงขันไดกลายเปน
สัจธรรมใหมที่นักบริหารในประเทศใดๆ  จะเลี่ยงไมไดอีกตอไปนั้นเองมีผลทําใหองคกรตาง ๆ   
ตองปรับตัวเองเปนการใหญ 
         (1) การแปลงสภาพองคกร  (Organization  transformation)  คือ  การปรับตัว
ใหสอดคลองกับเงื่อนไขของสภาพแวดลอมใหมทางดานเทคโนโลยีของโลกใหมยุคขาวสารขอมูล  
สารสนเทศ  (Information Age)  ที่เต็มไปดวยเทคโนโลยีดานขาวสารขอมูลที่ไรตัวตนและ             
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มีเครือขายกวางขวางครอบคลุมทั่วโลก  ดวยประสิทธิภาพสูงและมีราคาถูก  เครือขายและเครื่องมือ
การติดตอส่ือสารนี้กําลังมีอิทธิพลตอกิจกรรมของมนุษยมากจนกลายเปนบรรยากาศหรือ        
สภาพแวดลอมใหม  (New  infrastructure)  สําหรับมนุษยในการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมและการใชชีวิตประจําวันดวย และเกิดขึ้นมาคูกันคือ  ผลของความกาวหนาทางเทคโนโลยี  
ทําใหการผลิตและการบริการสมัยใหมทันสมัยมากขึ้น    และเชื่อมโยงไดกับขายการติดตอส่ือสาร   
โดยตรงทุกเวลา  และทุกแหง 
        การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหองคกรยุคเกาที่ใชอุปกรณเครื่องจักรและ
เครื่องใชเกาๆ ตองลงมือแปลงสภาพตัวเองคร้ังใหญ  โดยจุดสําคัญคือใหมีการนําเอาเทคโนโลยี
ดานขาวสารขอมูลทันสมัยหรือที่เรียกกันวา Information Technology หรือ IT เขามาใชเพื่อการผลิต
การบริการและการบริหารเหตุผลของการปรับตัวนี้เพื่อใหองคกรและการบริหารงานสามารถสัมผัส
อยูกับความเปนจริงใหมของโลกที่เกิดขึ้นและสอดคลองเขาไดกับกระบวนทัศนและสภาพของโลก   
ทั้งที่เปนตัวตนและไรตัวตน (เชน  เครือขายการสื่อสาร)  ที่เปลี่ยนไปหรือที่ตางประเทศเรียกวา  
paradigm  shift  นั่นเอง องคกรธุรกิจจึงจะสามารถตามทันและอยูไดในสังคมโลกใหมที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพรวมกับองคกรอื่นๆ  พรอมกับสื่อสารติดตอกับประชากรของโลกที่เปนลูกคาได 
      (2) การทบทวนและปรับเปลี่ยนการทําธุรกิจ  (Business  re-positioning)  คือ  
การที่ผูบริหารสูงสุดและเจาของผูถือหุนของกิจการจะตองหันกลับมาตั้งสติทบทวนทิศทาง         
การทําธุรกิจใหมหมด  ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีที่เปล่ียนไปและความตองการที่สูงขึ้นพรอมกับ       
การแขงขันที่มีการผลิตสิ่งใหมขึ้นมาทดแทนมีผลทําใหกิจกรรมที่เคยดําเนินขององคกรถูกกระทบ
ทางเดียวที่ธุรกิจจะอยูรอดได  คือ  สามารถผลิตสินคาและบริการที่ตรงกับความตองการของตลาด
และผูบริโภคภายในโลกที่มีกระแสการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันสูงขึ้นนี้ผูบริหารสูงสุดและ   
เจาของจึงตองหันมาใชเวลาและเอาใจใสจริงจังกับการทบทวนวัตถุประสงค  นโยบาย  กลยุทธ  
และทิศทางการทําธุรกิจหรือการประกอบกิจการขององคกรเสียใหม   ภารกิจการทบทวนทิศทาง
ธุรกิจนี้นับเปนการปรับตัวที่สําคัญและเกี่ยวของกับการปรับสภาพขององคกรขางตนตามที่กลาวมา 
      (3)  การรื้อปรับระบบกระบวนการทํางาน  (Process re-engineering)  คือ  
การที่ผูบริหารตองหันกลับไปสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางจริงจังในองคกร  เพื่อให
สามารถสูกับปญหาการแขงขันและตอบสนองความตองการของลูกคาในโลกสมัยใหมนี้ได ภารกิจ
ตามกระบวนการรื้อปรับระบบการปฏิบัติงานจําเปนตองทําเพื่อใหระบบการผลิตและการบริการ
เกิดประสิทธิภาพใหมสอดคลองกับความกาวหนาและทันสมัยของเครื่องจักรและระบบขอมูล          
สารสนเทศและตรงกับความตองการและความสามารถของพนักงานสมัยใหมที่เปนผูปฏิบัติงาน
ดวยทั้งนี้   จุดมุงหมาย คือ  ใหเกิดผลในดานประสิทธิภาพการทํางานที่จะสูการแขงขันได  นั่นคือ  
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สินคามีคุณภาพ  ตนทุนถูก  ปฏิบัติงานหรือบริการไดฉับไว   ตอบสนองความตองการของลูกคาดี  
จนทําใหลูกคาพอใจคุณคาและความพรอมสมบูรณตางๆ ที่ไดรับ (ธงชัย   สันติวงษ.  2546 :       
392-395) 
 2.1.10  การเปลี่ยนแปลงองคกร 
    การเปลี่ยนแปลงองคกร  หมายถึง  ความพยายามอยางมีเปาหมายในการปรับปรุง
หรือการเปลี่ยนแปลงระบบยอยตางๆ ขององคกร   ซ่ึงอาจจะเปนระบบยอยระบบใดระบบหนึ่งก็ได  
และมีผลทําใหเกิดสภาวะที่แตกตางขึ้นมา  หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเดิม  ทั้งนี้             
เพื่อตองการทําใหองคกรมีความสามารถในการสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกองคกรได  และนําไปสูประสิทธิผลขององคกร  (เชี่ยวชาญ  อาศุวัฒนกุล.  
2530,  อางถึงใน  ปุญณพร  เขียวขํา.  2545 : 7) 
    1)   ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง 
      ลักษณะการเปลี่ยนแปลงองคกรแบงได  3  ประการ  คือ 
      ประการแรก  มีลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผน  (Planned  change)  
 โดยทั่วไปมีลักษณะเดนอยูหลายประการ  เชน  เปนการเปลี่ยนแปลงทีม่ีเปาหมาย  หรือความจงใจ
ที่จะปรับปรุงสภาพเดิมที่ดํารงอยู  นอกจากนั้นยังเปนการเปลี่ยนแปลงโดยสรางสิ่งใหมๆ ขึ้นมา   
     ประการที่สอง  มีลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับระบบยอยตางๆ ของ
องคกรซึ่งอาจจะเปนระบบใดระบบหนึ่งก็ได  ซ่ึงถือวาเปนการมองการเปลี่ยนแปลงองคกรใน
ทรรศนะที่เปนระบบ  (Systems  approach)  ซ่ึงหมายถึงวา  องคกรจะประกอบไปดวยระบบยอย
ตางๆ  (Sub-system)   
      ประการที่สาม  มีลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดความแตกตางไป
จากของเดิมหลังสวนที่หนึ่ง   (ปุญณพร เขียวขํา.  2545 : 8)   
    2)  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองคกร 
                    สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองคกร  คือ   เพื่อทําใหองคการมีความสามารถ
ในการสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคกรได 
       เพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพขององคกรวัตถุประสงคทั้งสองประการมี     
ความสัมพันธกัน  คือ  หากองคกรตองการมีความสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงกอน        
ก็คือ ความสามารถขององคกรจะนําไปสูประสิทธิผลตามมานั่นเอง 
    3)  ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงองคกร 
      ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคกรมาจาก  2  แหลงคือ  ประการแรก  
ปจจัยที่มาจากสภาพแวดลอมภายนอกองคกร  ซ่ึงเรียกวา  “ปจจัยการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก   
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องคกร”  (External change factors) ประกอบไปดวยปจจัยยอยๆ หลายประการที่สําคัญไดแก   
สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และการเมือง  ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ   ประการที่สอง  ปจจัยที่มาจากสภาพแวดลอมภายในองคกร  ซ่ึงเรียกวา  “ปจจัย
การเปลี่ยนแปลงจากภายในองคกร”  (Internal  change  factors)  ซ่ึงประกอบดวยปจจัยตางๆ  ไดแก  
วัตถุประสงคใหมขององคกร  ความลมเหลวในการสรางผลิตผลขององคกร  ความตองการของ
พนักงาน  และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของการทํางาน  (ปุญณพร  เขียวขํา. 2545 : 14)   
    ปุญณพร  เขียวขํา  (2545 : 34)  ไดทําการศึกษา   ปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
ทัศนคติของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด  (มหาชน)   ที่มีตอการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร    
ไดสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับโครงสรางธนาคารกสิกรไทย  จํากัด  (มหาชน)  ไววา โครงสราง  และ     
เปาหมายในระดับสายงานของธนาคารนั้น  ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด  (มหาชน)  ไดนําการ       
ออกแบบโครงสรางของธนาคารแบบ  เมตริกซ  (Matrix  structure)   มาใช  ซ่ึงเห็นไดจากการ     
แบงโครงสรางเปนสายงาน  โดยสายงานบรรษัทธุรกิจ  และสายงานวิภัชธุรกิจ  จะเนนเรื่องการ        
สรางนวัตกรรมใหมในผลิตภัณฑ  และการตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของลูกคา  
ซ่ึงเปนรูปแบบของการแบงงานตามผลิตภัณฑ  (Divisional  structure)   สําหรับสายงานอื่นอีก  6  
สายงาน   จะเนนในดานการเปนหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารภายในใหกับธนาคาร    ซ่ึงเปน         
รูปแบบของโครงสรางแบบแบงงานตามหนาที่  (Functional  structure)   
    การนําหลักการการแบงงานตามผลิตภัณฑ  (Divisional  structure)  มาใชโดย
แบงเปนสายงานบรรษัทธุรกิจ  ทําใหธนาคารสามารถแบงกลุมลูกคาไดอยางชัดเจน  ธนาคาร
สามารถทราบถึงความตองการของลูกคาในกลุมตางๆ  พรอมทั้งตอบสนองตอความตองการของ  
ลูกคาไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม   การที่ธนาคารสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคา
ไดอยางรวดเร็วนี้  ทําใหธนาคารเพิ่มศักยภาพในการแขงขันไดมากขึ้น  สําหรับสายงานสนับสนุน
ของธนาคาร   ซ่ึงยึดหลักการแบงงานตามหนาที่   ทําใหธนาคารสามารถแบงหนาที่ของงานภายใน
ธนาคารไดอยางชัดเจน  โดยแบงงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของกันรวมไวใน   
สายงานเดียวกัน     ทําใหการประสานงานภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 จากเอกสาร    การรื้อปรับระบบ   การเปลี่ยนแปลงองคกร    ปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
ร้ือปรับระบบ  การเปลี่ยนแปลงองคกร  คือ  โครงสรางองคกร  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี   
ความตองการของตลาดเปลี่ยนไป  สภาพแวดลอมองคกร  วัฒนธรรม   คานิยม   ทัศนคติ  ความเชื่อ 
สินคาและผลิตภัณฑ   การบริหารจัดการ   ปจจัยที่มีความสําคัญเปนอันดับแรกที่มีผลกระทบมาก
คือ  คนหรือทรัพยากรมนุษยเปนสวนหนึ่งที่มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงองคกร   จึงตองศึกษา
ความตองการของพนักงาน   องคกรจะตองตระหนักถึงคุณภาพชีวิตการทํางาน  ขวัญและกําลังใจ
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ของพนักงาน  ตามความตองการของพนักงาน  เพื่อใหพนักงานมีความรักและผูกพันตอองคกรทั้ง
ในดานจิตใจ  การคงอยูกับองคกรตลอดไป  และดานบรรทัดฐาน 

 
2.2  ลักษณะขององคกร 
 
 ลักษณะโครงสรางองคกรในโลกยุคโลกาภิวัตนที่มีการแขงขันแบบไรพรมแดนมีการนํา
เทคโนโลยีใหม ๆ  เขามาปรับใชทดแทนคน  องคกรตาง ๆ  จําเปนตองปรับตัวใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร  โดยมีลักษณะโครงสรางองคกรเปนแบบแนวราบ    
มีขนาดองคกรที่  เล็ก  กะทัดรัด  มีประสิทธิภาพ  ลดขั้นตอนการที่งานที่ซํ้าซอน  ยืดหยุนได           
มีความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  พรอมที่จะปรับตัวไดตลอดเวลา 
 2.2.1   องคกรธุรกิจ 
   1) ความหมายขององคกรธุรกิจ 
    (1)  ธุรกิจ   หมายถึง   กิจการที่กอให เกิดสินคาและบริการ  ธุรกิจเปน
กระบวนการทั้งหมดของการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเปลี่ยนสภาพตามกรรมวิธีการผลิตดวย
แรงคนและเครื่องจักรใหเปนสินคาเพื่อประโยชนแกผูที่ตองการ กิจกรรมของธุรกิจจึงรวมทั้งการ
ผลิต           การซื้อขาย  การจําแนกแจกจายสินคา การขนสง การธนาคาร การอุตสาหกรรม และ
อ่ืนๆ  นั้นก็คือธุรกิจหมายรวมถึง การพาณิชย การอุตสาหกรรม  และการประกอบอาชีพเฉพาะอยาง 
    (2) องคกรธุรกิจ คือ กลุมคนซึ่งรวมกันกระทํากิจกรรมทางธุรกิจ นับวันจะ
แพรหลายและมีความสําคัญตอมวลมนุษยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ดวยสาเหตุสําคัญของมนุษยทุกคนที่      
ขัดแยงกันอยูในตัวคือมนุษยทุกคนมีความตองการที่ไมีมีที่ ส้ินสุดอยากมีชีวิตความเปนอยูที่ดี
กวาเดิมหวังจะไดสินคาคุณภาพดีปริมาณมากตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกในรูปแบบตาง ๆ          
แตในขณะเดียวกันมนุษยทุกคนมีความสามารถจํากัด ทั้งแรงกาย กําลังความคิด ความชํานาญ และ
เวลา การหวังที่จะไดส่ิงตางๆ มากมายพรอมดวยคุณภาพ โดยลําพังความสามารถของตนเอง  ยอม
เปนไปไมไดในสถานการณที่มีขอจํากัดอยูหลายประการ มนุษยจําเปนตองตกลงรวมมือกันทํางาน
กับบุคคลอื่นๆ หลายฝาย เชน ผูถือหุน ผูบริหาร เพื่อพนักงาน รวมกําลังทุนทรัพยและความสามารถ
เพื่อเอาชนะขอจํากัดของตนเอง จัดตั้งเปนองคกรธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง
สังคมและการเมือง  
    2) ประเภทขององคกรธุรกิจ   
     องคกรทางธุรกิจสามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ ได 6 ประการ ดังนี้ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ.  2547 : ออนไลน) 
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      (1)  การประกอบการโดยเจาของคนเดียว (Owner ’s management)       
ลักษณะสําคัญของธุรกิจแบบนี้ คือ เจาของกิจการ  จะเปนผูรับผิดชอบในเรื่องตางๆ  แตผูเดียวไมวา
จะเปนเรื่อง  การลงทุน การดําเนินงาน การเสียภาษีอากร  ในสังคมไทย กิจการพอคาคนเดียวมีอยู
มากมาย  เชน รานขายลูกชิ้นของนายเต็กกอ จ. นครปฐม 

     (2)  หางหุนสวน (Partnership) หางหุนสวน  คือ  องคกรธุรกิจที่มีบุคคล     
ตั้งแต  2  คนขึ้นไปรับผิดชอบเรื่องกันในการดําเนินการ   และจะแบงกําไรตามสัดสวนที่ตกลงกัน            
ตามประมวลกฎหมายเพงและพาณิชยของไทยมี 2 ชนิด คือ  
          ก. หางหุนสวนสามัญ ผูเปนหางหุนสวนทุกคนตองรับผิดชอบหนี้สิน
โดยไมจํากัด และ  
       ข.  หางหุนสวนจํากัดผูเปนหุนสวนมีสองจําพวก   คือ จําพวกจํากัด    
ความรับผิดชอบในหนี้ของหางเพียงไมเกินจํานวนที่รับจะลงหุนเทานั้นและจําพวกไมจํากัด     
ความรับผิดชอบในบรรดาหนี้สิน    โดยไมจํากัดจํานวน  

    (3)  บริษัทจํากัด (Limited company) บริษัท คือ องคกรธุรกิจ ซ่ึงจัดตั้งขึ้น
ดวยการแบงทุนเปนหุน มีมูลคาเทาๆ กัน ผูถือหุนตางรับผิดชอบจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินตน    
ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ บริษัทจํากัดแบงออกเปน 2 ประเภท  

      ก.  บริษัทเอกชนจํากัด  ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายเพงและพาณิชย  เชน
บริษัทเจ็ดสหายจํากัด  
       ข.  บริษัทมหาชน จํากัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด        
พ.ศ. 2521 เชน  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

      (4)  รัฐวิสาหกิจ (State enterprise) รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง องคกรของรัฐหรือ    
หนวยงานธุรกิจของรัฐ หรือบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ  องคกรของรัฐ หรือ
หนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ ตัวอยางองคกรรัฐวิสาหกิจของ
ประเทศไทย  เชน  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  บริษัทการบินไทยจํากัด  ธนาคารกรุงไทย
จํากัด 

     (5)  บริษัทขามชาติ (Multinational corporation) องคกรธุรกิจตางๆ  ดังกลาว
มาแลวมีขอบเขตการดําเนินงานจํากัดอยูในทองที่ใดทองที่หนึ่ง แตมีองคกรธุรกิจอีกอยางหนึ่งที่มี
ขอบเขตการดําเนินงานอยางกวางขวางมาก ไมจํากัดอยูในประเทศที่องคกรผลิตนั้นคางอยูแตมี
สาขากระจายไปในประเทศตางๆ  หลายประเทศ องคกรธุรกิจนี้เรียกวาบริษัทขามชาติ  เชน    
บริษัทเจนเนอรัลมอเตอร (G.M.) มีสํานักงานใหญอยูในสหรัฐอเมรกิา และมีสาขาอยูในประเทศ
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ตาง ๆ  บริษัท เจริญโภคภัณฑ (C.P.) มีสํานักงานใหญอยูในประเทศไทยและมีสาขาอยูในประเทศ     
แคนนาดา  จีน   เวียดนาม เปนตน 
        (6)  สหกรณ (CO - operative) สหกรณเปนองคกรธุรกิจ ที่จัดตั้งขึ้น          
โดยกลุมบุคคลผูมีความประสงคอยางเดียวกัน เพื่อชวยแกปญหาในดานเศรษฐกิจและสังคม        
โดยการรวมทุนจากสมาชิกและแบงผลประโยชนในหมูสมาชิกขจัดการถูกเอารัดเอาเปรียบ         
จากบุคคลอื่น   ปจจุบันสหกรณในสังคมไทยแบงออกเปน 6 ประเภท ไดแก  สหกรณการเกษตร 
สหกรณออมทรัพย สหกรณรานคา สหกรณประมง และสหกรณนิคม   
     3)  สภาพแวดลอมขององคกรธุรกิจ 
        องคกรธุรกิจมีบทบาทและผลกระทบตอสภาวะแวดลอมในสภาพเดียวกัน
สภาวะแวดลอมมีบทบาทและอิทธิพลตอองคกรธุรกิจในลักษณะตางๆ กันหลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยู
กับความตองการและระดับของสังคม ชนิด  และสภาพของสิ่งแวดลอมนั้นสภาพแวดลอมของ    
องคกรธุรกิจสามารถแบงออกเปน 8 ประการ ไดแก   

 (1)  สภาวะแวดลอมทางสังคม  
 (2)  สภาวะแวดลอมทางกฎหมาย 
 (3)  สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ  
 (4)  สภาวะแวดลอมทางการเมือง  
 (5)  สภาวะแวดลอมทางเทคโนโลยี  
 (6)  สภาวะแวดลอมดานลูกคา 
 (7)  องคกรคูแขงขัน  
 (8)  สมาคมธุรกิจตาง ๆ การมีวิสัยทัศนที่กวางไกล และมีจุดมุงหมายรวมกัน

รวมตัวกันเปนสมาคม  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ.  2547 : ออนไลน) 
 2.2.2   องคกรสมัยใหม   
 1)   ความหมาย 
    (1)  องคกรธุรกิจสมัยใหม (New business)   จะมีรูปแบบลักษณะขององคกร
แบบเหมือนจริง (Virtual  organization)  ซ่ึงหมายถึง  องคกรซ่ึงดํารงอยูดวยเครือขาย  หรือ         
พันธมิตรของบริษัทที่เปนอิสระ   และดําเนินการรวมผลประโยชนของธุรกิจเฉพาะที่มีการดําเนิน
กิจการดวยความรวดเร็ว   แมนยํา   มีประสิทธิภาพสูงสุด     มีการวางกลยุทธในการดําเนินกิจกรรม   
และสามารถยืดหยุนปรับตัวไดตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป   (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ.  
2547 : ออนไลน) 
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    (2)  องคกรแบบใหม  (New  organization)  มีการพัฒนาจากองคกรแบบเดิม   
โดยมากมีความยืดหยุนได  มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา   มุงความสําคัญที่ทีมงาน (Team-
oriented)  ขอกําหนด  (Regulations)   และรายละเอียดของงาน (Job  description)  มุงความสําคัญที่
ทักษะ (Skill)   ซ่ึงอํานาจการตัดสินใจอยูที่ความสําคัญที่ทีมงานในองคกรจะมีความสัมพันธ      
แบบแนวนอนและแบบเครอืขาย  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน   และคนอื่น ๆ.  2545 : 20) 
   2)   แนวคิดของการบริหารองคกรสมัยใหม  ตองมีโครงสรางดังนี้                          
 (1)  ปจจุบันสภาพเเวดลอมไดเปลี่ยนเเปลงไปอยางรวดเร็วเเละสลับซับซอน
มากขึ้นองคกรตองเพิ่มขีดความสามารถในทุก ๆ  ดาน  เพื่อปรับตัวเขาสูองคกรสมัยใหมที่มุงสู
ความเปนเลิศ 
             (2)  การบริหารองคกรเร่ิมตนที่ระบบราชการ   โดยเชื่อวาองคกรจะมี        
ประสิทธิภาพตองใชโครงสรางแบบระบบราชการ 
             (3)  กระบวนทัศนที่ตองแปรเปลี่ยน การบริหารองคกรเปลี่ยนจากขนาดใหญ
สูขนาดเล็ก  ซ่ึงกอใหเกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการ  ความมีประสิทธิภาพซึ่งกระบวนทัศน    
ทางการบริหารที่ควรนํามาใช  ไดแก   การปกครองที่ดีไมมีระบบอุปถัมภการบริหารเนน             
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  การใหบริการตรงตามความตองการเปนบริการแบบพิเศษ  ปรับกลยทุธ
ใหเปนเลิศ  ปฏิบัติงานดวยวธีิที่ดีที่สุด 

 3) โครงสรางองคกร    
             ประการแรก   องคกรแบบสิ่งมีชีวิต (Organic organization)  ที่มุงเนน        
การทํางานอยางมีความสุขมีการทํางานหลายๆ  ดาน 
             ประการที่สอง  องคกรแหงการเรียนรู (Learning organization)  ที่มุงเนน
ทํางานและเรียนรูควบคูกันไป  เรียนรูจากประสบการณ  ใหองคกรเปนศูนยการเรียนรู 
             ประการที่สาม  องคกรแหงความเปนเลิศ (Excellent organization)               
มุงสูความเปนที่หนึ่ง  เปนแชมปไมเปนสองรองใคร  โดยมุงสูมาตรฐานสากล 
             ประการที่ส่ี  องคกรแหงกลยุทธ (Strategic organization)  ที่มุงเนนการ    
ปรับตัวใหเขากับสถานการณ  โดยใหความสําคัญตอปจจัยสภาพแวดลอมของงาน  (เสนห  จุยโต. 
2545 :  ออนไลน)     
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         4) ทอม  ปเตอร (Tom Peter,   อางถึงใน  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.   
2547 : 9)  ไดสรุปลักษณะองคกรสมัยใหมควรมีรูปแบบดังนี้   
                          (1)   องคกรแบบแบนราบ (Flat)  ไมมีรูปแบบเปนราชการ 
     (2)   บูรณาการอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น (Systemically Integrated) มีลักษณะ
เชื่อมโยงอุปสงค  อุปทานแบบลูกโซ  (Supply & Demand  Chain)   

    (3)  เชื่อมโยงสื่อสารโดยอินเตอรเน็ท 
  (4)  เปนองคกรแหงความรู 

    (5)  ทํางานไดทุกเวลา  และทุกสถานที่   
  (6)  ตองสนองสิ่งตาง ๆ  ไดอยางทันทีทันใด 
  (7)  “ ลูกคา ”  เปนจุดศนูยกลาง  (Customer-centered)   
  (8)  สินคาและบริการสามารถตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเรว็ทันกับความ
ตองการ 
  (9)  การเปลี่ยนแปลงจากศนูยตนทนุ (Cost centered)  ไปสูองคกรแหงการ
ใหบริการอยางมืออาชีพ  (The Professional Service Firms  PSFs)   
 2.2.3   รูปลักษณขององคกรในอนาคต 
   เกลเบรทและเลวเบอร(Galbraith, and Lawber lll. 1998, อางถึงใน ดนัย เทียน
พุฒ.  2544 : 98-99) อธิบายถึง  การจัดองคกรที่จะไดเปรียบในการแขงขัน   ซ่ึงจะพัฒนาใน 4  ดาน
หลักๆ  ของรูปแบบ  โครงสรางองคกร  คือ  1)  องคกรแบบดานขาง  (Lateral organization)           
2)  โครงสรางแบบพหุคูณ  (Multistructuring)  3)  องคกรการตลาดภายใน (Internal marketing)     
4)  องคกรเครือขาย  (Networking)  โดยรูปแบบโครงสรางองคกร  ทั้ง  4  แบบมีรายละเอียดดังนี้ 
      รูปแบบที่ 1  องคกรแบบดานขาง   บางครั้งเรียกวา  “เครือขายภายใน”  (Internal  
Netwetworking)  รูปแบบองคกรลักษณะนี้เปนการสรางใหเกิดระดับที่เทากันของหัวหนาทีมใน
ระดับลางและกระจายอํานาจการตัดสินใจใหทีมงานในระดับลาง  ทีมงานลักษณะนี้จะใช  IT     
สมัยใหมโดยการดําเนินการดานผลิตภัณฑ  กระบวนการโครงการ  ลูกคาหรือการจัดซื้อลวงหนา 
   รูปแบบที่  2  โครงสรางแบบพหุคูณ  (Multistructuring)  เปนผลมาจากการสราง
หลายๆ  หนวยงานหนาที่ความรับผิดชอบมารวมกัน  เมื่อบริษัทใชการเชื่องโยงผลิตภัณฑและ      
ทีมการบริการลูกคา  ลักษณะลําดับขั้นที่สมเหตุสมผลสําหรับบริษัทในการเพิ่มทีมที่อุทิศตนใหกับ    
ลูกคาชองทางการจําหนายและกลุมตลาด  โดยเปลี่ยนจุดมุงหมายการแขงขันไปตามความตองการ  
ที่เพิ่มขึ้นของลูกคา 
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   รูปแบบที่  3  องคกรการตลาดภายใน  (Internal  marketing)  เปนลักษณะองคกร
ที่ใชราคาและการตลาดภายในเพื่อประสานการบริการจากหนวยงานปฏิบัติการ   สรุปงาย ๆ ก็คือ  
ฝายงานที่สามารถใหบริการฝายงานอื่นไดก็คิดราคาและคาบริการกับหนวยงานตางๆ  ทําใหผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นในองคกร 
   รูปแบบที่  4  องคกรแบบเครือขาย  (Networking)  แรงขับทางกลยุทธในทุกวันนี้   
ก็คือ  การแขงขัน  ธุรกิจคนพบวาไมสามารถทําธุรกิจไดดีที่สุด  ณ  มาตรฐานระดับโลก  (World  
class)  และอุตสาหกรรมดานพาณิชยอีเลกทรอนิกส  (E-commerce)  ตองการทุกกิจกรรมในระดับ
มาตรฐาน  ถาองคกรใดไมสามารถทําไดดีที่สุดในกิจกรรมนั้นๆ องคกรแหงนั้นตองการพันธมิตร
ธุรกิจ  (Business  partner)  ผลก็คือ  จะมีเครือขายของบริษัทอิสระซ่ึงสามารถเชื่อมโยงการแขงขัน
ไดเสมือนเปนหนึ่งบริษัท 
 2.2.4   องคกรที่ดี   
  แบคฮารท (Beckhart, 1987,  อางถึงใน  ไพบูลย  ชางเรียน และพิชิต               
พิทักษเทพสมบัติ.  2544 : 74-75)  มีความเห็นวาองคกรที่ดีมีลักษณะดังนี้  
 1)   องคกรที่ดีเปนระบบงานขององคกรมาในรูปของความตองการ  หรือความ 
จําเปนและวัตถุดิบแลวถูกแปรสภาพเปนสินคาและบริการผูที่มีผลประโยชนในองคกร  รวมเจาของ    
ผูจัดหาวัตถุดิบ  ลูกคา  ผูบริโภค  สินคาหรือบริการ  ส่ือ  และชุมชนที่องคกรปฏิบัติงานอยู 
  2)   องคกรที่ดีมีความรูสึกอยางจริงจังในการรับขาวสารที่เปนปจจุบันจากสวน
ตาง ๆ  ของระบบและการปฏิสังสรรค 
 3)   องคกรที่ดีมีความรูสึกอยางจริงจังในเรื่องวัตถุประสงค  มักถูกจัดการให    
ฟนฝาไปสูวิสัยทัศนในอนาคต 
 4)   องคกรที่ดีปฏิบัติการ  โดยใชวิธีการรูปแบบตามหนาที่งานที่จะตองทํา
กําหนดโครงสรางและกลไกในการทํางาน  ผลที่ตามมาจึงใชหลายโครงสราง  มีทั้งในโครงสราง   
ปรามิด  โครงสรางตามแนวนอนและทีม  โครงสรางแบบโครงการ  และโครงสรางชั่วคราว 
 5)   องคกรที่ดีใชวิธีการจัดการแบบเปนทีมเปนหลัก   มีทีมผูบริหารอยูดานบน  
ทีมจัดการแผนกและหนาที่และจัดการโครงการ  มีคณะกรรมการที่มีหลาย ๆ  หนาที่  และ            
ทีมวิชาชีพประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญและผูใชบริการ 
 6)   องคกรที่ดีเคารพหลักการ  การใหบริการลูกคา  ทั้งภายในและภายนอก     
องคกร 
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 7)   การจัดการขององคกรที่ดีผลักดันขาวสาร  สามารถรับและประมวลขาวสาร
จํานวนมากภายในวินาที  ขาวสารสามารถเขาถึงไดไมวาจะอยูที่ใด  ทําหนาที่อะไร  และอยูใน
ตําแหนงใด 
 8)   องคกรที่ดีสนับสนุนและอนุญาตใหมีการตัดสินใจในระดับที่อยูใกลกับ     
ลูกคาที่สุดที่ที่ซ่ึงมีขาวสาร   
 9) องคกรที่ดีเปดใหมีการสื่อสาร 
               10)  ระบบการใหรางวัลขององคกรที่ดี  ถูกออกแบบใหสอดคลองกับงานและ   
การสงเสริมการพัฒนาของบุคคล   ผูจัดการและทีมงานถูกประเมินทั้งในแงผลการปฏิบัติงานและ
การปรับปรุงเปาหมาย 
               11)  องคกรที่ดีดําเนินการโดยวิธีการเรียนรู  (Learning mode)   การกําหนด        
จดุการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ 
                 12)   องคกรที่ดีใหการยอมรับอยางเปดเผยในเรื่องวัตกรรมและการคิดสรางสรรค   
มีความอดทนสูงในเรื่องความคิดที่แตกตางและในความคลุมเครือ 
                 13)   นโยบายองคกรที่ดีสะทอนถึงการยอมรับความตึงเครียดระหวางงานกับ   
การเรียกรองจากครอบครัว  การทํางานที่บาน  การมีสวนรวมในงาน  จึงไดรับการสนับสนุน       
การอนุญาตใหพนักงานที่มีฐานะเปนคุณพอคุณแมลางานและการใหการดูแลลูก ๆ   ที่ยังเล็กอยู     
จึงเปนความรับผิดชอบขององคกร 
               14)   องคกรที่มีวาระทางสังคม  (Social agenda)  ที่เปดเผย   การเปนสมาชิกของ
ชุมชน  การดูแลรักษา ส่ิงแวดลอม  สงเสริมสนับสนุนศิลปะ  เปนนโยบายขององคกร 
                15)   องคกรที่ดีความเอาใจใสอยางเพียงพอในเรื่องประสิทธิภาพของงาน          
การตระหนักถึงคุณภาพ   และความปลอดภัยในการทํางาน    และกําหนดและจัดการกับ                
การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น   
 2.2.5 บริษัทมหาชน 
                 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  พ.ศ.2535  และ(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2544  มาตรา 15  
บริษัทมหาชน  คือ  บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นดวยความประสงคที่จะเสนอขายหุนตอประชาชน     
โดยผูถือหุนมีความรับผิดชอบจํากัดไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ตองชําระ  และบริษัทดังกลาวไดระบุ          
ความประสงคเชนนั้นไวในหนังสือบริคณสนธิ    (สหัส  สิงหวิริยะ.  2546 :19)   
  2.2.6   ธุรกิจภาคเอกชน 

  โครงสรางจะตองเปนไปตามประเภทของธุรกิจเทานั้น     คือ  ตองจดทะเบียน
ตามกฎหมายวาเปนหางหุนสวนสามัญ   หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลหรือหางหุนสวนจํากัด        
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และบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน   จากนั้นโครงสรางขององคกร   จึงจัดแบงตามลักษณะงานและ  
การจัดแบงกันทําทั้งนี้ขึ้นอยูกับกิจการจะผลิตเองขายเองก็จะมีโครงสรางขององคกรแบบหนึ่ง   
และถาผลิตอยางเดียวแตจางบริการผูอ่ืนทําการตลาดใหก็เปนอีกแบบหนึ่งโครงสรางจึงยืดหยุน  
ปรับเปลี่ยนไดงาย  เชน  ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด   ใหญโตซับซอนเหมือนกระทรวงใหญ ๆ  จึงมี
แนวโนมในการปฏิบัติงานคอนขางไปทางระบบราชการจึงปรับเปลี่ยนองคกรจากที่มีโครงสราง
แนวดิ่ง (Vertical structure)   เปนโครงสรางแนวนอน  (Horizontal  structure)   บางบางหนวยงาน   
เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จไดในเวลาอันรวดเร็วจบลงในตัว   เพราะใหอํานาจหนาที่และความ    
รับผิดชอบใหตัดสินใจไดในระดับนั้น ๆ  เชน  การอนุมัติสินเชื่องานวานิชธนกิจและงานเอกสาร
การคาระหวางประเทศ  เปนตน  ภาคธุรกิจเอกชน   มีความเคลื่อนไหว   ปรับปรุง  และทุมเท      
เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ  (R&D)  อยางตอเนื่องเพื่อการแขงขันและความอยูรอดไมใช   
เพียงระดับชาติแตระดับการคาสากลหรือระดับโลกดวย  (บรรยง  โตจินดา.  2545 : 329)    
 2.2.7   องคกรมหาชน 

  องคกรมหาชนเปนองคกรของรัฐในรูปแบบใหมที่ไมไดเปนหนวยงานราชการ    
หรือรัฐวิสาหกิจ   เปนนิติบุคคลภายใตการกํากับดูแลของฝายบริหาร   (รัฐมนตรี)   ไดรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลมีรายไดของตนเองไดแตไมมุงผลกําไรเปนการดําเนินกิจกรรมสาธารณะและ
ดําเนินการแบบพิเศษ  มีกฎ  ระเบียบ   ขอบังคบของตนเองได   มีระบบการเงิน  งบประมาณของ
ตนเองมี  คณะกรรมการบริหารเปนผูกํากับดูแลการดําเนินงาน  มีหัวหนาหนวยงานซึ่งเรียกวา         
ผูอํานวยการหรือเรียกอยางอื่น  มีเจาหนาที่ที่ที่มิใชขาราชการความเปนอิสระและความคลองตัวใน
การบริหารงานและบริหารงานบุคคล  สามารถที่จะกําหนดเงินเดือนคาจาง  คาตอบแทน   ขอบังคับ
ในเรื่องพนักงานไดเอง   (องคกรมหาชน. 2545,  อางถึงใน  เจริญชัย  เปยมเพิ่มพูน.  2545 : 27) 
 สรุปไดวา   ลักษณะองคกรตามสภาวะโลกปจจุบันและอนาคต  เปนยุกตแหงการแขงขัน
ทางธุรกิจ  มุงหาผลกําไรเพื่อความอยูรอดขององคกรเพียงอยางเดียวไมได  ตองคํานึงถึงความผาสุก
และความปลอดภัยของประชาชน  มีการชวยเหลือสังคมควบคูกันไป  ตามรูปแบบลักษณะองคกร
สมัยใหมที่ เปนองคกรเครือขายหรือองคกรแนวราบ    สามารถยืดหยุนและปรับตัวไดตาม         
สถานการณที่เปล่ียนแปลงไป  โครงสรางองคกรแบบสิ่งมีชีวิตเปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อ
นําไปสูความเปนเลิศ  การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่ดีในอนาคต  โดยนํานวัตกรรมตลอดจน           
การนําระบบ IT  ใชงานกับระบบบริหารจักการไดอยางมีประสิทธิภาพ   นอกจากนี้ตองมี            
การปรับเปลี่ยนองคกรที่กระชับ  มีความคลองตัว  บริการไดอยางรวดเร็วทันสมัย  มีวิสัยทัศนที่    
กาวไกลเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารงานสงเสริมใหมีการพัฒนาพนักงาน      
เพื่อรองรับระบบงานเพื่อการปรับตัวที่รองรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณตลอดเวลา   
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สนับสนุนการให สวัสดิการพนักงานและครอบครัวใหมีชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัย   จนทําให
พนักงานมีความรูสึกที่ดีตอองคกรและตองการที่จะอยูกับองคกรตลอดไป  โดยไมคิดที่จะลาออก
หรือจากองคกรไปอยูองคกรใหม   ทําใหพนักงานมีความผูกพันกับองคกรดวยจิตใจ  คิดที่จะคงอยู
กับองคกรตลอดไป  ดวยความจงรักภักดีตอองคกรที่เปนบรรทัดฐานของสังคมตลอดไป 

 
2.3  การพัฒนารัฐวิสาหกจิ 
 
 2.3.1  แนวคดิการพฒันารัฐวิสาหกิจ 
  สําหรับรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลที่มีบทบาทสําคัญใน   
การบริการสาธารณะ   ซ่ึงในปจจุบันรัฐวิสาหกิจบางแหงที่รัฐหมดความจําเปนจะเขามาดําเนินการ        
รัฐบาลจึงมีความตองการจะลดขนาดและจํานวนของรัฐวิสาหกิจลง   ซ่ึงเรียกวา  “การแปรรูป”           
(นันทวัฒน  บรมานนท.  2543,  อางถึงใน  เจริญชัย  เปยมเพิ่มพูน.  2545 : 9)  เนื่องจากระบบ       
การทํางานของรัฐวิสาหกิจคลายคลึงกับระบบราชการ   ขาดความคลองตัว    ตองปฏิบัติตาม         
กฎระเบียบตางๆ  รวมท้ังมีหนวยงานที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจหลายหนวยงาน   ผูบริหารและ      
คณะกรรมการมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจทางการเมืองทําใหไมมีความตอเนื่องในการบริหาร
การดําเนินงานตามนโยบายที่วางไว  ทําใหเกิดความลาชาในการทํางานตาง ๆ   
  โครงสรางองคกรของรัฐวิสาหกิจ   รัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงคและโครงสราง  
การจัดตั้งไมเปนผลเอื่ออํานวยตอการดําเนินงานในปจจุบันกอใหเกิดขั้นตอนมากมายมีความลาชา
ในการตัดสินใจและเปนอุปสรรคตอการแขงขันกับภาคเอกชน 
  ปญหาดานกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่บังคับใชกับรัฐวิสาหกิจเปนสวนหนึ่ง
ของกลไกของรัฐ ทําใหตองปฏิบัติงานตามขั้นตอนของกฎหมายตางๆ ที่มีมากมาย  ทําใหเกิด    
ความไมคลองตัว   นอกจากนี้ในบางอุตสาหกรรมกฎหมายก็ไดใหอํานาจผูกขาดไวกับรัฐวิสาหกิจ
ดวยทําใหรัฐวิสาหกิจมีบทบาททั้งในดานการใหบริการ  และการกํากับดูแลซึ่งเปนอุปสรรคตอ    
การขาย  และการพัฒนาการใหบริการเพื่อรองรับความตองการของลูกคาและธุรกิจ  ขอมูลท่ีมาจาก
การศึกษาของ  (กระทรวงการคลัง.  2543,   อางถึงใน  เจริญชัย  เปยมเพิ่มพูน.  2545 : 10-11)   
  จากปญหาที่กลาวมาของตน   ทําใหรัฐวิสาหกิจที่อยูภายใตการดูแลของกระทรวง  
ทบวง  กรม คงจะตองมีการแปรรูปในรูปแบบใดแบบหนึ่งในอนาคต  ซ่ึงในสวนนี้ก็ตองถือวา    
เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ  (ลิขิต  ธีรเวคิน. 2546 : 354)   
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  สําหรับแนวทางในการดําเนินงานเชิงธุรกิจนั้นการไฟฟาสวนภูมิภาคได      
ดําเนินการจัดเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดทั้งในดานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร    การปรับปรุงระบบสายสงระบบ
จําหนายไฟฟาทั่วประเทศ ใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น ลดปญหากระแสไฟฟาขัดของตลอดจนพัฒนา
ธุรกิจเสริมและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของ  (การไฟฟาสวนภูมิภาค.  2547 : ออนไลน)  
 2.3.2 นโยบายของรฐับาลที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานพลังงานไฟฟา  
  นโยบายของรฐับาลเกี่ยวของกับการใหบริการดานพลังงานไฟฟาในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 มีรายละเอียดพอสรุปได ดังนี ้ 
  1)  การกระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพเชือ่มโยงเมืองชนบท
และชุมชนอยางทั่วถึงและเพียงพอ  
  2)   การบริหารและการจัดการดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและ
คุณภาพการใหบริการ รวมทั้ง การสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน โดย  
  (1)  เนนการลงทุนตามลําดับความสําคัญ 
  (2)  ยกระดับคุณภาพการบริการโครงสรางพื้นฐาน จัดการบํารุงรักษาใหม ี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
  (3)  สนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการลงทุน
ภาครัฐ  
 3)   การจัดหาพลังงานเพื่อเพิ่มความมั่นคงเพยีงพอ  
 4)   สงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด  
 5)   ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  
 6)   รวมกบัตางประเทศดานพลังงานในการพัฒนาโครงขายเชื่อมโยงดาน      
พลังงานในภูมภิาคอาเซียน  
 7)  มุงเนนการจัดการดานพลังงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขนัดาน      
การผลิต และสรางเสถียรภาพดานราคาของพลังงาน  การพยากรณความตองการไฟฟา  
 การพยากรณความตองการไฟฟาในอนาคต ในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2545-
2549) กรณีฐานเดือนสิงหาคม 2545 เมื่อส้ินสุด แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ป 2549) ในเขตพื้นที่ของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค    จะมีความตองการใชไฟฟาสูง  (การไฟฟาสวนภูมิภาค.  2547 : ออนไลน)  
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2.4  ความเปนมาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

 2.4.1   การกําเนดิกิจการไฟฟาในประเทศไทย 
  ผูใหกําเนิดกิจการไฟฟาในประเทศไทย   คือ   จอมพลเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี            
(เจิม  แสงชูโต)  เมื่อคร้ังมีบรรดาศักดิ์เปนเจาหมื่นไวยวรนาถ    โดยทานไดติดตั้งเครื่องกําเนิด      
ไฟฟา   เดินสายไฟฟาและติดดวงโคมไฟฟาที่กรมทหารหนาซ่ึงเปนที่ตั้งกระทรวงกลาโหมใน
ปจจุบันในวันที่เปดทดลองใชแสงสวางดวยไฟฟาเปนครั้งแรกนั้น   ปรากฏวาบรรดาขุนนาง          
ขาราชการและประชาชนมาดูแสงไฟฟาอยางแนนขนัดดวยความตื่นตาตื่นใจเมื่อความทรงทราบ   
ฝาละอองธุลีพระบาท   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5   ทรงโปรดเกลาฯใหติดตั้งไฟฟา
แสงสวางขึ้นในวังหลวงทันท ีจากนั้นมาไฟฟาก็เร่ิมแพรหลายไปตามวังเจานาย 

  กิจการไฟฟาในประเทศไทยเริ่มก็ตัว เปนรูป  เปนรางขึ้นเมื่อบริษัทจาก       
ประเทศเดนมารกไดขอสัมปทานผลิตกระแสไฟฟาเพื่อใชเดินรถรางจากบางคอแหลมถึง            
พระบรมมหาราชวังเปนครั้งแรก  และไดขยายการผลิตไฟฟาเพื่อแสงสวาง    โดยติดตั้งระบบผลิตที่
มั่นคงถาวรขึ้นที่วัดเลียบ ( ที่ตั้งการไฟฟานครหลวงในปจจุบัน )  ตอมาในป 2457   โปรดเกลาให 
ตั้งโรงไฟฟาขึ้นอีก 1 โรง  เรียกวาการไฟฟาหลวงสามเสน    ซ่ึงตอมามีฐานะเปนกองหนึ่งของ  
กรมโยธาเทศบาล    กระทรวงมหาดไทย   และในที่สุดไดรวมเขากับกิจการไฟฟากรุงเทพ ฯ       
(วัดเลียบ)   จนกลายมาเปนการไฟฟานครหลวงในปจจุบันซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
สมุทรปราการ  และนนทบุรี  รวม 3 จังหวัด 
                  สําหรับกิจการไฟฟาในสวนภูมิภาคเริ่มตนอยางเปนทางการ  เมื่อทางราชการได
ตั้งแผนกไฟฟาขึ้นในกองบุราภิบาล  กรมสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยและไดกอสรางไฟฟา       
เทศบาลเมืองนครปฐมขึ้นเพื่อจําหนายไฟฟาใหแกประชาชนเปนแหงแรก  เมื่อป 2473  จากนั้นมา
ไฟฟาจึงไดแพรหลายไปสูหัวเมืองตางๆ   ขณะเดียวกันก็มีเอกชนขอสัมปทานจัดตั้งการไฟฟาขึ้น
หลายแหง   ตอมาในป  2477   มีการปรับปรุงแผนกไฟฟาเปนกองไฟฟา   สังกัดกรมโยธาเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย   และภายหลังเปลี่ยนชื่อเปนกองไฟฟาภูมิภาคหลังจากกอสรางไฟฟาที่เทศบาล
เมืองนครปฐมเปนแหงแรกแลวก็มีการทยอยกอสรางไฟฟาใหชุมชนขนาดใหญระดับจังหวัด         
และอําเภอตาง ๆ     เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ   แตในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2   กิจการไฟฟาขาดแคลนอะไหล
และน้ํามันเชื้อเพลิงระบบผลิตชํารุดทรุดโทรมจนถึงป 2490  สภาวะทางเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น    
ประเทศไทยเริ่มพัฒนาทองถ่ินใหเจริญขึ้นดังนั้นภาระกิจของไฟฟาภูมิภาคจึงหนักหนวงขึ้นรัฐบาล
เร่ิมเห็นความจําเปนในการเรงขยายการกอสรางกิจการไฟฟาเพิ่มขึ้นใหมและดําเนินกิจการไฟฟาที่มี
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อยูเดิมใหดีขึ้นจึงไดจัดตั้งองคการไฟฟาสวนภูมิภาค  เมื่อป 2497 เพื่อรับผิดชอบดําเนินกิจการไฟฟา
ในสวนภูมิภาค 

  องคการไฟฟาสวนภูมิภาค  ได รับการกอตั้ งขึ้น เปนองคกรเอกเทศตาม              
พระราชกฤษฎีกาซึ่งใหไวเมื่อวันที่ 6 มีนาคม  พุทธศักราช 2497  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม  พุทธศักราช 2497  มีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเปนผูควบคุมการบริหาร    
อยูภายใตการควบคุมของกรมโยธาเทศบาลกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรี                  
วาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกํากับโดยทั่วไป 
       จากภาระหนาที่ที่ไดรับโอนกิจการไฟฟาเทศบาลมาดําเนินการแทนนั้น  ทําให  
กิจการขององคการไฟฟาสวนภูมิภาคตองขยายตัวเพิ่มขึ้น   ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่จะให
องคการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาในสวนภูมิภาคแตผูเดียว   รวมทั้ง
เตรียมปรับปรุงระบบจําหนายเพื่อรับกระแสไฟฟาจากองคการผูผลิตขนาดใหญ เชน การไฟฟายันฮี
และการลิกไนต เปนตน   ซ่ึงการปรับปรุงระบบจําหนายดังกลาวจะอาศัยเพียงงบประมาณชวยเหลือ
จากรัฐบาล หรือรายไดขององคการยอมไมเพียงพอจะตองมีการกู เงินจากตางประเทศหรือ
ธนาคารโลกมาดําเนินการดังนั้นรัฐบาล    จึงเห็นสมควรใหเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการ
บริหารงานตลอดจนสถานะองคการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนการไฟฟาสวนภูมิภาคในป พ.ศ. 2503  
เมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาคพุทธศักราช 
2503  ณ  วันที่  28  กันยายน  2503    โดยรับชวงภารกิจตอจากองคการไฟฟาสวนภูมิภาคมา
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

  การดําเนินการของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ผานมา 30 ป ประสบผลสําเร็จอยางดี
ยิ่งสามารถขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา  ใหบริการกับประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบได       
อยางทั่วถึง   ทําใหการบริการดานพลังงานไฟฟาสามารถรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมที่ยายแหลง   
การลงทุนจากในเมืองใหกระจายไปในชนบทและทําใหบริการประชาชนไดมากขึ้น   เปนการ
กระจายไป ในชนบทและทําใหบริการประเภทอื่น ๆ   สามารถเขาไปใหบริการประชาชนไดมากขึน้
เปนการกระจายความเจริญไปทั่วประเทศ 
  วิวัฒนาการขั้นตอนตอมา คือ เมื่อกระบวนการปรับเปลี่ยนระบบ  ตอมาการไฟฟา
สวนภูมิภาคเริ่มนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานระบบสายสงและ   
การบริการพลังงานไฟฟา   รวมทั้งปรับปรุงการดําเนินงาน    และพัฒนาเทคโนโลยีดานตาง ๆ       
มาอยางตอเนื่อง   เพื่อรองรับขอบขายการปฏิบัติงานและการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค   
ที่เพ่ิมมากขึ้น  ความจําเปนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการติดตอส่ือสารเพื่อควบคุมตรวจสอบ   
และใหบริการอยางรวดเร็วกลายเปนสิ่งที่ทวีความสําคัญมากขึ้น  แนวคิดในการพัฒนาระบบ       
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สารสนเทศจึงเริ่มดําเนินการ    เพื่อรองรบการปฏิบัติงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคในลักษณะ     
ตาง ๆ  ทั้งในแงของการจัดเก็บจัดระบบขอมูลท่ีเกี่ยวของกับระบบบริหารการจายกระแสไฟฟา     
ใหอยางถูกตองครบถวน 
  นอกจากนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคยังพัฒนาการปฏิบัติงานดานการบํารุงรักษา
ระบบจําหนาย  โดยไมตองดับกระแสไฟฟาในขณะทําการตรวจสอบแกไขทําใหไม เกิด             
ความเสียหายกับผูใชบริการโดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรม  โรงงาน หรือชุมชนใหญๆ  ดวย         
ชุดปฏิบัติการ Hotline Barehand  ซ่ึงเปนอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ทันสมัยของการไฟฟาสวนภูมิภาคใน
การใหบริการเสริมแกลูกคารายใหญในกลุมธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม              
ที่ตองการซอมบํารุง  โดยไมตองหยุดจายกระแสไฟฟาหรือหยุดเดินเครื่องจักรในระหวางนั้น 

  จากการพัฒนาดานเทคโนโลยีที่กาวหนามาอยางตอเนื่อง   การเปลี่ยนแปลงที่    
เกิดขึ้นอยางรวดเร็วของวิทยาการดานตางๆ  มีผลใหการไฟฟาสวนภูมิภาคตระหนกัถึงความสําคัญ
ในการพัฒนาองคกรตลอดจนการบริการที่มีประสิทธิภาพสําหรับผูใชไฟทุกรายดวยการพัฒนา  
และ ปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบจําหนายไฟฟาใหสอดคลอง  และพอเพียงแกผูใชไฟฟา        
ทุกประเภทอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง   นอกจากนั้น  การพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน        
ซ่ึงถือเปนทรัพยากรบุคคลอันมีคาใหสามารถใชเครื่องมืออันทันสมัยไดอยางชํานาญ เปนส่ิงที่     
การไฟฟาสวนภูมิภาคใหความสําคัญ  โดยฝกอบรมพนักงานใหมีความรูความชํานาญในดานตาง ๆ                
ที่ เกี่ ยวของกับการทํางานทั้ งด านการบริหาร   และการปฏิบัติ งานอยู เปนประจํ ากอให                     
เกิดความภาคภูมิใจ  และเชื่อมั่นในศักยภาพแหงเทคโนโลยีและการบริหารเพราะดวยเทคโนโลยี
และการบริหาร  เพราะดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กอปรกับความเชื่อถือ เชื่อมั่นในระบบจําหนาย
กระแสไฟฟา ทําใหการไฟฟาสวนภูมิภาค มีความมั่นคงและพรอมที่จะขยายการดําเนินงาน         
เพื่อรองรับลูกคาไดอยางเต็มที่ตราบจนถึงวันนี้ 
  แนวทางการดําเนินงานในทศวรรษที่ส่ี  ในป  พ.ศ. 2534-2543  แนวทาง          
การดําเนินงานตอไปของการไฟฟาสวนภูมิภาคมุงเนนดําเนินการเพื่อสนับสนุน  และสงเสริม          
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่กระจายไปยังชนบท  และสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยวการพัฒนา       
ชุมชนในภูมิภาคใหเจริญ  รวมทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก
และพื้นที่ภาคใต    โดยเนนงานทางดานการปรับปรุงเสริมประสิทธิภาพความมั่นคงของระบบและ
ใหเพียงพอกับความตองการใชไฟฟาและใหการบริการเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยนํา
วิทยาการและเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช   (การไฟฟาสวนภูมิภาค.  2547 : ออนไลน)  
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 2.4.2   แนวความคิดเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
  ความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจจะขยายตัวไดรวดเร็วเพียงใดจะขึ้นอยูกับ

การบริหารงานของรัฐบาลโดยที่ รัฐวิสาหกิจเปนหนึ่งในการดูแลของรัฐบาลหากรัฐบาล                   
มีภาระหนาที่ที่สําคัญมากมายจะสงผลใหการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจขาดประสิทธิภาพจะทําให
ประเทศขาดการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยางจํากัด  ไมเหมาะสมและไมคุมคา  จึงเกิดแนวความคิดใน
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจขึ้นเพื่อกระจายการควบคุมดูแลและการบริหารงานแกภาคเอกชนที่มี
ความสามารถในการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากกวาภาครัฐบาล  (นุกุล  เตชะศิโรดม.  2546 : 13)   
 อยางไรก็ตามแนวคิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนส่ิงที่รัฐบาลตองตระหนักเปนอยางมาก
ในการตัดสนิใจเลือกกิจกรรมใดๆใหแกเอกชนเปนผูดําเนินการโดยรัฐบาลตองสามารถควบคุมดูแล
มีอํานาจในการออกกฎระเบียบการปฏิบัติได 

  1) ปจจัยตางๆ  ที่เปนสาเหตุในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมี   ดังนี้    
     (1)  กองทุนการเงินระหวางประเทศกําหนดขึ้น    เพื่อใหประเทศที่ไดรับ   

การสนับสนุนทางดานการเงินใชเปนเครื่องมือในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจโดยกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศไดระบุถึงวัตถุประสงคในการแปรรูปคือ  เพื่อเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนใน      
การพัฒนารัฐวิสาหกิจ   ลดภาระหนีเสียและคาใชจายของรัฐบาลเพราะกิจกรรมบางกิจกรรมของ   
รัฐวิสาหกิจจําเปนตองใชตนทุนในการผลิตและดําเนินงานคอนขางสูง 

     (2)  เกิดจากความมั่นใจในการบริหารของรัฐบาลเพราะเกิดความผิดพลาดใน
การดําเนินนโยบายการบริหารประเทศ 

     (3)  อาจมีรัฐวิสาหกิจบางกิจกรรมไมมีประสิทธิภาพ  ในการดําเนินงาน
เทาที่ควรเพราะกิจกรรมรัฐวิสาหกิจบางอยางมีลักษณะผูกขาดจึงทําใหไมมีภาวะการแขงขันจึงทํา
ใหไมมีความกระตือรือรนในการพัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินงาน    จึงมีความตองการให
เปล่ียน  การดูแลสูภาคเอกชน  (นุกุล  เตชะศิโรดม.  2546 : 13)   

  2)   การแปรรูป  กฟภ.  เขาสูตลาดหลักทรัพย    
   นโยบาย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  ไดประกาศตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่จะใหทุกรัฐวิสาหกิจแปรรูปเพื่อเขาสูตลาดหลักทรัพย  และ กฟภ. เปนหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่
จะตองถูกแปรรูปตามนโยบายของรัฐบาลชุดนี้  เมื่อวันที่  18 เม.ย 2545  คณะกรรมการนโยบาย      
พลังงานแหงชาติ (กพช.)  ไดอนุมัติแผนการแปรรูปของ  กฟน.  โดยให  กฟน.  จดทะเบียนและ
กระจายหุนในตลาดหลักทรัพยใหแลวเสร็จภายในเดือน  มิ.ย.2547   ตาม  พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ     
ป  2542  สําหรับโครงสรางของ  กฟน. จะประกอบไปดวยกรรมการผูจัดการใหญ   สํานักงาน
กรรมการผูจัดการใหญ  ธุรกิจระบบจําหนาย  ธุรกิจจัดหาไฟฟา  ธุรกิจเสริม (Non- core business)   
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โดยทําการศึกษาโครงสรางสําหรับธุรกิจ  ดังนี้  (การไฟฟาสวนภูมิภาค  สํานักทรัพยากรบุคคล.  
2546 : 9-14)  

    (1)  ในระดับ  High  level  assessment  โดยโครงสรางจะมีลักษณะเปนแบบ  
ไฮบริด (Hybrid) โดยแบงกลุมออกเปน  5  กลุม  คือ 

    ก.  กลุมปฏิบัติการเครือขาย  (Network  operation  units) ซ่ึงครอบคลุม
การทํางานที่เกี่ยวของกับกจิกรรมระบบจําหนายและเครือขายทั้งหมด 

    ข.  กลุมคาปลีกภายใตการกํากับดูแล  (Regulated  retail)  รับผิดชอบ  
การจําหนายกระแสไฟฟาใหกับลูกคาทุกประเภท  เสมือนเปน  “ ผูใหบริการจุดสุดทาย” 

    ค.  กลุมคาปลีกและพัฒนาตลาดภายใตการแขงขัน  (Competitive  retail  
and  market  development)  รับผิดชอบการจัดจําหนายกระแสไฟฟาใหกับลูกคาภายใตการแขงขัน 

    ง.  กลุมธุรกิจลงทุน  (Ventures)  ครอบคลุมธุรกิจที่ไมใชธุรกิจหลักและ
ธุรกิจใหมที่มีศักยภาพสูงในการดําเนินธุรกิจสําหรับ กฟภ. 

    จ.  กลุมบริการสนับสนุน  (Support  services)  ครอบคลุมหนวยงานที่   
ทําหนาที่ใหบริการสนับสนุน  เชน  หนวยบริการดานการเงิน  ดานกฎหมาย  ดานเทคโนโลยี      
สารสนเทศ  และดานทรัพยากรบุคคล 

    (2)  แผนการปรับโครงสรางสําหรับธุรกิจหลัก  ไดศึกษาและใหขอเสนอแนะ 
ดังนี้ 
    ก.  การปรับโครงสรางองคกร 

   ข.  การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน(Business process reengineering) 
   ค.  การจัดกลุมและจัดสรรสินทรัพย (Asset  grouping  and  allocation) 
   ง.  การวัดผลการปฏิบัติงาน  (Performance  measurement  system) 
   จ.  การจัดรูปแบบหนวยงานสนับสนุน  (Corporate  support)  และ 

     ฉ. การประเมินความเสี่ยงจากการนําผลการศึกษาไปปฏิบัติ  (Risk  
assessment  on  implementation) 

    (3)  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบมิเตอร  โดยเสนอภาพรวมและสถานการณ
ปจจุบันความตองการในอนาคตของระบบมิเตอร  ระบบขอมูลการใชไฟฟา (EIS)  ระบบการ     
อานมิเตอรอัตโนมัติ (AMR) ระบบอานมิเตอรแบบมือถือ  Load Profile (ลักษณะการใชไฟของ    
ลูกคา) แผนการลงทุนสําหรับมิเตอรใหม  โครงสรางองคกรบริหารระบบมิเตอร 

   (4)  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  Strategy Master Plan)  ประกอบ
ไปดวยกรอบกลยุทธดาน  IT  ของกฟภ. ทบทวนและปรับปรุงแผนงานดาน  IT  ของ  กฟภ.  ที่ได
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จัดทําไวในป  พ.ศ.2539  การแกไขและปรับปรุงรายละเอียดของโครงสราง  IT  โครงการระบบ
บริหารความสัมพันธกับลูกคา  โครงการระบบวางแผนและจัดการทรัพยากรองคกร  (Enterprise  
resource  planning)  โครงการระบบงานสนับสนุนอื่นๆ  โครงการดาน  IT  โครงการดานองคกร 

   (5)  องคกรดาน IT  โครงสรางองคกร IT   แผนพัฒนาทักษะ  ความรูความ
ชํานาญของบุคลากร   

   (6)  แผนปรับเปลี่ยนและการนําแผนไปปฏิบัติ  (Transition and   
i m p l e m e n t a t i o n   p l a n )   
 2.4.3   การปรับเปลี่ยนองคกรการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  ในป 2547  การไฟฟาสวนภูมิภาคมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารภายใน
ใหเปนเชิงธุรกิจ   นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารทันสมัยลาสุดมาใชในกระบวนการ
บริหารและการจัดการภายใน  การบริการลูกคาภายนอกและการควบคุมส่ังการจายไฟ    นอกจากนี้
ยังเตรียมการปรับเปลี่ยนองคกรแปลงสภาพเปนบริษัทจํากัด  (มหาชน)   ในดานการพัฒนาองคกร
และการจัดการ  (การไฟฟาสวนภูมิภาค  กองประชาสัมพันธ.  2546 : คํานํา)       
  1)   การปรับโครงสรางองคกร 
    การไฟฟาสวนภูมิภาค   ไดกําหนดรูปแบบโครงสรางองคกรตามที่            
คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 9/2546   เมื่อวันที่ 2  สิงหาคม 2546  และครั้งที่ 10/2546            
วันที่ 30 กันยายน 2546  ดังนี้  (การไฟฟาสวนภูมิภาค  กองประชาสัมพันธ.  2546 : 17)       
    กําหนดโครงสรางหลักของการไฟฟาสวนภูมิภาคประกอบดวย  3  กลุม
ธุรกิจ  และ 1  กลุมสนับสนุนและบริการ 
 (1)  กลุมธุรกิจเครือขาย  จําหนายและบริการ 
 (2)  กลุมธุรกิจคาปลีกแขงขัน 
 (3)  กลุมธุรกิจลงทุน 

 (4)  กลุมสนับสนุนและบริการ   
  2)   การพัฒนาบุคลากร 

   นโยบายสร างศักยภาพของพนักงานดวยการให เ รียนรูดวยตนเอง               
โดย  กฟภ.พัฒนาหองสมุดและหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-library) ขณะเดียวกัน กฟภ.สนับสนุน
การจัดฝกอบรมใหทั้งในประเทศและตางประเทศอยางสม่ําเสมอจะสราง  กฟภ.ใหเปนองคกร     
แหงการเรียนรู (Learning organization) และองคกรพื้นฐานความมั่งคง(Knowledge-based 
organization)   
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   นอกจากนี้  กฟภ. ไดทําการศึกษาวิเคราะหทักษะความรูความสามารถของ
บุคลากร  และจัดทําแผนการฝกอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกําเนินการฝกอบรม
พนักงาน 

   ผูบริหารและพนักงานจะตองเรียนรูและใชงานระบบสารสนเทศอยาง     
คลองแคลวเตรียมพรอมรองรับการติดตั้งคอมพิวเตอรแบบบูรณาการงานดาน  ERP , CEM  และ
WMS   

   กฟภ.สงเสริมการประดิษฐนวัตกรรม  กิจกรรม 5 ส.  QC  พัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติงาน  การทํางานเปนทีมและสรางบรรยากาศการทํางานอยางมีความสุข  
    กฟภ.พัฒนาระบบการสื่อสารความเขาใจและประสารงานระหวางพนักงาน
เพื่อใหเกิดความถูกตองชัดเจน รวมทั้งสงเสริมความรักในองคกร  ความสามัคคี  มีวินัย  จริยธรรม
และทัศนคติที่ดีแกพนักงาน  นําระบ Good corporate governance  ซ่ึงยึดหลักความรับผิดชอบ  
“ความสํานึก  ความเสมอภาค  ความโปรงใส  มีวิสัยทัศน  มีจริยธรรม”  สราง  กฟภ.ใหใสสะอาด  
(การไฟฟาสวนภูมิภาค  กองประชาสัมพันธ.  2546 : 18-19)       
  3)   การบริหารงานบุคคล 
   กฟภ .   มีแนวคิดในการวางแผนอัตรากําลังคน    แผนเสนทางอาชีพ            
แผนหมุนเวียนการดํารงตําแหนงหนาที่  แผนการสืบทอดตําแหนงงาน  แผนคาตอบแทนและ      
การประเมินผลงานอยางเปนระบบ  สรางระบบประเมินผล / วัดผลการปฏิบัติงานดวยการชี้วัด     
ซ่ึงแสดงประสิทธิภาพของการทํางาน   (การไฟฟาสวนภูมิภาค  กองประชาสัมพันธ.  2546 : 20)       
  4)   โครงการรวมใจจากองคกร  (โครงการใหพนักงานเกษียณกอนอายุ) 

   ดวยปจจุบันการไฟฟาสวนภูมิภาคมีบุคลากรมากเกินความจําเปน  ทําให   
การบริหารงานไมคลองตัว  และมีคาใชจายระดับบุคคลอยูในระดับสูง   จึงจําเปนตองปรับขนาด
โครงสรางองคกรใหมีจํานวนบุคลากรอยูในระดับที่เหมาะสม  เพื่อใหการบริหารงานมีความ    
คลองตัว  ลดคาใชจายบุคลากรและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ             
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและเพิ่มบทบาทภาคเอกชนใหมาก   ตามเกณฑที่
กระทรวงการคลังกําหนด  ดังนี้  (การไฟฟาสวนภูมิภาค  กองการพนักงาน.  2543 : 2) 
   (1)  เปนความสมัครใจ  และความประสงครวมกันระหวางพนักงานกบั     

การไฟฟาสวนภูมิภาค   
     (2)  เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานที่มีอายุมาก   และปฏิบัติงานมานานหรือผูที่มี
สุขภาพรางกายไมสมบูรณแข็งแรงสมัครใจออกจากงานกอนเกษียณอายุ  60  ป 
   (3)  เพื่อลดอัตรากําลังพนักงานและลดคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรลง 
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   (4)  เพื่อลดปญหาคนลนงาน  เพื่อใชกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
   (5)  เพิ่มโอกาสใหผูตั้งใจปฏิบัติงานมีโอกาสความกาวหนาเร็วขึ้น 
 สรุป โครงการรวมใจจากองคกรเปนนโยบายของรัฐบาลตองการที่จะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ  
เพื่อลดคาใชจายและอัตรากําลังพนักงานลง  เพื่อปรับขนาดโครงสรางองคกรใหอยูในระดับที่
เหมาะสม  โดยเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน  ใหมีความคลองตัว  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
ตลอดจนการเพิ่มบทบาทใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการดําเนินงานมากขึ้น  ซ่ึงมีพนักงานสมัคร
เขารวมโครงการรวมใจจากองคกร  ตั้งแตป 2543 จนถึง ป 2547  จํานวน  1,655  คน โดยมีพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา  ไดเขารวมโครงการฯ  จํานวน 14  คน  ซ่ึงพนักงาน       
การไฟฟาสวนภูมิภาค  ไดรับผลประโยชนตอบแทน  และสวัสดิการ  เปนเงินคาตอบแทนพิเศษจาก
การไฟฟาสวนภูมิภาค 
  การไฟฟาสวนสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรามีการเปลี่ยนแปลงองคกรเพื่อเตรียม    
ความพรอมที่จะรองรับการแปลงสภาพองคกรปนบริษัทมหาชนที่มีการแขงขันเชิงธุรกิจเปนองคกร   
สมัยใหมมากขึ้น  โดยเฉพาะมุงเนนมาตรฐานคุณภาพและบริการ  ตลอดจนการนําเทคโนโลยีใหม
เขามาพัฒนาใชงาน  จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลใหพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค         
จังหวัดฉะเชิงเทราตองมีการทํางานในเชิงรุกพนักงานตองมีการเรียนรู    พัฒนาตนเองที่จะนําไปสู
การพัฒนาองคกรเพื่อการเปลี่ยนแปลงเปนองคกรสมัยใหมซ่ึงมีการปรับโครงสรางขององคกร   
การบริหารงาน    การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการปฏิบัติงาน   ขณะที่องคกรมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วนั้น   ซ่ึงทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางมาก (พรทิพย  วิศาลสุวรรณกร   
2546 : 2 )   การที่ไดรับผลกระทบตอความรูสึกและสภาพจิตใจของพนักงาน  ดานการคงอยูกับ 
องคกร  และดานบรรทัดฐานทางสังคม  ทั้ง  3  ดานที่กลาวมานี้  คือ  ความผูกพันตอองคกร   ฉะนั้น
การสรางความผูกพันตอองคกรจึงเปนเรื่องสําคัญที่องคกรตาง  ๆ    ทั้งภาครัฐและเอกชน                
รัฐวิสาหกิจ   ควรที่จะเสริมสรางใหพนักงานมีความรูสึกรักและผูกพันตอองคกร  และมีงานวิจัย
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต  1  ( เชียงใหม) ภาคเหนือ                
(พิชญากุล  ศิริปญญา.  2545 )   นอกจากนี้ยังไมเคยมีการศึกษาวิจัยในลักษณะนี้ของการไฟฟา    
สวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรามากอน  ผูวิจัยในฐานะที่เปนพนักงานประจําของการไฟฟา
อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษา  ปจจัยที่มีผลตอ        
ความผูกพันในองคกรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา  รวมถึงระดับ        
ความผูกพันตอองคกรวาเปนอยางไร  ในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงองคกรในการเตรียมความพรอม      
เพื่อรองรับการแปลงสภาพองคกรเปนบริษัทมหาชน 
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2.5  แนวคิด  ทฤษฎีความผูกพันตอองคกร   
 
 2.5.1   ความหมายความผูกพันตอองคกร 
  กรีนเบอรก  และบารอน (Greenberg,  and  Baron.  1993)   ไดสรุปนิยามของความ    
ผูกพันตอองคกรวา  คือ  ขอบเขตของแตละคนที่แสดงใหเห็นถึงวาเขาและเธอมีความเกี่ยวพันกับ
องคกรอยางไร  และยังหมายถึงความตั้งใจที่จะไมจากองคกรไป  ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ  
นิวสตอรม  และเดวิส (Newstorm, J. W, and Davis, K. 1989)  ที่กลาววาความผูกพันตอองคกร  คือ 
ระดับที่แสดงใหเห็นถึงความตองการของบุคลากรที่จะคงอยูมีสวนรวมในองคกรตอไป  และ          
เปนเครื่องวัดความตั้งใจของบุคลากรที่จะคงอยูตอไปในอนาคต 
  ชาลค และ ฟรีส (Schalk, and Freese. 1997)ใหความหมายของคําวาความผูกพันตอ     
องคกร หมายถึง เปนความเต็มใจของพนักงานที่จะทํางานใหกับองคกรโดยใหผลงานอยูในระดับ
มาตรฐานตามสัญญาที่ตกลงกันไวกับองคกร 
          นอรทคราฟทและเนล (Northcraft, and Neale. 1990) กลาวถึงความผูกพันตอองคกรวา 
ไมใชเพียงความจงรักภักดีเทานั้น แตยังหมายถึงกระบวนการหรือวิธีการที่บุคลากรในองคกรได
แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของของพวกเขาที่มีตอองคกร  และยังคงดําเนินงาน   เพื่อความสําเร็จ
และส่ิงที่ดีตอองคกร 
  บูชานัน  (Buchanan,  1977)  ความผูกพันตอองคกร  หมายถึง  เปนความรูสึกเปนพวก
เดียวกันความผูกพันที่มีตอเปาหมายและคานิยมขององคกร  และการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
ตนเองเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายและคานิยมขององคกร  ซ่ึงความผูกพันตอองคกรประกอบดวย        
องคประกอบ  3  สวน  คือ 
  1)   ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร  (Identification)  แสดงออกจากเปาหมาย
และคานิยมตอองคการของผูปฏิบัติงาน 
  2)   ความเกี่ยวโยงกับองคกร  (Involvement)  โดยการปฏิบัติงานตามบทบาทของ       
แตละคนอยางเต็มที่ 
  3)   ความจงรักภักดีตอองคกร  (Loyalty)  ความรูสึกรักและผูกพันตอองคกร 
  เบคเกอร   (Backer, 1960)  ไดกลาวา  ความผูกพันตอองคกรเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเขาไป
เปนสมาชิกขององคกรในชวงระยะเวลาหนึ่งจะกอใหเกิดการลงทุนเรียกวา  “Side  Bet”  ซ่ึงอาจ
เปนรูปของเวลา  กําลังกายกําลังสติปญญาที่เสียไป  เมื่อเปนเชนนี้บุคคลนั้นยอมหวังผลประโยชนที่
จะไดรับตอบแทนจากองคกรในระยะยาว  แตถาเขาลาออกไปกอนครบกําหนดก็เทากับบุคคลนั้น
ยอมหวังประโยชนไมคุมคา    เพราะฉะนั้นการที่บุคคลได    เขามาทํางานหรือเปนสมาชิกของ    
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องคกรยิ่งนานเทาไรก็เทากับการลงทุนของเขาไดสะสมเพิ่มขึ้น  นํามาซึ่งความยากลําบากที่จะ     
ตัดสินใจลาออกจากองคกร  เพราะหากตัดสินใจนี้เปนผลมาจากความผูกพันตอองคกร 
           มารชและมานนารี่ (Marsh, and Mannari. 1977) ไดใหความหมายของคําวาความผูกพัน
ตอองคกรวาเปนความตั้งใจของพนักงานที่จะใชความพยายามอยางมาก ๆ  เพื่อประโยชนของ      
องคกรเปนความพยายามที่จะอยูกับองคกรตลอดไป   และมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร 
ตลอดจนการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร 
  สเตียร  (Steers, 1976)   ใหความเห็นวาความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความหนาแนน
ของความสัมพันธที่ดีของพนักงานแตละคนที่มีตอองคกร และเกี่ยวของกับองคกร  ซ่ึงความผูกพัน
ตอองคกรประกอบดวยลักษณะ 3  ประการ  คือ 
  1)  ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายรวมทั้งคานิยมตอองคกร 
  2)  ความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนขององคกร 
  3)  ความปรารถนาที่จะคงอยูหรือรักษาไวซ่ึงสถานภาพสมาชิกขององคกร 
  เอเลน  และเมเยอร  (Allen, and Meyer.  1990,  อางถึงใน  อรวรรณ   อยูคง. 2546 : 14)    
เสนอวา  ความผูกพันตอองคกรเปนความรูสึกที่พนักงานมีตอองคกรโดยเปนสิ่งเหนี่ยวร้ัง  (Golden  
Handcuff)  ใหคนยังอยูในองคกร  ซ่ึงความผูกพันตอองคกรแบงไดเปน 3 ลักษณะ  คือ  ความผกูพนั
ดานจิตใจ  ความผูกพันดานการคงอยูกับองคกร  และความผูกพันดานบรรทัดฐาน  ความผูกพันตอ
องคกรเปนสิ่งเชื่อมโยงพนักงานเขากับองคกร  โดยท่ีความผูกพันดานจิตใจเกิดข้ึนจากการที่บุคคล
มีความปรารถนาที่จะอยูกับองคกร  สวนความผูกพันดานการคงอยูกับองคกร  เปนความรูสึกที่   
เกิดขึ้นจากการไดรับผลตอบแทนจากองคกรและการรับรูถึงการขาดทางเลือก  หรือความยากลําบาก
ในการหางานใหมทําใหบุคคลจําเปนที่จะอยูในองคกร  ในขณะที่ความผูกพันดานบรรทัดฐาน     
เกิดขึ้นจากคานิยมสวนบุคคล    และความรูสึกรับผิดชอบตอภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก   
องคกร  ทําใหบุคคลรูสึกวา  เขาควรอยูในองคกรนั้นตอไป 
 เฮอรบินเนียก  และออลลูโธ  (Herbiniak,  and  Alutto.  1972)  เห็นวาความผูกพันตอ
องคกรเปนปรากฎการณที่เปนผลมาจากความสัมพันธหรือปฏิกริยาระหวางบุคคลกับองคกรในรูป
ของการลงทุนทางกายและสตปิญญาในชวงระยะเวลาหนึ่ง  ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูสึกไมเต็มใจที่จะ
ละทิ้งองคกร  เพื่อเพิ่มรายได  สถานภาพ  ความเปนอิสระทางอาชีพ  หรือการมีเพื่อนรวมงานมาก
ขึ้นกวาที่เปนอยูก็ตาม 

 จากความหมายของความผูกพันตอองคกรดังกลาวสรุปไดวา  ความผูกพันตอองคกร  
หมายถึง  ลักษณะความสัมพันธของบุคคลที่มีตอองคกรในทางที่ดี  และตองการที่จะอยูกับองคกร
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ใหยาวนานที่สุด  โดยไมคิดที่จะลาออกจากองคกรไป  ซ่ึงแสดงออกมาในลักษณะของความผูกพัน       
ดานจิตใจ  ดานการคงอยูกับองคกร  และดานบรรทัดฐาน   
 2.5.2  ความสําคัญของความผูกพันตอองคกร 
  ดัมแฮม  และคนอื่นๆ (Dunham, and other. 1989, อางถึงใน อรวรรณ  อยูคง. 2546 :   
17-18)  แสดงความคิดเห็นวา  ความผูกพันตอองคกร 3 ดาน  เกิดมาจากสภาพการณที่แตกตาง  ดังนี้ 

  1)   ความผูกพันองคกรดานจิตใจ  เกิดจากปจจัยหลัก 4 ประการ  คือ  คุณลักษณะของ
บุคคล  (Personal characteristic)  คุณลักษณะของงาน  (Job characteristic)  ประสบการณในการ
ทํางาน  (Work experience)  คุณลักษณะของโครงสราง  (Structural characteristic)  นอกนี้  Steers  
and  Mottaz  ยังพบวา  ความผูกพันดานจิตใจประกอบดวย 
  (1)  การรับรูเร่ืองงาน  ไดแก  การมีอิสระในการทํางาน  (Task autonomy)  การ   
รับรูวางานที่ตนทํามีความสําคัญ  (Task significance)   งานมีเอกลักษณ  (Task identity)  และความ
หลากหลาย  ตองใชทักษะในการทํางาน  (Skill  variety)           

  (2)  การรับรูเกี่ยวกับองคกร  การพึ่งพาองคกร  (Organizational  dependabitity)  คือ
ความรูสึกของพนักงานตอองคกรในการมองเห็นผลประโยชนที่ไดรับจากองคกร 

  (3)  การับรูถึงการมีสวนรวมในการจัดการ  (Participatory  management)  คือ  
ความรูสึกของพนักงานวา  พวกเขาสามารถมีอิทธิพลในการตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 

 2)   ความผูกพันดานการคงอยู (Continuance commitment)  หมายถึง  ความผูกพันที่
เกิดขึ้นจากการจายคาตอบแทนแลกเปลี่อนกับการคงอยูในองคกรของพนักงาน   เกิดจาก
ปจจัยพื้นฐาน 2 ประการ  คือ  ขนาดและจํานวนของการลงทุนที่บุคคลทําลงไป  และการรับรูถึง 
การขาดทางเลือก  โดยทั้ง 2 ปจจัยนี้ จะสงผลตอการไดรับคาตอบแทนมากขึ้น  และเกี่ยวพันกับการ
ยังคงอยูในองคกรของบุคคล  จากงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา  องคประกอบที่สัมพันธความผูกพัน
ดานองคกรคงอยู  ประกอบดวย  อายุ  สถานภาพ  ตําแหนง  ความพึงพอใจในอาชีพ  และความ
ตั้งใจที่จะลาออก 

  3)   ความผูกพันองคกรดานบรรทัดฐาน  (Normative commitment)  ไดรับอิทธิพลมา
จากประสบการของแตละบุคคล  โดยเริ่มจากครอบครัว  วัฒนธรรม    ขบวนการหลอหลอม         
ขัดเกลาสังคมขององคกร  (Organizational  socialization)  ในตอนแรกเริ่มเขาสูองคกร  ซ่ึงเปนสิ่งที่
พนักงานเชื่อถือและฝงใจ (First  impression)  ไปตลอด  หากพนักงานเหลานี้ไดรับการปลูกฝง     
ใหเห็นความสําคัญของความจงรักภักดีตอองคกรตั้งแตแรกเขา  ก็มีแนวโนมวาเขาจะเปนผูมีความ
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ผูกพันองคกรสูง  เพราะจากวิถีปฏิบัติในองคกร  ตั้งแตเร่ิมแรกไดปลูกฝงความเชื่อของพนักงานที่วา  
องคกรคาดหวังใหพวกเขามีความจงรักภักดีตอองคกรใหมากที่สุด 
  บูชานัน   (Buchanan II,  1974)  การสงเสริมความผูกพันของสมาชิกที่มีตอองคกรเปน
ส่ิงสําคัญ  เพื่อความอยูรอดขององคกร  ตลอดจนความผาสุก  และประสิทธิผลขององคกร  ดังน้ัน
องคกรนอกจากจะสรรหา  คัดเลือก  บรรจุ  และแตงตั้งบุคคลเขาสูระบบแลวองคกรจะยังตอง
สามารถรักษาบุคคลไวดวยการพยายามสรางเจตคติดานความผูกพันใหเกิดกับสมาชิกแตละบุคคล
ในองคกร  เจตคติความผูกพัน    จึงมีความสําคัญตอองคกร  คือ 
 1.  ความผูกพันตอองคกร  สามารถใชทํานายอตัราการเขา - ออก  (Turnover) จากงาน
ไดดีกวาความพึงพอใจในงาน   ดังนั้นความผูกพันตอองคกรเปนแนวคิดที่ครอบคลุมมากกวา    
ความพึงพอใจในงาน  เพราะสามารถสะทอนถึงผลโดยทั่วไปที่บุคคลสนองตอบตอองคกร         
โดยสวนรวม  ขณะที่ความพึงพอใจในงานสะทอนใหเห็นถึงการสนองตอบของบุคคลตอเงื่อนไข
ของงานในแงใดแงหนึ่งโดยเฉพาะ 

 2.   ความผูกพันตอองคกรจะมีเสถียรภาพมากกวาความพึงพอใจในงานแมวาเหตุการณ
ประจําวันและสถานที่ทํางานมีผลกระทบตอความพึงพอใจในงานของผูปฏิบัติงานแตสถานการณ
ช่ัวคราวจะไมมีผลกระทบตอความผูกพันของบุคคลที่มีตอองคกร 
 ฟาสซี่ (Fazzi, 1994 ) ใหความสําคัญของความผูกพันตอองคกรที่มีผลตอการบริหารงาน
สมัยใหม โดยเห็นวาความผูกพันตอองคกรนั้นสามารถที่จะนําไปสูการบริหารงานอยางมี            
ประสิทธิภาพตอองคกร และเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองสรางความผูกพันและความจงรักภักดี
ตอพนักงาน เพื่อลดการสูญเสียบุคลากรที่มีคาแกองคกรไป  
 ไมเนอร (Miner, 1992,  อางถึงใน  สรรเสริญ   เตชะบูรพา.  2545 : 29-30)    ไดศึกษา
และรวบรวมแนวคิดของ  Mowday,Porter   และ  Steers  โดยแบงองคประกอบของความผูกพันตอ
องคกรออกเปน  2  ดานที่สําคัญดังนี้ 
 1.   ความผูกพันทางดานพฤติกรรม  (Behavioral  commitment)  เปนความผูกพันตอ
องคกรในรูปของพฤติกรรมการแสดงออกอยางตอเนื่องคงเสนคงวา  คือ  เมื่อพนักงานเกิดความ   
ผูกพันตอองคกรจะมีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมตอเนื่องคงเสนคงวาในการทํางาน  โดยไม
โยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน  และพยายามที่จะรักษาสมาชิกภาพ  เนื่องจากไดเปรียบเทียบผลได
ผลเสียที่เกิดขึ้นจากการที่เขาไดลงทุนลงแรงไปในองคกร  และเปนการยากหรือเปนไปไมไดที่จะ
เรียกการลงทุนสวนนั้นกลับคืนมา 

 2.   ความผูกพันทางดานทัศนคติ  (Attitudnal  comitment)  เปนความรูสึกของพนักงาน
ที่รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกรพนักงานจะแสดงออกถึงความผูกพันตอองคกรเชิงทัศนคติ
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ในรูปของความเชื่อมั่น  เพื่อทํางานใหกับองคกรที่มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษา       
สถานภาพของการเปนสมาชิกขององคกรไว 
 สเตียร  (Steers,  1977)   กลาววา  ระดับความพึงพอใจในงานสามารถเปลี่ยนแปลง     
ไดตลอดเวลา  ในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางทันทีทันใดในสิ่งแวดลอมการทํางาน      
ขณะที่เจตคติความผูกพันตอองคกรพัฒนาอยางชาๆ  แตมั่นคงตามระยะเวลาที่ผานไป 

 1.   ความผูกพันตอองคกร  เปนตัวบงชี้ประสิทธิผลขององคกร   
 2.   ความผูกพันตอองคกร จะเปนแรงผลักดันใหสมาชิกปฏิบัติงานอยางเต็มที่และ     

ทุมเทกําลังกายและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากความรูสึกของการเปนเจาขององคกรดวย
เชนกัน 

 3.   ลดโอกาสการคุกคามจากภายนอก   เนื่องจากผลของความยึดมั่นผูกพันตอองคกร 
 สมิธ  และคนอื่นๆ  (Smith,  and  other.  1983)  ไดกลาววา  ความผูกพันตอองคกร
สามารถสงผลที่ตามมาในแงที่เปนประโยชนกับองคกรคือ  สมาชิกจะทุมเททํางานเพื่อองคกรยิ่งขึ้น  
ทั้งนี้อาจเปนพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทที่รับผิดชอบโดยตรง   ซ่ึงเขายินดีกระทําเพื่อองคกรโดย  
มิไดหวังสิ่งตอบแทนใดๆ 
 จากแนวคิดของนักวิจัยที่กลาวไว  พอสรุปไดวา  ความผูกพันตอองคกรมีความสําคัญ
ตอการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรมาก  จะเปนสิ่งกระตุนใหพนักงานพอใจที่จะทํางานเพื่อ
องคกรดวยความเต็มใจ  และพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ  สามารถที่จะพัฒนาองคกรสูความสําเร็จ  
ลุลวงตามเปาหมาย  และแผนงานที่กาํหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.5.3  การประเมินความยึดมั่นผูกพันตอองคกร 
 การประเมินความยึดมั่นผูกพันตอองคกรของนักวิชาการแตละทาน  มีความแตกตางกัน
ตามแนวคิดและคําจํากัดความที่ใหไว  ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทําใหระบุไดวา  
มีทั้งแบบวัดดานเจตคติ  ดานพฤติกรรม  และดานบรรทัดฐาน  (วรมน  เดชาเมธาวิพงศ.  2544 :    
40-42) 

 1)  แบบวัดดานเจตคติ  เปนแบบวัดความยึดมั่นผูกพันตอองคกรของเอเลนและเมเยอร 
(Allen, and Meyer. 1990)   ซ่ึงวัดคาความยึดมั่นผูกพันตอองคกรดานเจตคติ ประกอบดวย           
องคประกอบตอไปนี้  คือ 
 (1)  ความรูสึกเปนเจาขององคกร 
 (2)  ความรูสึกผูกพันกับองคกร 
 (3)  ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร 

 (4)  ความภาคภูมิใจในการใชเวลาที่เหลืออยูเพื่ออุทิศใหกับองคกร 
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 2) แบบวัดดานพฤติกรรม  ซ่ึงสรางโดย  เอเลนและเมเยอร (Allen,  and  Meyer. 1990)  
โดยยึดมั่นผูกพันตอองคกรดานพฤติกรรม  ในองคประกอบตอไปนี้ 
 (1)  ตองการอยูเพราะรูสึกวาดีกวาที่อ่ืนหรือเพราะไมมีทางเลือกแมวาจะไมอยากอยู 
 (2)  ความรูสึกไมมั่นคงหากตองเปลี่ยนที่ทํางาน 
 (3)  ไดทุมเทแรงกาย  แรงใจ  สติปญญาจนไมอยากละทิ้งไปเพราะกลัวขาดทุน 

 3) แบบวัดดานบรรทัดฐาน  ซ่ึงสรางโดยเอเลนและเมเยอร  (Allen, and  Meyer. 1990) 
โดยวัดความยึดมั่นผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน  ในองคประกอบตอไปนี้ 

 (1)  เกิดความลังเลไมแนใจในการลาออก 
 (2)  ไมตองการใหผูบังคับบัญชาผิดหวัง 

 (3)  รูสึกเปนพันธะหนาที่ตอองคกรและงานที่ทํา 
 (4)  เกรงวาเพื่อนรวมงานจะผิดหวัง 
 2.5.4   ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร 
             กลิสสัน และดูริก (Glisson, and Durick. 1988) พบวา ความผูกพันตอองคกรยังมี      
ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันในอาชีพ  ความผูกพันตอสภาพและ           
ความพึงพอใจในงาน สงผลกระทบของความผูกพันตอองคกรก็พบวามีผลกระทบตอการปฏิบัตงิาน  
การตั้งใจที่จะคงอยูหรือออกจากงานและการเปลี่ยนงาน   ผลงานวิจัยในเรื่องความผูกพันตอองคกร
ยังพบวาปจจัยพฤติกรรม การบริหาร ก็มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรดวยเชนกัน  
            มาวเดย , พอรเดอร  และเสตียร (Mowday, Porter and Steers. 1982)   ไดเสนอ
แบบจําลองปจจัยเบื้องตน   และอิทธิพลของความผูกพันตอองคกร  4  ปจจัย  ดังนี้ 
               1)  คุณลักษณะของบุคคล  (Personal characteristic)  ไดแก  อายุ   เพศ   การศึกษา    
บุคลิกลักษณะ 
               2)  บทบาท (Role-relater characteristic) ไดแก ความขัดแยงในบทบาท ความคลุมเครือ
ในบาทบาท  ความทาทายในงาน 
               3)  โครงสรางขององคกร  ( Strucral characteristic )   ไดแก  ขนาดขององคกรการรวม
อํานาจ  การกระจายอํานาจ  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ความเปนทางการ 
               4)  ประสบการณการทํางาน  ( Work experience )   ไดแก    สัมพันธภาพในองคกร    
รูปแบบของการบริหารของผูบริหาร 
               เอเลน  และเมเยอร  (Allen, and Meyer. 1990,   อางถึงใน  อรวรรณ  อยูคง.  2546 : 21)  
ไดช้ีใหเห็นวา  ปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ (Affective commitment)  
ประกอบดวย  4  ปจจัย  คือ 
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  1)  คุณลักษณะสวนบุคคล  (Personal characteristic)   
  2)  คุณลักษณะงาน  ( Job  characteristic)   
  3)  ประสบการณทํางาน  (Work experience) 
  4)  คุณลักษณะโครงสราง  (Strucral characteristic)    

 โอ เรยลีย   (O’Reilly, 1981)  กลาววา  ความผูกพันตอองคกรเปนความเชื่อทางจิตวิทยา
ของคนที่มีความรูสึกผูกพันตอองคกร  รวมท้ังความรูสึกผูกพันตองาน   ความจงรักภักดีและ     
ความเชื่อศรัทธาในคานิยมขององคกร  โดยความผูกพันตอองคกรประกอบดวย 3  ลักษณะดังนี้  

 1)  การยินยอมทําตาม (Compliance)  คือ  การที่บุคคลยอมทําตามความตองการของ
องคกร 

 2)  การยึดถือตามเจตนารมณขององคกร (Identification)  คือ  การที่บุคคลยอมทําตาม
ความตองการขององคกรและรูสึกภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคกร 

 3)  การซึมซับคานิยมในองคกร (Internalization)  คือ  การที่คนรับเอาคานิยมของ       
องคกรมาเปนคานิยมของตนเอง 

 ดัมแฮม,  กรูม  และแคสทาเนดา  (Dumham, Grube and Castaneda. 1994)   ไดสรุป
ปจจัยที่สงผลตอองคประกอบความผูกพันตอองคกรแตละดานดังนี้ 
  1)   ปจจัยที่สงผลตอความผูกพนัดานจิตใจ  ไดแก 
    (1) การรับรูคุณลักษณะงาน ในแงของความเปนอิสระของงาน  (Task autonomy)  
    (2)  ความสําคัญของงาน (Task  significance)  เอกลักษณของงาน  (Task identity) 
ความหลากหลายของทักษะ (Skill variety)  และการใหผลยอนกลับของหัวหนา (Supervisory  
feedback ) 
    (3)  การพึ่งพาไดขององคกร  (Organizational  dependability) 
    (4)  การรับรูถึงการมีสวนรวมในการบริหาร (Perceived participatory management)    
ซ่ึงเปนความรูสึกของพนักงานวา  พวกเขามีอิทธิพลในการตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอม         
การทํางาน  และส่ิงอื่นที่เกี่ยวของกับพวกเขา 

  2)   ปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันดานการคงอยูกับองคกร  ไดแก 
 (1)  อายุ  (Age) 
 (2)  อายุงาน  (Tenure) 
 (3)  ความพึงพอใจในอาชีพ (Career satisfaction) 
 (4)  ความตั้งใจที่จะลาออก  (Intent to leave) 

  3)   ปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันดานบรรทัดฐาน  ประกอบดวย 
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 (1)  ความผูกพันกับเพื่อนรวมงาน (Co-worker commitment) 
 (2)  การพึ่งพาไดขององคกร  (Organizational  dependability) 
 (3)  การมีสวนรวมในการบริหาร  (Participatory  manngement) 

 และยังพบอีกวา  ปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันดานจิตใจมากที่สุดคือ  ประสบการณ
ทํางานที่ทําใหพนักงานรูสึกวาความตองการทางสภาวะจิตใจของเขาไดรับการตอบสนอง  เชน    
การไดรับความสะดวกสบายภายในองคกร 
  มาวเดย  และคนอ่ืน ๆ  (Mowday,  and  other. 1982)  ไดชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่กอใหเกิด   
ความยึดมั่นผูกพันตอองคกรดานจิตใจ  (Affective  commitment)  ประกอบดวย 

  1)  ปจจัยสวนบุคคล  (Personal  factors)  ไดแก  ความคาดหวังตองาน  (Job  
expectation)  ความผูกพันทางจิตใจ  (Psychological  contract)  ปจจัยดานทางเลือกในงาน (Job  
choice  factor)  และลักษณะทางบุคคล  (Personal  characteristic)   

  2)  ปจจัยดานองคกร (Organizational factor) ไดแก ประสบการณเมื่อเร่ิมเขาทํางาน  
(Initial work experience) ขอบเขตของงาน(Job scope) การนิเทศงาน(Supervision) ความสอดคลอง
ของเปาหมาย (Goal consistency) และลักษณะขององคกร (Organizational charateristic)  ลักษณะ
ของงานตาง ๆ เชน งานที่มีความทาทาย งานที่ใหขอมูลยอนกลับ  การใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
ความสอดคลองของเปาหมายบุคคลกับองคกร  นอกจากนี้ลักษณะองคกร  เชน  การใหความสนใจ
ตอบุคคล  การทําใหบุคลากรรูสึกวาเปนเจาขององคกรมีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่น     
ผูกพันตอองคกร 

  3)  ประสบการณทํางาน  (Work  experience)  ไดแก  สัมพันธภาพในองคกรและ 
รูปแบบการบริหารงานของผูบริหาร 

  4)  โครงสรางองคกร  (Organizational  structure)  ไดแก  ขนาดขององคกร   
การรวมอํานาจ  การกระจายอํานาจ  ความเปนทางการ 

 ไมเนอร  (Miner,1992,   อางถึงใน  อุปกิจ  พละวงศ.  2544 : 23-24)  ความผูกพันตอ
องคกรมีความหมายมากกวาความจงรักภักดีของบุคคลที่จะทุมเทใหกับองคกร  และความยึดมั่น   
ผูกพันยังหมายถึงความตองการคงอยูในองคกร  มีขั้นตอนการเกิดดังนี้ 

 1)  ความผูกพันเบื้องตน  (Initial commitment)   ความรูสึกผูกพันที่เกิดขึ้นในเบื้องตนที่
บุคคลยังไมไดเร่ิมงาน   ปจจัยที่สงผลตอความยึดมั่นผูกพันตอองคกรในขั้นตน  ไดแก   

  (1)  คุณลักษณะสวนบุคคล  ประกอบดวย  คานิยม  ความเชื่อ  บุคลิกภาพ 
  (2)  ความคาดหวังที่เกี่ยวกับงาน 
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  (3)  คุณลักษณะของทางเลือกของงาน  ประกอบดวย  ความพึงพอใจ  การยกเลิก   
ไมได  การเสียสละ  การพิจารณาที่เหมาะสม  

 ปจจัยทั้ง 3 ดาน  จะมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  บุคคลจะเลือกทํางานตามคุณลักษณะ
สวนบุคคลที่ตนมี  คือ  จากพื้นฐานของคานิยม  ความเชื่อ  และบุคลิกภาพ  ซ่ึงปจจุบันคณุลักษณะ
สวนบุคคลทําใหเกิดความคาดหวังในงานนั้น ๆ  และเชนเดียวกับคุณลักษณะของงานกอน            
จะทํางานนั้นจริงบุคคลจะมีความคาดหวังในตัวงาน  ซ่ึงคุณลักษณะของงานมีความตองการ                
ที่มีลักษณะที่ทําใหเขาอยากทํางานและพึงพอใจ  ปจจัยทั้ง 3  ประการนี้เปนตัวแปรที่ทําใหเกิด    
ความรูสึกยึดมั่นผูกพันตอองคกรในเบื้องตน 

 2)   ความผูกพันระหวางการจางงานในชวงแรก  (Commitment  early  employment)  
เปนความผูกพันที่เกิดขึ้นเมื่อเขาทํางานเปนการประเมินสิ่งที่พบตามความจริงจากงานนั้นซึ่งไดแก 
    (1)  ประสบการณเร่ิมแรกของการทํางาน (Initial work  experience)  ประกอบดวย
งาน  การควบคุม  กลุมทํางาน  การจายคาตอบแทนจากองคกร 
    (2)  ความรูสึกรับผิดชอบเปนผลมาจากประสบการณเร่ิมแรกของการทํางาน 
   (3)  ความผูกพันเบื้องตน 
  3)   ความผูกพันในชวงปลายเปนความผูกพันที่บุคคลที่เขาไปทํางานอยูในองคกร       
ในชวงระยะเวลาปฏิบัติงานหรืออายุงาน ปจจัยที่มีผลตอความยึดมั่นผูกพันตอองคกรในชวงปลายนี้  
ไดแก  การลงทุน  การมีสวนรวมการปรับเปลี่ยน 
  พิชญากุล  ศิริปญญา  (2545 : 9)  สรุปไววา   ปจจัยและสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอ     
การไฟฟาสวนภูมิภาค 
  1) นโยบายรัฐบาล 
    (1) การแปรรูปจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจาํกัดในตลาดหลักทรัพย ในป 2547   

และการปรับโครงสรางองคกรใหมีการดําเนินงานอยางมปีระสิทธิภาพ 
    (2)  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟา 
    (3)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  9 
      ก.  การเชื่อมโยงระบบไฟฟาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเพียงพอ 

         ข.  เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ 
  2)  ลูกคา 
    (1)  ตองการพลังงานไฟฟาทีม่ีคุณภาพสูงขึน้ 
    (2)  บริการที่รวดเร็วถูกตอง 
  3)   เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
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  จากแนวคิดของนักวิจัยที่กลาวไว  พอสรุปไดวา  ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร
นั้นสามารถสงผลใหพนักงานมีความยึดมั่นผูกพันตอองคกรดานจิตใจ  การคงอยูกับองคกร
ตลอดไป  และดานบรรทัดฐาน  ถึงแมวาแนวคิดของนักวิจัยมีความแตกตางกันก็ตาม  แตลักษณะ
ปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน  เมื่อพิจารณารายดานแลวจะเห็นวามีความสอดคลองกัน 
 2.5.5  แนวคิดที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร  
  สเตียรส  และพอรเตอร  (Steets, and Porter. 1983)  ไดกลาวถึงความผูกพันตอองคกร  
ซ่ึงแบงออกเปน  2 แนวคิด  คือ ความผูกพันทาง ทัศนคติ เปนการศึกษาความผูกพันตอองคกรโดยที่
บุคคลจะนําตนเองไปเปนสวนหนึ่งขององคกรและผูกพันในฐานะเปนสมาชิกขององคกรเพื่อไปสู
เปาหมายขององคกร  และความผูกพันทางพฤติกรรมเปนการศึกษาความผูกพันตอองคกรที่        
เปนพฤติกรรมปจจัยความสนใจที่บุคคลไดรับจากองคกร  เชน  การไดรับความนับถือเปนอาวุโส  
การไดรับคาตอบแทนสูง   จึงมีความผูกพันตอองคกร โดยไมตองการเสียผลประโยชนที่ไดรับจาก
องคกรถาจะละทิ้งไปทํางานที่อ่ืนก็ไมคุมคาที่จะจากองคกรไป 
  แคนเตอร  (Kanter. 1968)   ไดกลาวถึง  ความผูกพันตอองคกรวามี  3  รูปแบบ  คือ 
  1)   ความผูกพันแบบคงอยูเสมอ  (Continuance  commitment)  หมายถึง   บุคคลได      
เสียสละใหกับองคกรจนมีความคิดวาเปนการยากที่จะละทิ้งองคกรไปได 
 2)   ความผูกพันแบบยึดติด (Cohesion commitment)  หมายถึง  ความผูกพันที่ทําให
บุคคลยึดติดกับองคกรโดยการใชเทคนิค  เชน  การสรางเกียรติภูมิเพื่อใหบุคคลยึดติดกับสิ่งนั้นๆ  
เชน  เครื่องแบบ  หรือเหรียญตรา 
  3)   ความผูกพันแบบควบคุม (Control commitment)  หมายถึง  ความผูกพันที่บุคคลถูก
ทําใหยึดติดกับวัฒนธรรมขององคกร  ซ่ึงจะเปนกรอบบังคับใหพฤติกรรมสวนบุคคลเปนไปตามที่
องคการตองกร 

 เอเลน และเมเยอร  (Allen, and  Meyer. 1990,  อางถึงใน  อรฉัตร สรญาณธนาวุธ.  
2545 : 17)  ไดสรุปแนวคิดไวเปน  3  กลุมคือ 
  1)   แนวคิดทางด านทัศนคติ   แนวคิดนี้ ได รับความสนใจในการศึกษามาก                
กลุมสนับสนุนแนวคิดนี้ของความผูกพันตอองคกรวาเปนความรูสึกที่นารูสึกวาตนเองเปน         
สวนหนึ่งขององคกร  โดยผูนําในการศึกษาความผูกพันตอองคกรในแนวคิดนี้คือ  ศาสตราจารย  
Lyman w. Porter  แหงมหาวิทยาลัย  California  และ  Lriene  กับคณะ  ซ่ึงไดใหความหมายของ
ความผูกพันตอองคกรวา  หมายถึง 
   (1)  ความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร 
     (2)  ความเต็มอกเต็มใจที่จะใหความพยายามอยางเต็มที่ที่จะทํางานเพื่อองคกร 
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     (3)  ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาสมาชิกขององคกรไว 
 
 2)   แนวคิดดานพฤติกรรมแนวคิดนี้มองความผูกพันตอองคกรในรูปของความ
สม่ําเสมอของพฤติกรรม     เพื่อคนมีความผูกพันตอองคกรก็จะมีการแสดงออกในรูปแบบของ 
พฤติกรรมตอเนื่องหรือความคงเสนคงวาในการทํางาน   ความตอเนื่องในการทํางานโดยไมโยกยาย
เปลี่ยนแปลงที่ทํางาน    การที่คนจะผูกพันตอองคกร  และพยายามที่จะรักษาสมาชิกไวโดยไม       
โยกยายไปไหน  ก็เนื่องจากไดเปรียบเทียบผลไดและผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากละทิ้งสภาพของสมาชิก
หรือลาออกไป  ซ่ึงผลเสียจะพิจารณาในลักษณะของตนทุนที่จะเกิดขึ้นหรือผลประโยชนที่จะ      
สูญเสียไป  ทฤษฎีที่มีชื่อเสียงและถือเปนแนวคิดนี้คือ  ทฤษฎี  Side-bet    ของ  Howard  S. Backer    
ซ่ึงสรุปไดวา  การพิจารณาความผูกพันตอองคกรเปนผลมาจากการที่คนเปรียบเทียบชั่งน้ําหนักวา  
ถาเขาลาออกจากองคกร  เขาจะสูญเสียอะไรบาง 
  3)  แนวคิดทางดานที่เกี่ยวกับความถูกตองหรือบรรทัดฐานของสังคม  แนวคิดนี้มอง
ความผูกพันตอองคกรวาเปนความจงรักภัดีและความเต็มใจที่จะอุทิศตนใหกับองคกร  ซ่ึงเปนผลมา
จากบรรทัดฐานขององคกรและสังคม  บุคคลรูสึกวา  เมื่อเขาเขาเปนสมาชิกขององคกรแลวก็ตองมี
ความผูกพันตอองคกรเพราะนั่นคือความถูกตองและความเหมาะสมที่จะทําใหเกิดความผูกพันตอ
องคกรนั้นเปนหนาที่หรือพันธะผูกพันที่สมาชิกจะตองมีตอการปฏิบัติหนาที่ในองคกร 
  เมื่อทั้งบุคคลและองคกรมีความตองการที่จะไดรับการตอบสนองทั้งสองฝาย  จึงตอง  
พึ่งพาอาศัยกันและกันในดานทรัพยากรซึ่งแตละฝายมีอยู    การแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลและ       
องคกรจึงเกิดขึ้นโดยบุคคลเขามาปฏิบัติงานในองคกรดวยเจตนาที่จะพยายามใชความรู  ทักษะ  
ความชํานาญในการปฏิบัติงานใหองคกรเพื่อผลตอบแทนตางๆ  ที่องคกรจะจัดหาให  ซ่ึงเปนหนาท่ี
ขององคกรจะตองจัดหาใหเปนสิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคคลซึ่งจะตองมีความเทาเทียมกับ
ความคาดหวังของบุคคล   จะทําใหบุคคลผูกพันที่จะปฏิบัติงานแกองคกรตอไป   แตหาก
ผลตอบแทนที่องคกรมองใหไมเปนไปตามที่เขาคาดหวัง  จะทําใหเขาลาออกจากองคกรและไปเขา
รวมกับองคกรอื่นที่เขาคาดหวังวาจะไดรับการตอบสนองดีกวา  หรือแมวาเขาจะคงอยูกับองคกร
ตอไปดวยเหตุของการมีโอกาสที่จํากัดหรือไมมีทางเลือกเขาก็จะยอมรับ (จํายอม) ผลตอบแทนที่
องคกรจัดใหแตความผูกพันที่เขามีตอองคกรก็จะต่ําลง 
  เชอรริงตัน  (Cherrington, 1994)   กลาววา  ความผูกพันตอองคกรแบงไดเปน  2  
ประเภท  ดังนี้ 
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 1)   ความผูกพันตอเนื่อง  (Continuance  commitment)  หรือเรียกวา  ความผูกพันที่     
เกิดจากการคิดคํานวณ  (Calculative  commitment)  คือความเต็มใจของบุคคลที่จะคงอยูกับองคกร   
นั้น ๆ เพราะรางวัล  ผลตอบแทนทางดานเงิน  หรือเพราะประโยชนที่จะไดรับอื่น ๆ 

 2)   ความผูกพันดานความรูสึก   (Affective  commitment)   หรือเรียกวา   ความผูกพัน
ดานศลิธรรม  (Moral  commitment)  เปนการยอมรับของบุคคลตอคานิยมและเปาหมายขององคกร  
และจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อลักษณะเฉพาะของบุคคลและความรูสึกมีคุณคาในตนเองของเขาสอดคลอง
กับเปาหมายขององคกร 

 2.5.6  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร  
 1)  ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว  

   อับราฮัม  มาสโลว  (Abraham  Maslow, 1940,  อางถึงใน ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน  
และฉัตยาพร เสมอใจ.  2547 : 182-184)  นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงชาวสหรัฐอเมริกา  ไดสรุปทฤษฎี
ความตองการแตละบุคคล   โดยไดใหความสนใจในเรื่องความตองการของบุคคลที่จะสราง      
ความกดดันและแรงขับในการแสดงพฤติกรรม  โดยที่  Maslow  ไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความ
ตองการของมนุษยไว   3  ขอ   คือ 
  (1)  มนุษยยอมมีความตองการอยูเสมอและไมมีที่ส้ินสุด   เมื่อใดที่ความตองการใด
ความตองการหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว   ก็จะมีความตองการใหมเกิดขึ้นเสมอ 
  (2)  ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมทําใหเกิดพฤติกรรมหรือที่    
เรียกวา  ลดแรงขับตอพฤติกรรม   (Drive reduction) 
  (3)  ความตองการของมนุษยจะเรียงลําดับตามความสําคัญ   จากความตองการ
ระดับต่ํา  (Lower need)   ไปสูความตองการระดับสูง   (Higher need)   โดยที่เราสามารถแบงลําดับ
ขั้นของความตองการ   (Hierarchy of need)   ของมนุษยออกเปน  5 ระดับ   ดังตอไปนี้ 
   ก.  ความตองการทางกายภาพ  (Physiological  need)   เปนความตองการ       
ขั้นพื้นฐานในชีวิตที่มนุษยทุกคนจะตองไดรับ   เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดตามธรรมชาติ        
ไดแก อาหาร  น้ํา  อากาศ  การพักผอนและเสื้อผา โดยบุคคลจะตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน
เหลานี้จากรายไดปกติที่เขาไดรับจากการทํางาน 
   ข.  ความตองการความมั่นคงและปลอดภัย   (Safety /security need)   มนุษยจะ
ตองการความมั่นคงใหกับตัวเขาและครอบครัว    ดังที่เราจะเห็นไดจากการที่มนุษยตางพยายาม
สรางและสะสมหลักประกันในการดํารงชีวิตในรูปแบบตางๆ อยูเสมอ   โดยสมาชิกขององคกรทีจ่ะ
พิจารณาจากความมั่นคงในงาน    ตําแหนง   และสถานะขององคกร  ซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงตอ
รายได   การใชจาย   และสถานะของครอบครัวของเขา 
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   ค.  ความตองการการมีสวนรวมในสังคม  (Social belonging need)   มนุษยเปน
ส่ิงมีชีวิตที่อยูรวมเปนสังคมที่ตองการมีปฏิสัมพันธและความผูกพันกับบุคคล   ตลอดจนไดรับ    
การยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของสังคม   ดังนั้นเมื่อความตองการขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตไดรับ
การตอบสนอง   และไดหลักประกันวาเขาสามารถจะดํารงชีวิตไดอยางปลอดภัยแลวเขาก็จะ
ตองการและกาวเขาเปนสมาชิกในสังคม   โดยเฉพาะการยอมรับและการสนับสนุนดานจิตใจจาก
ภายในองคกร  ซ่ึงนับเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกผูกพันและอยากเปนสมาชิก
ของกลุม 
   ง.  ความตองการการยอมรับนับถือ  (Esteem need)   เปนความตองการที่จะมี
ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง   จากการไดรับการยกยองและนับถือจากบุคคลอื่น   โดยที่ความรูสึก
ภาคภูมิของบุคคลจะมาจากชื่อเสียง   เกียรติยศ   และการชื่นชมจากสังคม   ดังที่เราจะเห็นไดจาก
การที่บุคคลที่มีหนาท่ีการงานและรายไดอยางมั่นคง   มีตําแหนงหนาที่และชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
ของกลุมตางพากันเขารวมกิจกรรมทางสังคมเพื่อใหไดรับการยอมรับ   และชื่นชมจากบุคคลอื่น   
ดังนั้นองคกรจึงสมควรตองจัดตําแหนงงานที่สําคัญ   มีความรับผิดชอบในงาน  เพื่อใหบุคคลเกิด
ความภาคภูมิใจ 
   จ.  ความตองการบรรลุส่ิงที่ตั้งใจ(Need for self actualization) แตละบุคคลจะมี
ความตองการที่จะกระทําในสิ่งที่ตนเองสนใจ   เพื่อที่จะใชศักยภาพหรือตระหนักถึงศักยภาพของ
ตนอยางเต็มที่  หรืออาจจะกลาวไดวา  เปนความตองการบรรลุถึงความพอใจอันถือเปนความ
ปรารถนาที่บุคคลอยากจะเปนอะไรก็ไดนอกจากที่เปนอยู   เพื่อใหเขาสามารถบรรลุถึงความพอใจ
และเขาใจตนเอง   ซ่ึงเปนความตองการขั้นสุดทายและสูงสุดของบุคคล   
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ภาพ  2   ลําดบัขั้นความตองการของ  Maslow 
(ที่มา :  Abraham Maslow, 1940,   อางถึงใน  ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน  และฉัตยาพร  เสมอใจ.  
2547 : 184) 
 
  2)   ทฤษฎี   ERG 
   เคลยตัน อันเดอรเฟอร . (Clayton  Alderfer,   อางถึงใน  ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน  
และฉัตยาพร   เสมอใจ.  2547 : 186)   ทฤษฎี   ERG   (ERG   Theory)   ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี
ลําดับข้ันความตองการของ   Maslow   โดยที่   Alderfer   ไดสรุปไววา   ความตองการของมนุษย
สามารถแบงออกได  3   กลุมไดแก 
   (1)  ความตองการในการดํารงอยู  (Existence need) เปนความตองการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษยที่จะดํารงชีพ   โดยบุคคลจะมีความตองการขั้นพื้นฐานตางๆเพื่อใหเขามีชีวิตอยูได   เชน   

 ความตองการ 
    การบรรลุ   
  ในสิ่งที่ต้ังใจ 
 

ความตองการการยอมรับนับถือ 

ความตองการมสีวนรวมในสังคม 

ความตองการความมั่นคง/ปลอดภัย 

ความตองการทางกายภาพ 
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อาหาร   น้ํา   อากาศ   ที่อยูอาศัย   เปนตน   ซ่ึงสามารถเปรียบไดกับความตองการระดับตนในลําดับ
ขั้นความตองการของ   Maslow    
   (2)  ความตองการความสัมพันธ   (Relatedness need)   เปนความตองการใน       
การติดตอส่ือสารและการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข    ซ่ึงจะเปรียบได
กับความตองการการยอมรับนับถือและความตองการทางสังคมของ   Maslow 
   (3)  ความตองการความกาวหนา   (Growth need)   เปนความตองการของบุคคล     
ที่ตองการจะกาวหนาและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   โดยบุคคลจะตองการความสําเร็จและ     
ความภาคภูมิใจในผลงานและความสามารถของตน   ซ่ึงจะเปรียบไดกับความตองการการยอมรับ
นับถือและความตองการบรรลุในสิ่งที่ตั้งใจของ   Maslow   

 
 
 
                   
ภาพ 3   ทฤษฎี   ERG   ของ   Alderfer 
(ที่มา :  Clayton   Alderfer,  อางถึงใน  ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน  และฉัตยาพร  เสมอใจ.  2547 : 186) 
 
  3)   ทฤษฎีการจูงใจเพื่อความสําเร็จ 
   เดวิด  แมคเคลแลนด และคนอื่น ๆ (David McClelland, and other,  อางถึงใน      
ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน และฉัตยาพร  เสมอใจ.  2547 : 187-189)     ศึกษาความตองการความสําเร็จ
ของบุคคล   (Achievement  need)   เนื่องจากเปนความตองการที่มีลักษณะเฉพาะจากการทดสอบ   
ที่เรียกวา   Thematic apperception  test  หรือ  tat  โดยการใหผูที่ถูกทดสอบทําการอธิบายรูปภาพ
ตัวอยางตางๆ  ที่นําไปทดสอบซึ่งพบวาบุคคลที่ตองการความสําเร็จ (Achievement oriented) จะมี
คุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
  (1)  ชอบความทาทายและยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง   ตลอดจนตองการ
ความยอมรับผิดชอบในผลงาน 
  (2)  ตั้งเปาหมายในระดับปานกลาง  (Moderate achievement goal)   โดยประเมิน
กับความเสี่ยงที่มี 
  (3)  ตองการขอมูลยอนกลับ (Feedback) ในผลงานเพื่อการเรียนรูและทําความเขาใจ
ใหดีขึ้น 

การดํารงอยู ความสัมพันธ ความกาวหนา 
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  (4)  มีทักษะในการวางแผนระยะยาว   (Long-range planning)   และมีความสามารถ
ในการจัดระบบงาน 
  นอกจากนี้   McClelland   ยังไดจําแนกแรงจูงใจที่มีความสําคัญตอการทํางานออกเปน  
3 ประเภทหรือที่เรียกวา   ทฤษฎีความตองการสามประการ   (Three Needs Theory)   ไดแก 
  (1)  ความตองการความสําเร็จ  (Need for achievement)  บุคคลที่ตองการ
ความสําเร็จและควบคุมสถานการณของตน   โดยการวางแผนในระยะยาว 
  (2)  ความตองการอํานาจ   (Need for power)  บุคคลจะตองการอํานาจ  และอิทธิพล
เหนือบุคคลอื่น   ชอบแสดงออกและแขงขัน   โดยถาผูจัดการตองการมีอํานาจก็จะใชอํานาจที่มีอยู
ใหเปนประโยชนแกองคกรผานการกระจายอํานาจ  การสนับสนุน  และการเสริมแรงใหแก             
ผูใตบังคับบัญชา   ในทางกลับกันผูจัดการที่ตองการอํานาจที่มีอยูใหเกิดโทษแกองคกรเขาก็จะ
แสดงอํานาจโดยการเลนพรรคเลนพวกและการใชอํานาจในการที่ผิด 
  (3)  ความตองการเปนสมาชิกของกลุมหรือสังคม (Need for affiliation)  บุคคลจะ
แสดงความตองการเปนสมาชิกของกลุมหรือสังคม  โดยการพยายามรักษาความสัมพันธระหวาง 
ตนเองละบุคคลอื่น ๆ  ในกลุมหรือสังคม   ตลอดจนการรวมมือและปฏิบัติตนตามแนวทางของ
สังคม  
  โดยที่   McClelland   ไดกลาวไววา   แตละบคุคลจะมีคุณสมบัติตางๆ  ที่สามารถจะ
พัฒนาได   และยังไดกลาววา   ประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะประกอบดวยบุคคลที่มี    
ความตองการความสําเร็จสูงนั้นในประเทศตางๆที่ตองการประสบผลสําเร็จทางเศรษฐกิจจะตอง
พัฒนาบุคคลภายในใหมีความตองการที่จะประสบความสําเร็จ   ซ่ึงสามารถจะประเมินบุคคลเหลานี้
ไดจากคุณสมบัติ 3 ประการ  ไดแก 

 (1)  ชอบตั้งเปาหมายเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับตนเอง 
 (2)  ตั้งเปาหมายที่สามารถบรรลุได 

  (3)  กําหนดและตองการขอมูลยอนกลับ   เพื่อประเมินผลงานวาถูกตองเพียงใด 
  4) ทฤษฎีสองปจจัย 
   จากการศึกษา  เฮอซเบรก (Herzberg,  อางถึงใน ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน  และ      
ฉัตยาพร  เสมอใจ.  2547 : 189-190)  ไดสรุปผลการสัมภาษณออกมาวา   ความพอใจและความ     
ไมพอใจไมไดเปนทัศนคติที่อยูตรงขามกัน   หรือกลาวไดวา   ส่ิงที่อยูตรงขามกับความพอใจ  คือ
ไมมีความพอใจ      (No  satisfaction)   และส่ิงที่ตรงขามกับความไมพอใจก็คือไมมีความไมพอใจ   
(No dissatisfaction)   
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ภาพที่ 4   ความพอใจและความไมพอใจในงาน 
(ที่มา : Herzberg,  อางถึงใน  ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน  และฉัตยาพร    เสมอใจ. 2547 : 189) 
 
   และในทายที่สุด   Herzberg   ไดสรุปไววา   บุคคลจะมีความตองการในงานที่    
แยกจากกันเปนอิสระซ่ึงจะขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ  2   กลุมไดแก 
   (1)  ปจจัยจูงใจ  (Motivator factor)   หมายถึงสภาพแวดลอมของการทํางานที่จะทํา
ใหบุคคลเกิดความพอใจและการจูงใจในการทาํงานแกความสําเร็จในการทํางาน  การยอมรับนับถือ   
ลักษณะงานที่สรางสรรคและทาทาย   ความรับผิดชอบในงาน   ความกาวหนาในอาชีพ   และความ
เจริญเติบโตขององคกร 
   (2)  ปจจัยธํารงรักษา  (Maintenance หรือ Hygiene factor)  หมายถึง สภาพแวดลอม
ของการทํางานที่จะปองกันไมใหเกิดความไมพอใจในงาน   และรักษาใหบุคลากรปฏิบัติงานใน
องคกรตอไปไดแก  นโยบายและการบรหิารงานในองคกร  วิธีการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล   
ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร  คาจาง  ผลตอบแทน สถานภาพในการทํางานและ         
ความปลอดภัยในการทํางาน 

  แนวความคิดของ   Herzberg   ไดรับความสนใจและกระตุนการศึกษาดานการจูงใจ
และนําไปใชอยางกวางขวาง   โดยเฉพาะในการจัดการทรัพยากรมนุษย   โดยการธํารงรักษาใหคน
ที่มีความสามารถอยูรวมงานกับองคกร   และกระตุนใหเขาปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ       
โดยการออกแบบและจัดระบบงาน   การใหคาตอบแทนและผลประโยชน   การพัฒนาอาชีพและ
การบริหารงานภายในองคกรอยางไรก็ตาม   การศึกษาของ   Herzberg   ไดรับการวิจารณวา       
กลุมตัวอยางมีปริมาณและความหลากหลายที่นอย   ทําใหไมสามารถอธิบายปรากฏการณที่         
เปนสากล   (Universal)   ไดอยางสมบูรณ   อยางไรก็ตามผลจากการเก็บขอมูลและการศึกษาใน
ระดับนานาชาติในสมัยตอมาก็มักจะสนับสนุนขอสรุปของ   Herzberg   เสมอ   ทําใหทฤษฎีของเขา
รับการยอมรับและนําไปประยุกตในการบริหารงานมาจนถึงปจจุบัน 

มีความพอใจ 
 

ความพอใจ 

ความไมพอใจ ไมมีความพอใจ 
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ปจจัยจูงใจ ปจจัยธํารงรักษา 
 ความสําเร็จในการทํางาน                นโยบายและการบริหารงานในองคกร 

 การยอมรับนับถือ                                        วิธีการบังคับบัญชาและการควบคุม 
 ลักษณะงานที่สรางสรรคและทาทาย           ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร 
 ความรับผิดชอบในงาน                               คาจางและผลตอบแทน 
 ความกาวหนาในอาชีพ                                สถานภาพในการทํางาน 
 ความเจริญเติบโตขององคกร                      ความปลอดภัยในการทํางาน 

  
 
ภาพที่ 5  ตารางเปรียบเทียบปจจัยจูงใจและปจจยัธํารงรักษา 
(ที่มา : Herzberg,  อางถึงใน  ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน  และฉัตยาพร  เสมอใจ. 2547 : 190) 
 
 2.5.7  การปรับตัว 
 จากสภาวะแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ซ่ึงองคกรสมัยใหมจําเปนตอง
พัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคกรมี           
ผลกระทบตอการปรับตัวของพนกังานในดานความมั่นคงในการทํางาน โอกาสกาวหนา  ความรูสึก
เปนสวนหนึ่งขององคกร  การมีสวนรวมในการทําใหองคกรประสบความสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย    
ตลอดจนการพัฒนาตนเองเพื่อปรับตัวใหอยูไดในองคกรตลอดไป 
   1)   ความหมายของปรับตัว 
   กิลเมอร   (Gilmer, 1976,  อางถึงใน อัจฉรา  รัตนโสภา.  2545 : 13)  ไดกลาวถึง     
พฤติกรรมการปรับตัววาเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการกับ             
ส่ิงแวดลอม   การปรับตัวจะประกอบดวย    ความพยายามที่จะตอบสนองตอความตองการใน      
การเอาชนะอุปสรรคทั้งจากแรงดันภายในและแรงดันภายนอก 
   รอย  (Roy,  1976,   อางถึงใน  สวลี   ศิลพันธ.  2546 : 65)   กลาววา    การปรับตัว     
หมายถึงสภาพของความหมายของบุคคลในการตอบสนองสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายใน   
ภายนอกตัว 
   โคลแมน  และเฮแมน  (Colman,  and  Haman.  1974 , อางถึงใน  ฉันทิพย  ปเลย.   
2545 : 18)   กลาววา  การปรับตัว  หมายถึง  ผลของความพยายามของบุคคลที่พยายามปรับสภาพ
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ปญหาที่เกิดขึ้นแกตนเอง  มาวาปญหานั้นจะเปนปญหาดานบุคลิกภาพดานความตองการ  หรือ   
ดานอารมณใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมนั้นๆ   และถาบุคคลนั้นปรับตัวไดบุคคลนั้นก็จะอยูใน
สภาพแวดลอมนั้นๆ  ไดอยางมีความสุข 
  ฉันทิพย  ปเลย  (2545 : 19)   สรุปไดวา  การปรับตัว  หมายถึง  เปนผลที่บุคคล
พยายามปรับตนใหเขากับสภาพแวดลอมตางๆ  ที่ตนเองเผชิญอยู  เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตอยูใน
สังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางปกติสุข 
  ชลธิชา  มินทรพยัคฆ  (2546 : 29)  สรุปไดดังนี้  การปรับตัวทางสังคม  คือ  การที่
บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนตามความตองการของรางกาย  และรางกาย   ซ่ึงมีแรงดันมา
จากภายนอก  และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหสอดคลองกับสภาพการณนั้นๆ  ก็เพื่อใหตนบรรลุ
ถึงสิ่งที่พึงปรารถนาและความตองการที่จะอยูในสังคมนั้นๆ  ไดอยางเปนสุข   
  วลัยลักษณ  ปฐมรังษียังกุล  (2545 : 19)  ไดสรุปวา  บุคลิกภาพการปรับตัว            
เพื่อสูความเปนเลิศ  หมายถึง  ความสามารถและคุณสมบัติของแตละบุคคลในการจัดการกับ       
การทํางาน  และการดําเนินชีวิตเพื่อนําไปสูความสําเร็จในชีวิต   โดยมีองคประกอบหลายอยาง      
ไดแกความสามารถที่จะเผชิญปญหาและแกปญหาตางๆ  ได  การจัดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว
ไดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง   ความเสียสละชวยเหลือสังคม   และเปนคนที่มี       
ความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน  เปนตน         
  สวลี  ศิลพันธ  (2546 : 66)  สรุปความหมายของการปรับตัว  หมายถึง  การปรับ  
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใหเกิดความสอดคลองกลมกลืนกันกับสภาพแวดลอม  และ
ความตองการของตนเองกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ 
 อัจฉรา  รัตนโสภา  (2545 : 14)  สรุปความหมายของการปรับตัวไวดังนี้  การปรับตัว
หมายถึง  ความพยายามของบุคคลทั้งที่อยูในระดับจิตสํานึก  และไรสํานึกในการปรับสภาพปญหา
ตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นดวยตนเองไมวาปญหานั้นจะเปนปญหาดานบุคลิกภาพ   ดานความตองการ  หรือ
ดานอารมณ   เพื่อใหเกิดความสมดลุทางจิตใจ  ลดความกังวล  ความคับของใจ  และความตองการ     
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมจนเปนสถานการณที่บุคคลนั้นสามารถอยูในสภาพแวดลอมนั้น ๆ  
ไดอยางมีความสุข 
  อุมาภัณฑ  พุทธปวน  (2546 : 12-13)  ไดสรุปความหมายของการปรับตัว  หมายถึง  
การปรับและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล  เพื่อใหเกิดความสอดคลองกลมกลืนระหวาง   
ความตองการของตนเองกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ   บุคคลที่ปรับตัวไดในที่นี้ประกอบดวย
ลักษณะดังนี้  ความเชื่อมั่นในตนเอง  เปนตัวของตัวเอง  เห็นคุณคาตัวเอง  มีความเปนอิสระที่เปนที่
ยอมรับของกลุมมีความมั่นคงทางอารมณเขากับผูอ่ืนไดรูจักและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
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 จากแนวคิดของความหมายมีความหลากหลายที่พอสรุปไดดังนี้  การปรับตัว  
หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม  เพื่อรองรับการ        
เปล่ียนแปลงไดทั้งภายในและภายนอก  ทางดานรางกาย  และจิตใจ 

 2)   สาเหตุการปรับตัว 
  ฉันทิพย  ปเลย  (2545 : 20)   สรุปไดวา  สาเหตุที่บุคคลตองมีการปรับตัว  เนื่องจาก
ที่บุคคลประสบกับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไมสามารถสนองตอบความตองการของตนเอง
หรือเกิดจากสภาพสังคม  ส่ิงแวดลอมภายนอก  ดังนั้นบุคคลจึงตองอาศัยการปรับตัวเพื่อเปนการ
ชวยใหปญหาตาง ๆ  คล่ีคลายลงจนกระทั่งหมดไปและสามารถดําเนินชีวิตไดในสังคมและ           
ส่ิงแวดลอม 
  3)   ลักษณะของการปรับตัว 
   มูลี  (Mouly,  1968,  อางถึงใน อุมาภัณฑ  พุทธปวน.  2546 : 11-12)  กลาววา      
การปรับตัวที่ดีนาจะประกอบดวยลักษณะตางๆ  ดังนี้  
     (1)  ดานการรับรู  และสตปิญญา  การปรับตัวที่ดี  หมายถึง  ประสิทธิภาพใน      
การจัดการกับสถานการณตางๆ  โดยอาศยัความสามารถในการปรับตัว  ซ่ึงตองมีการเปลี่ยนแปลง
บทบาทและความสามารถที่แยกแยะสิ่งสําคัญออกจากสิ่งที่ไมสําคัญ  การปรับตัวที่ดีนั้นสัมพันธ
โดยตรงกับการรับรูตามความเปนจริง  โดยมีการเปดรับประสบการณและการรับรูที่ปราศจาก   

ความบิดเบือน 
  (2)  ดานสวนตัว  บุคคลที่มีการปรับตัวดี  จะยอมรบัตนเองและความเชื่อมั่นใน

ความสามารถของตน 
   (3)  ดานสังคม  บุคคลที่มีการปรับตัวดี  จะมีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอ่ืน
เขาจะคลอยตามสังคม  ถาการกระทํานั้นสงเสริมใหเขาบรรลุสัจจการแหงตน  พฤติกรรมของเขา  
ตั้งอยูบนรากฐานของเหตุผลและความถูกตอง 
  (4)  ดานอารมณ  บุคคลที่ปรับตัว  จะมีชีวิตอยูอยางสงบสุข  มีความชื่นชมกับชีวิต  
มีความสรางสรรค  มีอารมณขัน  มีความแจมใสเบิกบาน   
  (5)  ดานบรรลุสัจจการแหงตน  บุคคลที่ปรับตัวดีมีแนวโนมที่จะพัฒนาตนเอง  และ
ปรับตัวเองเพื่อบรรลุถึงสัจจการแหงตนเสมอ 
  โรเจอร  (Rogers,  1974,  อางถึงใน  สวลี  ศิลพันธ.  2546 : 67)  กลาววา  ลักษณะ
ของบุคคลที่มีการปรับตัวได  คือบุคคลที่มีความเขาใจตนเอง (Self-understanding)  และเขาใจ
บุคลิกภาพตนเอง  รูจักคุณภาพความสามารถ  แรงบันดาลใจ  และทัศนะคติที่มีตอตนเองตลอดจน
เห็นสัมพันธภาพที่มีตอบุคคลอื่นจะไมมีการตึงเครียด   ซ่ึงเปนการปรับตัวที่ดีทางจิตวิทยา 
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  วาริณี  คุณธรรมสถาพร  (2545 : 25)   ไดสรุปลักษณะของการปรับตัวไววา        
การปรับตัวในดานจิตวิทยามุงใหความสําคัญทางดานรางกาย   ดานความรู สึกนึกคิดและ             
พฤติกรรมการแสดงออก  ซ่ึงเปนเรื่องของจิต  โดยการปรับตัวทางรางกายเปนผลความสามารถ  
ปรับตัวเองของเซลล  หรือเนื้อเยื่อตางๆ  สวนการปรับตัวดานจิตใจเปนการปะทะสัมพันธกับส่ิงเรา
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม  บุคลิกภาพ  ความเชื่อ  ความคิด  เพื่อลดความตึงเครียดที่
เผชิญอยู  และใหเกิดดุลยภาพหรือความสงบสุขทางจิตใจ  
  ลอรตัน  (Lorton,  1951,  อางถึงใน ทวีศักดิ์  สุขีโมกข.  2545 : 19)  ไดกลาวถึง    
ลักษณะของผูปรับตัวไดดี  พอสรุปไดดังนี้ 
 (1)  เปนผูมีความสามารถและความรับผิดชอบอยางเหมาะสมกับระดับอายุ 
 (2)  เปนผูมีความพอใจจากความสําเร็จจากการไดเขารวมกิจกรรมตางๆ  ของกลุม 
 (3)  เปนผูที่เต็มใจจะรับงานและรับผิดชอบงานนั้นๆ  อยางเหมาะสมกับบทบาท
หรือตําแหนงในชีวิตของเขาแมวาจะทําเพื่อตองการตําแหนงก็ตาม 
 (4)  เมื่อเผชิญกับปญหาที่จะตองแกไขจะไมหาทางหลบเลี่ยง 
 (5)  เมื่อมีผูสนุกกับการขจัดอุปสรรคที่ขดัขวางตอความสุขหรือพัฒนาการ 
 (6)  เปนผูที่ตัดสินใจดวยความกังวลนอยที่สุด  มีความรูสึกขัดแยงในใจ และ     
หลบหลีกปญหานอยที่สุด 
 (7)  เปนผูมีความอดกลั้น รอไดจนกวาจะพบสิ่งใหมหรือเลือกทางใหมที่มี          
ความสําคัญหรือดีกวา 
 (8)  เปนผูที่คิดกอนทําหรือโครงการแนนอนกอนที่จะปฏิบัต ิ
  (9)  เปนผูที่เรียนรูจากความลมเหลวของตนเองแทนที่จะหาขอแกตัวดวยการ           
หาเหตุผลเขาขางตนเองหรือซัดโทษผูอ่ืน 
 (10)  เปนผูที่ปฏิบัติตนไดสมบทบาทรูวาปฏิบัติอยางไรเมื่อเวลาทํางานหรือเวลาเลน 
 (11)  เปนผูที่สามารถปฏิเสธตอการเขารวมกิจกรรมที่ใชเวลามากเกินไปหรือ         
กิจกรรมที่ไมตรงกับความสนใจแมวากิจกรรมนั้นจะทําใหเขาพอใจไดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 (12)  เปนผูที่สามารถตอบรับการเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนสําหรับเขา  แมวา      

กิจกรรมนั้นจะไมทําใหพึงพอใจก็ตาม 
 (13)  เปนผูที่จะแสดงความโกรธออกมาโดยตรงเมื่อเขาไดรับความเสียหาย          
หรือถูกรังแกและจะแสดงออกเพื่อปองกันความถูกตองของเขาดวยเหตุผล  การแสดงออกนี้จะมี
ความเหมาะสมกับลักษณะของความเสียหายที่ไดรับ 
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 (14)  ปนผูที่สามารถแสดงความพอใจออกมาโดยตรงและแสดงออกอยางเหมาะสม
กับลักษณะของสิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจนั้น 
 (15)  เปนผูที่สามารถระดมพลังที่มีอยูในตัวออกมาใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางใด
อยางหนึ่งไดทันที 
  สรุปไดวา   บุคคลที่ความยุงยากในการปรับตัวทางสังคมมักจะไมมีความมั่นคง        
ทางอารมณไมรูจักความยืดหยุน  มักมีอาการเจ็บปวยทางกาย  และทําใหหยอนสมรรถภาพใน     
การดําเนินชีวิตรวมกัน 
 4.)  บุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศ   
  (1)  ความหมายของบคุลิกภาพการปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศ   
    กูตเบิรก  (Grotberg, 1995,  อางถึงใน  เพ็ญภัทร  รุทธนานุรักษ  2547 : 14 )    
ไดใหความหมายของบุคลิกภาพการปรับตวัเพื่อสูความเปนเลิศ  คือ  การที่บุคคลสามารถจัดการกบั
งานที่ทําไดดีมคีวามสามารถในการเผชิญหนากับสิ่งตาง ๆ พยายามที่จะเอาชนะตอปญหาและ
อุปสรรค  มีความเขมแขง็ที่จะเผชิญกับความทุกขยากและสามารถประสบความสําเร็จในชวีิตได  

การอุทิศตนเองเพื่อชวยเหลือสังคมและมีความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน 
     รูตเตอร  (Rutter, 1985,  อางถึงใน  เพ็ญภัทร  รุทธนานุรักษ.  2547 : 14 )   
อธิบายวา  บคุลิกภาพการปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศ  คอื บุคลิกลักษณะซึ่งเปรียบเหมือนกลยุทธ 
ในการที่จะทําใหบรรลุเปาหมายของชีวิต ซ่ึงจะทําใหเกดิความสัมพันธกับสวนอื่น ๆ                     
ซ่ึงสวนประกอบเหลานี้แบงออกเปน  3  ดาน  1)  ความรูสึกนับถือตนเองและเชื่อมั่นในตนเอง       
2)  การเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนและความสามารถในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและ    
การปรับตัว    3)  การแสดงออกถึงการแกปญหาสังคม 
    จากความหมายบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศ  สรุปวา  บุคลิกภาพ     
การปรับตัวเพือ่สูความเปนเลิศ  หมายถึง   ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง   
ที่ตองเผชญิหนากับสิ่งตาง ๆ  เพื่อเอาชนะปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นไดทั้งในการทํางาน         
การดํารงชีวิตประจําวนั  ดวยการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อนําไปสูความสําเร็จในชีวิต 
 (2)  องคประกอบและแนวความคิดบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศ 
  ฮิว (Hiew,  2001,  อางถึงใน  วลัยลักษณ  ปฐมรังษิยังกุล.  2545 : 20)   ไดแบง       
องคประกอบของบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศเปน  3  องคประกอบ    ไดแก                
1)  องคประกอบดานอารมณ  2)  องคประกอบดานความสามารถและดานความเขมแข็งสวนบุคคล  
3)  องคประกอบดานการสนับสนุนทางสังคมหรือมีส่ิงแวดลอมที่เอื้อประโยชน   
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     กรูตเบิรก  (Grothberg, 1995,  อางถึงใน วลัยลักษณ  ปฐมรังษิยังกุล. 2545 : 21)   
แบงบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศได  3  มิติ  คือ  1)  ฉันมี  (I have)  คือ  ส่ิงสนับสนุน
จากแหลงภายนอก  2)  ฉันเปน (I am)  คือ  ความเขมแข็งภายในจิตใจ  3)  ฉันสามารถ (I can)  คือ
ทักษะทางสังคมและทักษะการตดิตอสัมพันธกับบุคคลอื่น 
    คอนเนอร  (Conner, 1992, อางถึงใน  เพญ็ภัทร  รุทธนานุรักษ.  2547 : 15)  ได
กําหนดลักษณะพื้นฐาน 5 ประการของผูที่มีลักษณะบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศไว   
ดังนี้  มองโลกในแงดี  (Positive)   เปนคนที่แสดงออกใหเห็นวามคีวามมั่นคงในตัวเอง  และม ี    
พื้นฐานทางบคุลิกภาพที่หนกัแนน  นั่นคอื เมื่อพบอุปสรรคในชีวิตกลับเชื่อวาจะไดรับบทเรียนที่ดี
จากการเผชิญกับสิ่งที่ยากลําบากนั้น และมองอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชวีติวาเปนกําไร  มีวิสัยทัศน    
แจมชัด  (Focused) นั่นคอื  วิสัยทัศนที่แนนอนเพื่อชวยกําหนดจดุประสงคและเปนแนวทางใน    
การที่จะทําอะไรใหม ๆ  อีกครั้ง ในขณะทีพ่บเจอกับความยุงยากมีความยืดหยุน  (Flexible)  เมื่อมี

อุปสรรคมาขัดขวางจะปรับปรุงตนเองใหมีความยืดหยุนโดยมีความเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงคือ
กระบวนการทีส่ามารถจัดการไดมีความอดทนสูงในสิ่งที่ไมสามารถกําหนดไดมีพลังในชวงที่มี  

การเปลี่ยนแปลงแมจะเกิดในชวงสั้น ๆ เพื่อฟนฟจูากความทกุขและความผิดหวังรูจดุแข็งและ       
จุดออนของตวัเอง และรูขอบเขตของการนําไปใชวาจะใชไดแคไหน  เมื่อใดจัดระเบยีบ  
(Oraganized)  จัดปญหาใหเปนลําดับขัน้เพื่อชวยจดัการกับความสงสัย  โดยเริ่มจากระบุใหไดวา
อะไรคือจุดเริม่ตนของสถานการณที่สับสน  รวบรวมสิง่ที่เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด  จัดการงาน
และความตองการมากมายที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันอยางประสบความสําเร็จแยกแยะความเครียด   

ในเรื่องหนึ่ง ๆ  เพื่อที่จะไมใหมันไปยุงเกี่ยวกับสวนอ่ืน ๆ  ของชีวิต จะถามผูอ่ืนเมื่อตองการ       
ความชวยเหลือและจะลงมือปฏิบัติในเรื่องที่สําคัญ ๆ ก็ตอเมื่อตองการความชวยเหลือและจะลงมอื
ปฏิบัติในเรื่องที่สําคัญ ๆ   ก็ตอเมื่อวางแผนอยางระมดัระวังแลว  เร่ิมปฏิบัติ  (Proactive)  จัดการกบั
การเปลี่ยนแปลงแทนการหลีกหนีการเปลีย่นแปลงคือส่ิงที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเปนสิ่งที่ทําแลว
ไดเปรียบและมีประโยชนควรใชทรัพยากรตาง ๆ  เพื่อที่จะจดัการกับการเปลี่ยนแปลงไดอยาง   
สรางสรรคและลองใชวิธีใหม  ๆ  ลองเสี่ยงถึงแมวาผลลัพธจะออกมาในทางลบนําเอาบทเรียนจาก
ประสบการณที่มีความสัมพันธกับการเปลีย่นแปลงในอดีตมาประยกุตใชกับสถานการณที่ใกลเคยีง
กัน และใหผูอ่ืนมสีวนเกีย่วของไดรวมจดัการกับปญหาดวยอีกครั้ง 
  5)   การปรับตัวเชิงกลยุทธ   
   การปรับตัวเชิงกลยุทธ  เปนการปรับตัวขององคกรธุรกิจภายใตการวิเคราะห       
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมภายนอก  และความสามารถภายในของธุรกิจจนตัดสินใจ
เลือกกลยุทธที่เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจไดแลว  และสามารถนํากลยุทธนั้นไปปฏิบัติจริง          
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ซ่ึงธุรกิจจะตองมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในดานตางๆ  ดังนี้  การปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารและการดําเนินการโครงสรางองคกร  การพัฒนาเทคโนโลยี   การวิจัยและพัฒนาตางๆ      
การเสริมสรางทักษะความสามารถของพนักงาน  รวมทั้งความสามารถของผูบริหาร  ซ่ึงการปรับตัว
ภายใตกระบวนการวิเคราะหเชิงกลยุทธ  จะชวยใหธุรกิจสามารถแขงขันไดในสภาวการณใหมๆ    
ที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  (ปฤษฎางค  ปนกองงาม.  2545 : 26)   
 6)   การปรับตัวของผูบริหารเมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง 
  ผูบริหารตองตัดสินใจเลือกวิธีการที่ เปนไปไดมากที่สุดควรพิจารณาวิธีที่จะ     
ดําเนินการไดดังนี้   (จินตนา  บุญบงการ  และณัฏฐพันธ  เขจรนันทน.  2545 : 46-50)    
  (1)  การปรับตัวตามสภาพแวดลอม  (Adaptation to the environment)  องคกร        
จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายในองคกรและและสภาพตางๆ  ในองคกรใหเหมาะสม
เมื่อผูบริหารตัดสินใจจะปรับตัวตามสภาพแวดลอม   ในเร่ืองนี้ผูบริหารไมตองพยายามใชอิทธิพล      
ไปปรับพลังอยูภายนอกองคกรแตควรมุงเนนการปรับเปลี่ยนภายในองคกรใหสอดคลองกับ            
พลังผลักดันของสภาพแวดลอม  โดยที่การปรบัตัวทําไดดังนี้ 
  ก.  การปรับเปลี่ยนโครงสรางขององคกรตองใหเหมาะสมกบัสภาพแวดลอมที่

เปล่ียนไปตามสถานการณทีไ่มมีความแนนอน 
  ข. การปะทะกับการ เปลี่ ยนแปลง   ผูบ ริหารอาจใชวิ ธีการปะทะกับ                
การเปลี่ยนแปลงในการดําเนินการเรื่องสินคาคงคลัง 
  ค.  การคาดการณลวงหนา  องคกรสวนใหญใชการคาดการณลวงหนาเพื่อ    
ลดความไมแนนอนและความเสี่ยงของสภาพแวดลอม 
  ง.  การไกลเกล่ียและใชเหตุผล  แมวาองคกรจะพยายามคาดการณลวงหนาเพื่อ
การวางแผนแลวแตความไมคงที่และความคลาดเคลื่อนก็เกิดขึ้นไดเสมอ   ดังนั้นผูบริหารจึงตอง
พยายามไกลเกลี่ยเพื่อแกสถานการณ   
  (2)   การใชอิทธิพลตอส่ิงแวดลอม  (Influences on the environment)  ผูบริหาร    
องคกรอาจจะเลือกการใชอิทธิพลตอสภาพแวดลอมกลับเขาไป  โดยพยายามเขาไปมีความสัมพันธ
ที่ดีกับองคประกอบของสถาพแวดลอมภายนอกกิจการ  และพยายามทําการปรับเปลี่ยนเพื่อควบคุม
เหตุการณภายนอก  การไปมีอิทธิพลตอสภาพแวดลอมนี้  ผูบริหารสามารถเปลี่ยนจากการ            
ตกอยูใตอิทธิพลจากสภาพแวดลอมกลายเปนมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมหรือปรับปรุงตัวให
ผูบริหารกลายเปนผูมีอิทธพิลตอสภาพแวดลอมนั้นแทน  ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 ก.  กิจกรรมทางการเมืองและกฎหมาย 
   ข. การรวมทุน 
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   ค.  การโฆษณาและประชาสัมพันธ 
  (3)  การเปลี่ยนอาณาจักร  ผูบริหารสามารถที่มีปฏิกิริยาโตตอบสภาพแวดลอมได  
คือ  การเปลี่ยนขอบเขต  (Domain shift)  เมื่อผูบริหารองคกรดําเนินการตอสภาพแวดลอมภายนอก  
โดยการเปลี่ยนสินคาและบริการที่เคยผลิตหรือเปลี่ยนวิธีการใหบริการหรือเปลี่ยนกลุมลูกคา      
กลุมเปาหมายยอมแสดงใหเห็นแลววาธุรกิจเริ่มเปลี่ยนอาณาจักร   

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

         2.6.1  งานวิจยัที่เกีย่วของในประเทศ 
 กรรณิกา  ภทัรพิสิฐพงศ  (2546 : บทคัดยอ)  จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา  
พนักงานบรษิทั ฯ  มีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง  และจากผลการทดสอบสมมุติฐาน  พบวา  
ลักษณะสวนบคุคล    คือ  เพศ  อาย ุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  อายุงาน  ตําแหนงงาน   
สถานที่ปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกนัและยังพบวา  

ปจจัยดานลักษณะงานอันประกอบดวยตวัแปรยอย  คือ งานที่ติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน การมีสวนรวม
ในการบริหารงาน  งานที่สําคัญ  และโอกาสกาวหนา  และปจจัยดานประสบการณจากงานอัน
ประกอบดวย  ตัวแปรยอย  คือ  ความสําคัญของตนตอองคกร  ความพึ่งพาไดขององคกร  ทัศนคติ
ของงาน  การพิจารณาความดีความชอบ  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชามี

ความสัมพันธตอความผูกพนัตอองคกร   
 กัลยา  ทั่งรอด  (2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  ความผูกพันตอองคกร : ศึกษากรณี

การไฟฟานครหลวง  พบวา สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน   
การไฟฟานครหลวง ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการทํางานในองคกร    
ระดับตําแหนง ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน  
ความมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ  ความรูสึกวาตนมีสําคัญตอองคกร  ความรูสึกวาองคกร
เปนที่พึ่งพิงได  ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  และทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน   
ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธีสงเสริมความผูกพันตอองคกรที่มีความสัมพันธตอองคกรคือ โอกาสไดพัฒนา
ศักยภาพและความกาวหนา  การมีสวนรวมในการบริหารงาน 
 กิตติมาภรณ  นิลนิยม  (2547 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  ความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารนครหลวงไทย  จํากัด (มหาชน) ภายหลังการควบรวมกิจการกับธนาคารศรีนคร  
จํากัด (มหาชน)   ป 2545 : ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานใหญ  พบวา  ลักษณะงาน  ไดแก  ตัวแปร  
ความมีอิสระในการทํางาน  ความหลากหลายของงาน  ความเขาใจในกระบวนการทํางานงาน        
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ที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  ผลปอนกลับของงาน  ความคาดหวังในโอกาสความกาวหนาในการ
ทํางาน  สวนประสบการณที่ไดจากการทํางาน  ไดแก  ตัวแปร  ความมั่นคงและนานับถือของ      
องคกร  ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  ความพึ่งพิงไดขององคกร  ทัศนคติตอ
เพื่อนรวมงานและองคกร  มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 
 ขวัญใจ  เลียดประถม  (2546 : บทคัดยอ)  สรุปผลการวิจยั  พบวา   ขาราชการ   
ลูกจางประจํา  และลูกจางชัว่คราวมีความผูกพันตอองคกรในระดับคอนขางสูง  โดยปจจัยลักษณะ      
สวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอ    
องคกร  คือ ปจจัยดานลักษณะงาน และสภาพแวดลอมในการทาํงาน  โดยปจจยัดานลักษณะงานนัน้
ตัวแปรที่มีความผูกพันธกับความผูกพันตอองคกร  คือ  ตัวแปรความหลากหลายของงาน  และ      
ตัวแปรความกาวหนาในงาน  มีความสัมพันธกับความผกูพันตอองคกร  ตัวแปรความอิสระในงาน
ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร  สําหรับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานนัน้    
ตัวแปรทั้งสามตัวแปรประกอบดวยตัวแปรสภาพการทํางาน   ตัวแปรความสมัพันธกับเพื่อน        

รวมงานและตวัแปรความสมัพันธกับผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 
 จรัสศรี  จินดารัตนวงศ  และนงลักษณ  โกมารกุล ณ นคร (2548 : บทคัดยอ) ผลการวิจัย  

พบวา  1)  ประชากรกลุมตัวอยางมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง  และสามารถ     
เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้   ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก   ความผูกพันตอองคกร
ดานมาตรฐานสังคม  และความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู     2)  ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ
ความผูกพันตอองคกร  คือ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร  ระดับตําแหนง  ระดับการศึกษา  
3)  คุณภาพชีวิตการทํางานทุกดานและโดยรวมมีความสัมพันธทางบากกับความผูกพันตอองคกร
ทุกดานและโดยรวม  4)  คุณภาพชีวิตการทํางานในแตละดานมีลําดับความสําคัญตอความผูกพันตอ
องคกรเทากัน  โดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอยไดดังนี้  คุณภาพชีวิตการทํางาน      
ดานภาวะอิสระจากงาน  ดานลักษณะการบริหารงาน  ดานสังคมสัมพันธ   ดานการพัฒนาศักยภาพ
ของผูปฏิบัติงาน  ดานความกาวหนาในงาน   และดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ               
5)  คุณภาพชีวิตการทํางานมีจํานวน 3 ดานที่พยากรณความผูกพันตอองคกรโดยรวม  คือ  คุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานลักษณะการบริหารงาน   ดานภาวะอิสระจากงาน   ดานสังคมสัมพันธ             
โดยสามารถรวมกันพยากรณความผูกพันตอองคกร  ในสวนความผูกพันตอองคกรดานความรูสึกมี
คุณภาพชีวิต   ดานลักษณะการบริหารงาน  ดานภาวะอิสระจากงาน  ดานสังคมสัมพันธสามารถ
รวมกันพยากรณได   ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยูมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่รวมกัน
พยากรณได  คือ  คณุภาพชีวิตดานลักษณะการบริหารงาน  ดานภาวะอิสระจากงานและความผูกพัน
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ตอองคกรดานมาตรฐานสังคมมีคุณภาพชีวิตการทํางานสังคมสัมพันธ  และดานภาวะอิสระจากงาน  
เปนตัวแปรคุณภาพชีวิตการทํางานที่สามารถรวมกันพยากรณความผูกพัน 

 จารุวรรณ  ประดา   (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  พบวา 1) ความยึดมั่นผูกพันตอ
องคกรอยูในระดับปานกลาง   2) ปจจัยสวนบุคคล  อายุ  สถานภาพสมรส  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ไมมีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันตอองคกร  3)  วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค  และ
ความพรอมขององคกรมีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันตอองคกร  4)  ตัวแปรที่
สามารถรวมกันพยากรณความยึดมั่นผูกพันตอองคกร  ความพรอมขององคกร  และวัฒนธรรม     
องคกรลักษณะสรางสรรค   โดยสามารถรวมกันทํานายความยึดมั่นผูกพันตอองคกรได   

 จิตติ  ชาตรีตานนท  (2545 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ        
ความผูกพันของพนักงานตอองคกร :  ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท ไทยโอเลฟนส  จํากัด  พบวา  ระดับ
ความผูกพันของพนักงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความรูสึก
ตองการปกปองภาพลักษณขององคกรอยูในระดับสูง  ในขณะที่ดานพยายามทุมเทอยางเต็มที่ใน
การทํางาน  และความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกร   และความตองการเปนสมาชิกขององคกร  
ตอไปอยูในระดับปานกลาง   ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร  ไดแก  อายุ        
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และความรูสึกในระหวางปฏิบัติงาน  สวนปจจัย
ที่ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร ไดแก   ระดับการศึกษา และสถานะภาพสมรส 
  จิรเดช  ทัศยาพันธุ   (2547 : บทคัดยอ )  ผลจากการศึกษาพบวา  พบวา  พนักงานมีความ
ผูกพันตอองคกรอยูในระดับสูง  และผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา  ลักษณะสวนบุคคลไดแก  
เพศ   ระดับงานไมมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร   ขณะที่อายุระดับการศึกษา        
สถานะภาพสมรส  และอายุงานมีความสมัพันธกับความผูกพันตอองคกร  สวนปจจัยลักษณะงาน  
ความมีอิสระในการทํางานความสัมพันธอยางชัดเจนตองาน  ความขัดแยง  ในบทบาท  ปริมาณงาน  
ความหลากหลายของงาน    โอกาสที่กาวหนาในองคกรผลตอบแทน  ปจจัยดานประสบการณจาก
การทํางาน  การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน  การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา  การสนับสนุนจาก
องคกร  ผลตอบแทนที่มีความยตุิธรรม  พบวามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 
 จิรากูล  วสะพันธ  (2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา   ความสัมพันธระหวางความ   
พึงพอใจในงานกับความผูกพันในองคกร : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท  โอจิ  เปเปอร  (ไทยแลนด)  
จํากัด  ผลการวิจัยพบวา  พนักงานมีความผูกพันในองคกรในระดับปานกลาง  และเพศ  อายุ     
สถานภาพสมรส    อายุงาน  รายได  และประสบการณในการยายงานแตกตางกันมีความผูกพันตอ
องคกรไมแตกตางกัน  ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 
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 ชวนา  อังคนุรักษพันธุ  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องการรับรูวัฒนธรรม  
องคกรและความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงแรม  เขตเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  พบวา  
พนักงานสวนใหญมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานดานจิตใจและดานคงอยู  ในระดับมาก  
สวนดานบรรทัดฐานอยูในระดับปานกลาง และการรับรูวัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอองคกร  
มีความสัมพันธกันในทางบวก 
 ณรงค  แยมชื่น  (2546 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษา   ปจจัยที่มีความสัมพันธตอ    
ความผูกพันตอองคกร : ศึกษากรณีพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร  
พบวา   ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร ไดแก  อายุงาน  ดานความพึงพอใจในงาน  
และตัวแปรยอยที่มีความสัมพันธ  คือ  ดานลักษณะงานและปริมาณงาน  ความกาวหนาใน           
การทํางาน  นโยบายและการบริหาร 
 ณัฐยา  ไพรสงบ  (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการ
ทํางาน  ความผูกพันตอองคกร  และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงงานผลิตอาหารวางแหงหนึ่ง  ผลการวิจัยพบวา  1)  พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการทํางาน  
และระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง  และมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ 
องคกรในระดับสูง  2)  แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร   
3)  ความผูกพันตอองคกรโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร      
แตดานการคงอยูกับองคกรไมมีความสัมพันธกับมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร 

 ธนนันท  ทะสุใจ  (2547 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  ความผูกพันตอองคกร : ศึกษา
กรณี  ขาราชการธุรการในสังกัดสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 5  พบวา  ความผูกพันของขาราชการ
ธุรการอยูในระดับสูง   ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร    ไดแก  การมีสวนรวมในการบริหาร  
ความนาเชื่อถือและพึ่งพาไดขององคกร  ความกาวหนาในงาน  การไดรับการพัฒนาความรู       
ความสามารถ  ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร  ระบบการพิจารณาความดีความชอบ              
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  ความมีอิสระในการทํางาน  และ
โอกาสติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน  ตามลําดับ 
 ธมลวรรณ  แกวจํารัส  (2548 : บทคัดยอ)   ผลการวิจัยพบวา  1)  ระดับความผูกพันของ
พนักงานมีความผูกพันตอองคกรในภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง 5 ดาน  ไดแก   ดานความมีอิสระในการทํางาน   ความทาทายใน
การทํางาน   ลักษณะงานที่ตองปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  ความเขาใจในงาน  การมีสวนรวมในการ
บริหารงาน  และดานความรูสึกระหวางปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง 2  ดาน  
ไดแก  ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  และทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและ
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องคกร  ระดับปานกลาง 2 ดาน  ไดแก  ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร  ความรูสึกวา
องคกรเปนที่พึ่งพิงได  2)  ปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร  พบวา  เพศ สถานภาพ
สมรส  ระดับการศึกษา  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติไดแก  ดานความมีอิสระในการทํางาน   ความทา
ทายในการทํางาน   ลักษณะงานที่ตอง      ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  ความเขาใจในงาน  การมีสวนรวม
ในการบริหารงาน  และดานความรูสึกระหวางปฏิบัติงาน  ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนอง
จากองคกร  ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร  ความรูสึกวาองคกรเปนที่พึ่งพิงได   และ
ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร      3)  ปจจัยสําคัญที่ไมมีผลตอความผูกพันตอองคกร  ไดแก  
อายุ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  และแผนกงานที่ปฏิบัติหนาที่ 

 ธานินทร  สุทธิกุญชร  (2545 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา   ปจจัยที่มีสงผลตอความ    
ผูกพันของพนักงานตอองคกร:  ศึกษาเฉพาะกรณี  บริษัท การบินไทย  จํากัด (มหาชน)  พบวา  
ปจจัยที่ไมมีผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคกร  ไดแก  เพศ  ความรูสึกวาตนมีความสําคัญ
ตอองคกร  ความรูสึกวาองคกรเปนที่พึ่งพาได    สวนปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานตอ
องคกร  ความคิดเห็นตอลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไดแก  ความมีอิสระในการทํางาน  ลักษณะงานที่     
ทาทาย   งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  ความเขาใจในกระบวนการทํางาน  และการมีสวนรวม
ในการบริหารงาน  และความคาดหวังในโอกาสกาวหนาในงาน   และความคิดเห็นตอประสบการณ
จากการทํางาน  ไดแก  ทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน  และความตองการคงอยูเปนสมาชิกขององคกร 
ตอไป 
 นงนุช  กลัดทอง  (2547 : บทคัดยอ)  ผลการวิจัย   พบวา   พยาบาลวิชาชีพที่เปน           
กลุมตัวอยางมคีวามยึดมัน่ผูกพันตอองคกรในระดับสูง  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาง       
ปจจัยตาง ๆ   กับความผูกพนัตอองคกร  พบวา  ลักษณะงานที่ปฏิบัตปิระกอบดวย  ความมีอิสระ  
ในงานที่ทํา  โอกาสกาวหนา  การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน      
การ ไดรับการพัฒนาฝกอบรม  มีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันตอองคกร            
ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  แผนกที่ปฏิบัติงาน  ระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานที่แตกตางกนัมีความยึดมัน่ผูกพันตอองคกรที่แตกตางกนั 
 นงนุช  วงษสุวรรณ   (2546 : 207) ไดสรุปไววาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกิจกรรม

สําคัญขององคกร  ที่จูงใจและนําศักยภาพของบุคลากรในองคกรมาทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด
ขององคกร  เกิดความรูสึกที่ดี  รักและนับถือวาเปนสวนหนึ่งขององคกร ทุมเทกําลังกายและ     
กําลังใจพัฒนางาน  เพื่อสรางความกาวหนา  และความมั่นคงใหกับองคกร  การฝกอบรมเปน
กระบวนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะและเจตนคติ
เพิ่มขึ้นสามารถนําไปปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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  นารี  หมูมาก  (2547 : บทคดัยอ)  ผลจากการวิจยัพบวา  ปจจยัที่มีผลกระทบตอระดับ
ความผูกพันของพนักงานตอองคกร  ไดแก  ปจจยัดานลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยดานลักษณะงาน   
ที่ปฏิบัติ  และปจจัยดานความพึงพอใจในการทํางาน  ปจจัยดานลักษณะบุคคล  ปจจัยดานลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ  และปจจยัดานความพึงพอใจในการทํางาน  มีความสัมพนัธกับความผกูพันตอองคกร  
ลักษณะของความผูกพัน  จากผลการวิจยั  พบวา  ปจจยัดานลักษณะสวนบุคคล  มีความสัมพันธกบั
ความผูกพันตอองคกรและเปนความสัมพนัธกับความผกูพันตอองคกรในระดับต่ํา  ปจจยัดาน
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ  มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร  และเปนความสมัพันธกับความ   
ผูกพันตอองคกรในระดับสูง  และปจจยัดานความพึงพอใจในการทํางาน  มีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคกร  และเปนความสัมพันธกับความผูกพนัตอองคกรในระดับสูง  สรุปไดวาปจจัยที่มี
ความสัมพันธ  ปจจัยลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยดานลักษณะงานทีป่ฏิบัติ  และปจจัยดานความ      
พึงพอใจในการทํางาน  ทั้ง  3  ปจจัย  เปนปจจัยสําคัญในการสรางความผูกพันตอองคกร  และเปน

ขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการวางแผนสรางความผูกพันในองคกร 
  เนตรนภา  บวัเผ่ือน  ( 2545 : บทคัดยอ)  ผลจากการศึกษาพบวา  เจาหนาที่สรรพากร     
มีความผูกพันตอองคกรในระดับคอนขางสูง  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ        
กับความผูกพนัตอองคกร  พบวา   ปจจัยดานลักษณะงาน  งานที่สัมพันธกบัผูอ่ืน  ปจจัย              
ดานประสบการณทํางาน  ไดแก  ความรูสึกวาตนเองมีความสัมพันธตอองคกร  ความรูสึกวา   
หนวยงานเปนที่พึ่งพิงได  ทัศนคติตอเพือ่นรวมงานและองคกร  ความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียง  

ความคาดหวังที่ไดรับการตอบสนองจากหนวยงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ    
องคกร  สวนปจจัยดานลักษณะบุคคลไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 
 เนื้อทิพย  นวมถนอม  (2547 : บทคัดยอ)    ผลการวิจัย   พบวา  ขาราชการสํานัก          
ขาวกรองแหงชาติมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับสูง   สวนปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน           
ตอองคกร  ไดแก  ระดับการศึกษา   ดานลักษณะงาน   ไดแก   ความมีอิสระในการทํางาน         
ความหลากหลายของงาน    ความประจักษในงาน   ผลปอนกลับของงาน และงานที่มีโอกาส        
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น   และดานประสบการณในงาน  ไดแก  ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอ
องคกร   ความรูสึกวาองคกรเปนที่พึ่งพิงได   ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  
และทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร   
 เบญจมาภรณ  นวลิมป  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  พบวา ความผูกพันตอ    
องคกรอยูในระดับปานกลาง  สําหรับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรลักษณะสวนบุคคล     
ไดแก  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนง  อัตราเงินเดือน  ของพนักงานมีผลตอความผูกพันตอองคกร  
สวนเพศ  สถานภาพสมรส  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคกรไมมีผลตอความผูกพันตอองคกร    
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ปจจัยดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ไดแก  ความมีอิสระในการทํางาน  ความหลากหลายของงาน   
ความมีเอกลักษณของาน  ผลปอนกลับของงาน  และงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น     
ปจจัยในดานประสบการณในการปฏิบัติงาน  ไดแก  ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร   
ความรูสึกวาองคกรเปนที่พึ่งพา   ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  ทัศนคติตอ
เพื่อนรวมงานและองคกรมีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคกร     
 ปทมวรรณ   ชูสาย   (2547 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษา  ความสัมพันธระหวาง      
ความผูกพันตอองคกร  และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรของพนักงานธนาคารแหง     
ประเทศไทย  สํานักงานใหญ   พบวา  พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานใหญ                  
มีความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดาน  2  ดาน คือ ดานความรูสึก และดานการคงอยูกับ    
องคกรอยูในระดับสูง ยกเวน ดานบรรทัดฐานที่อยูในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมการเปน     
สมาชิกที่ดีขององคกรโดยรวมและรายดาน 4  ดาน ไดแก  ดานความสํานึกในหนาที่ และ            
ดานการมีสวนรวมในองคกรอยูในระดับสูง  พนักงานที่มีอายุงานตางกันมีความผูกพันตอองคกร
โดยรวมและดานความรูสึกแตกตางกัน  ดานการคงอยูในองคกรและดานบรรทัดฐานไมแตกตางกัน  
พนักงานที่อยูกลุมงาน ตางกันมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดาน 2  ดาน  ดานความรูสึก
และดานการคงอยูกับองคกรไมแตกตางกัน คือ  ดานบรรทัดฐานที่มีความแตกตางกัน  พนักงาน      
ที่มีอายุงาน  และอยูกลุมงานตางกัน มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร  ความผูกพันตอ 
องคกรโดยรวมและรายดานทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกรโดยรวม และรายดานทุกดาน 

 พงศกร  เผาไพโรจนกร   (2546 : บทคัดยอ)   ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ     
องคกร : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัท  ซีเมนส  จํากัด  พบวา  1)  พนักงานมีความผูกพันตอ  
องคกรอยูในระดับสูง   ความกาวหนาในหนาที่การงาน   ความมั่นคงในงาน    ความสําเร็จใน      
การทํางาน   ความรับผิดชอบในการทํางาน  การมีสวนรวมในการบริหาร   นโยบาย  กฎ  ขอบังคับ  
และข้ันตอนตางๆ  ในการทํางาน  การเห็นความสําคัญของงาน  สภาพการทํางานและทัศนคติตอ   
ผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงานและองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในเชิงบวก    
ปจจัยลักษณะบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส   อายุงาน รายได  และประสบการณใน  
การยายงานแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน  สวนระดับการศึกษาแตกตางกันมี
ความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

 พงศศิริ  ทัดศรี  (2545 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษา  ความผูกพันตอองคกรของตํารวจ
ตระเวนชายแดน : ศึกษากรณีตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 11  พบวา  อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานในองคกร  ตําแหนง ปจจัยลักษณะงาน   และปจจัยประสบการณที่ได รับจาก               
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การปฏิบัติงานในองคกร มีผลตอระดับความผูกพันตอองคกรของขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน          
สวนระดับการศึกษาไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคกรของขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน 

 พงษศักดิ์  สมบูรณ (2545 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  พบวา  1)  ขาราชการตํารวจ       
โดยเฉลี่ยรวมมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏวา        
ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคกร  และความเต็มใจที่จะทุมเท     
ความพยายามที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคกร  สวนดานความเชื่อและยอมรับเปาหมายและคานิยมของ
องคกรมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง  2)   ขาราชการตํารวจที่มีช้ันสัญญาบัตรกับ
ช้ันประทวนมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดานแตกตางกัน   3)   ขาราชการตํารวจ  
จําแนกตามสายงานมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 พัชรินทร  สุภัทรอกนิษฐ   (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา  ความผูกพันตอองคกร: 
กรณีศึกษาพนักงานการตลาด  สํานักงานสาขาประจําประเทศไทย  บริษัท  การบินไทย  จํากัด 
(มหาชน)   พบวา  ลักษณะงานที่ทํามีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร ไดแก งานทีม่ี
ความทาทาย การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและการมีโอกาสกาวหนาในงาน และมีสวนชวยเพิ่ม
ความผูกพันระหวางพนักงานกับองคกร ลักษณะองคกรที่มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพัน
ตอองคกร  การกระจายอํานาจในองคกรและการเปดโอกาสใหมีสวนเปนเจาขององคกร   ปจจัย
เหลานี้ชวยสรางความผูกพันระหวางพนักงานกับองคกร   ประสบการณจากการทํางานที่มี        
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร ไดแก  ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร  
ความรูสึกนาเชื่อถือและพึ่งพาไดขององคกร  รูสึกวามีความยุติธรรมในระบบการพิจารณาความดี
ความชอบ ความรูสึกวาความคาดหวังของตนไดรับการตอบสนองจากองคกร 
  พัฒนสิทธิ์  เข็มเงิน  (2547 : บทคัดยอ )  ผลจากการศึกษาพบวาปจจัยดานลักษณะงานที่
มีความสัมพันธตอความผูกพันตอหนวยงานของตํารวจตระเวนชายแดนในทางผกผัน  เชนเดยีวกับ
ปจจัยดานประสบการณความสัมพันธในทางผกผันตอความผูกพันตอหนวยงานของตาํรวจตระเวน
ชายแดน  สวนปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร  ในดานความรูสึก 
เกี่ยวกับความผูกพันของตํารวจตระเวนชายแดนตอหนวยงาน  พบวาตํารวจตระเวนชายแดน          
มีความผูกพันในระดับต่ํา  โดยมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของหนวยงานเต็มใจทํางานอยางเต็มที ่  
เต็มความสามารถตลอดเวลา  มีความภาคภูมใิจในหนวยงานและงานที่ทําและยงัมีความมุงมั่น         
ที่ตองการที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน  ทําใหเกิดความรูสึกอยากที่จะ                 
สรางความสําเร็จกาวหนา  โดยมีสวนรวมและรูสึกเปนเจาของหนวยงานตลอดจนเปาหมาย         
ของตนเองและของหนวยงาน  (องคกร) คอื  ส่ิงเดียวกนั  ทําใหเกิดความคิดที่จะอยูกบัหนวยงานนี้
ตลอดไปจนกวาเกษียณอายรุาชการ  และรูสึกวารางวัลหรือคาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางานม ี             
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ความสอดคลองกับความตองการโดยคิดอยูเสมอหรือมีความรูสึกเชนนีต้ลอดเวลาแตความคิดที่จะ
ยายหรือเปลี่ยนงานนั้นยังมคีวามรูสึกเชนนี้บอยครั้ง หรือคอนขางมาก 
 พิชญากุล  ศิริปญญา  (2545 : บทคัดยอ)   ศึกษา  ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค : กรณีศึกษา  พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  เขต 1   (เชียงใหม)  ภาคเหนือ  
พบวา  ความผูกพันตอองคกรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  เขต 1   (เชียงใหม) ภาคเหนือ   
อยูในระดับสูง  สําหรับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรในดานลักษณะสวนบุคคล  ไดแก  
อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร  ระดับตําแหนง  
อัตราเงินเดือนของพนักงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร  สวนเพศไมมีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคกร   ปจจัยดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ไดแก  ความมีอิสระในการทํางาน  
ความหลากหลายของงาน    ความมีเอกลักษณของงาน    ผลปอนกลับของงาน  และงานที่มีโอกาส  
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น    ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร    ปจจัยดาน          
ประสบการณในงานที่ปฏิบัติ  ไดแก  ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร  ความรูสึกวาองคกร
เปนที่พึ่งพาได  ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  และทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน
และองคกรมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร   

 เพ็ญภัทร  รุทธนานุรักษ  (2547 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษา  ความสัมพันธระหวาง
บรรยากาศองคกร    บุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส  ในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ  จังหวัดลําพูน  พบวา  1)  การรับรู
บรรยากาศองคกรโดยรวมไมมีความสัมพันธกับบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศโดยรวม
แตเมื่อพิจารณารายดานแลว  พบวา  การรับรูบรรยากาศองคกรโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับ
บุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศ   จากลักษณะนิสัยเนื่องจากสิ่งแวดลอม  (SRC)                 
2)  การรับรูบรรยากาศองคกรโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร  และ
บุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศ   จากลักษณะนิสัยเฉพาะตัว  (TRC)   ไมมีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคกร     แตพบวา  การปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศ   จากลักษณะนิสัยเนื่องจาก
ส่ิงแวดลอม(SRC) มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร  3)  การรับรูบรรยากาศองคกร
โดยรวมและบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศสามารถพยากรณความผูกพันตอองคกร                           

 มงคล  ปนตี  (2547 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของ   
องคกร : กรณีศึกษา  ขาราชการตํารวจของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม          
พบวา  1)  ขาราชการตํารวจมีความผูกพันตอองคกรในระดับมาก   สามารถลําดับความผูกพันตอ      
องคกร  ไดดังนี้  ความหวงใยในอนาคตขององคกร  ความพยายามปกปองชื่อเสียงขององคกร   
ความรู สึกภาคภูมิใจในการมีสวนเกี่ยวของกับองคกร    การใชความพยายามอยางเต็มที่                 
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เพื่อความกาวหนาขององคกร   และความตองการดํารงความเปนสมาชิกภาพขององคกร                  
2)  ลักษณะสวนบุคคลไมมีความสัมพันธตอระดับความผูกพันตอองคกร  3)  ลักษณะงาน ไดแก  
ลักษณะงานที่ทาทาย  ลักษณะงานที่หลากหลาย  ความมีอิสระในงาน  ความประจักษในงาน      
ความมีโอกาสกาวหนาในงาน   และลักษณะงานที่ตองสัมพันธกับผู อ่ืนมีความสัมพันธกับ           
ระดับความผูกพันตอองคกร    4)  ประสบการณในการทํางาน  ไดแก  ทัศนคติของตนเองตองาน           
ทัศนคติของกลุมตอองคกร  ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ  ความคาดหวังที่จะไดรับการ
ตอบสนองจากองคกร  และความรูสึกวาองคกรพึ่งพิงไดมีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอ
องคกร       
 มาริสสา  ทรงพระ  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  คุณภาพชีวิตในการทํางานและ
ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับในเขตนิคมอุตสาหกรรม  พบวา  มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับคอนขางสูง 
พนักงานที่มี เพศ  สถานภาพ ระดับการศึกษา  และระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกันมีระดับ        
ความผูกพันตอองคกรโดยรวมไมแตกตางกัน  แตพนักงานที่มีอายุตางกันมีระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานโดยรวมแตกตางกัน พนักงานที่มีคุณภาพชีวิตในการทํางานทั้ง 8 ดาน คือ คุณภาพชีวิต
ในการทํางานดานรายไดและผลตอบแทน คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย
และสงเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตใน          
การทํางานดานความกาวหนาและมั่นคงในการงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสัมพันธภาพ    
ในองคกร  คุณภาพชีวิตในการทํางานดานคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิต 
การทํางานและชีวิตสวนตัว และคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความภูมิใจในองคกรแตกตางกันมี
ระดับความผูกพันตอองคกรโดยรวมแตกตางกัน 
 ยุวนติย  วสุพลเศรษฐ  ( 2547 : บทคัดยอ ) ผลการวิจยัพบวา  จากการศึกษาความผกูพัน
ตอองคกรโดยรวมอยูในระดบัปานกลาง  และเมื่อศึกษาเปนรายดานแลว  ความผกูพันตอองคกร   
ดานความศรัทธาตอองคกรและดานความจงรักภักดีตอองคกรอยูในระดบัปานกลาง   สวนดาน
ความทุมเทเพือ่องคกรอยูในระดับสูงปจจยัที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร  พบวา  ปจจยัลักษณะ

องคกรดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร                     
เมื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรจําแนกตามปจจัยลักษณะสวนบคุคล   พบวา   เพศ          
สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษามีความผูกพันตอองคกรที่ไมแตกตางกันอยูในระดับปานกลาง 
  ยุวาพร  จันทรเทศ  (2547 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  ความผูกพันตอองคกร : ศึกษา
กรณี  บริษัท  ไทยประกันชวีิต  จํากัดผลจากการทดสอบสมมุติฐาน  พบวา  พนักงานมีความผูกพัน
ตอองคกรในภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูงและเมื่อพิจารณาในรายดาน  พบวา    ดานลักษณะงาน
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ที่ปฏิบัติและดานความรูสึกระหวางปฏิบัติงานภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง  ปจจัยที่สําคัญที่มีผล
ตอความผูกพนัตอองคกร  พบวา  ดานลกัษณะสวนบุคคลไดแก  ระดบัการศึกษา  ดานลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ  ไดแก  งานที่ทาทาย  ความเขาใจ  ในกระบวนการของงาน   และดานความรูสึกระหวาง
ปฏิบัติงาน  ไดแก  ความคาดหวังทีไ่ดรับการตอบสนองจากองคกร  ความรูสึกวาตนมีความสําคัญ
ตอองคกร  ความรูสึกวาองคกรเปนที่พึ่งได  และทัศนคตติอเพื่อนรวมงาน    ปจจัยทีสํ่าคัญที่ไมมีผล
ตอความผูกพนัตอองคกรไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและแผนกงาน    

ที่ปฏิบัติ 
 รุงนภา  แทนศิริ  (2546 : 112)   ไดทําการศึกษา  ความผูกพันตอองคกร : กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา  พบวา  ขาราชการกรมพัฒนาธุรกิจการคา  ความมีอิสระในการทํางาน  
ความทาทายในงาน   โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน   การมีสวนรวมในการบริหาร                  
ความตระหนักวาตนมีความสําคัญตอองคกร  และสัมพันธภาพในหนวยงานของขาราชการ         
กรมพัฒนาธุรกิจการคามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 

 รุจิ  อุดศิลปศักดิ์  (2546 : บทคัดยอ)   ศึกษา  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
และคุณภาพชิวิตในการทํางานกับความยึดมั่นผูกพันตอองคกรของธนาคาร  กรุงเทพ  จํากัด 
(มหาชน)  ในอําเภอเมืองเชียงใหม  พบวา   ปจจัยสวนบุคคลดาน  อายุ  ระยะเวลาที่ทํางานกับ    
องคกร  ระดับการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันตอองคกรโดยรวม    
คุณภาพชีวิตในการทํางานทุกดาน  ซ่ึงไดแก  รายไดและผลตอบแทนดานการพัฒนาศักยภาพ      
ดานความกาวหนา  ดานสังคมสัมพันธ   ดานลักษณะการบริหาร ดานความภูมิใจในองคกร       
ความมั่นคงในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันตอองคกร   ตัวแปรที่มี    
อิทธิพลในการพยากรณความยึดมั่นผูกพันตอองคกรโดยรวม  คือ  คุณภาพชีวิตในการทํางาน     
ดานความภาคภูมิใจ    คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความมั่นคงในการทํางาน  คุณภาพชีวิตใน         
การทํางานดานสังคมสัมพันธ  และปจจัยสวนบุคคลดานอายุ   

 ลดาวัลย  ราชธนบริบาล  (2544 : บทคัดยอ)  ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคล  ลักษณะงาน ปจจัยดานองคกรกับความยึดมั่นความผูกพันตอองคกรของพยาบาลวิชาชีพ    
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยดานองคกรไดแก  ขนาดองคกร
(จํานวนบุคลากร)  ภาวะผูนํา  ระดับเงินเดือน  ความกาวหนาในอาชีพ  และโอกาสไดรับการ         
ฝกอบรมศึกษาตอมีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นความผูกพันตอองคกร 
 ลัดดา  สัจพันโรจน  (2545 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษา   บรรยากาศองคกรและ      
ความผูกพันตอองคกร  ในทรรศนะของพนักงาน   บริษัท  ชิโน-ไทย  เอ็นจีเนียร่ิง  แอนด            
คอนสตรัคชั่น  จํากัด (มหาชน)  ผลการวิจัยพบวา  1)  พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   
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แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรในภาพรวมแตกตางกัน  แตรายดานพบวา  พนักงานที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกันมีความผูกพันตอองคกรดานความตองการดํารงการเปนสมาชิก
ขององคกรแตกตางกัน  2)  พนักงานที่มี  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาและรายไดตางกัน
มีความผกูพันตอองคกรในภาพรวมแตกตางกัน  3)  บรรยากาศองคกรและความผูกพันตอองคกรมี
ความสัมพันธกัน 

 วณีพันธ  ฉัตรเนตร  (2545 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษา  ความผูกพันของพนักงานตอ
องคกร:  ศึกษาเฉพาะกรณี  บริษัท  เจ  เอส  แอล  จํากัด  จากการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  อายุ 
ระดับการศึกษา  สถานะภาพสมรส  เงินเดือน  ตําแหนง  และระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร  สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร  
ไดแก  ความมีอิสระในการทํางาน  ความทาทายในการทํางาน   ลักษณะงานที่ตองปฏิสัมพันธกับ
ผูอ่ืน  ความเขาใจในงาน  และการมีสวนรวมในการบริหารงาน   ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอ
องคกร  ความรูสึกวาองคกรเปนที่พึ่งพาได  ความคาดหวังที่ไดรับการตอบสนองจากองคกร  และ
ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร   
 วรมน เดชเมธาวีพงศ  (2544 :บทคัดยอ)  ศกึษาความสัมพันธระหวางความยึดมั่นผูกพัน
ตอองคกร  คุณภาพชีวิตการทํางานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคกรของพยาบาลวิชาชีพ  
โรงพยาบาลรัฐ  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  369  คน  พบวา  พยาบาลมีพฤติกรรมการเปนสมาชิก   
ที่ดีขององคกรในระดับสูง  และพบวาความเชื่อมั่นผูกพันตอองคกรดานจิตใจ  ดานบรรทดัฐานและ
คุณภาพชีวิตการทํางาน  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรของ
พยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนความยึดมั่นผูกพันตอองคกรดานการคงอยูกับองคกร
มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรม  เปนสมาชิกที่ดีขององคกรพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติและพบวาตัวแปรที่สามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคกรพยาบาลวิชาชีพ
ไดคือ  ความยึดมั่นผูกพันตอองคกรดานจิตใจ   ดานการคงอยูกับองคกร  ดานบรรทัดฐานและ      
คุณภาพชีวิตการทํางาน  โดยสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
พยาบาลวิชาชีพ  

 วรรณา  โกสิยาภรณ  (2547 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  ความผูกพันในองคกรของ
วิทยาลัยการอาชีพ : ศึกษาเฉพาะจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา  พบวา  1)  บุคลากรมี          
ความคิดเห็นทางบวกตอลักษณะงาน  และการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง  2) บุคลากรมีความคิดเห็น    
เกี่ยวกับความผูกพันในองคกรทางบวกอยูในระดับปานกลาง  3)  ความคิดเห็นตอลักษณะงาน  และ
การปฏิบัตงิานในหนวยงาน มีผลตอความผูกพันในองคกร  สวนสถานะภาพสมรส  ระดับการศกึษา  
ระดับตําแหนง  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความคิดเห็นที่ไมมีผลตอความผูกพันในองคกร 
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 วเรศ  ทยามันทิรนันท   (2547 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  ความสัมพันธระหวาง    
คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร : กรณีฝายปฏิบัติการคลังสินคาการบินไทย    
บริษัท  การบินไทย  จํากัด (มหาชน)  พบวา  ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับสูง  เมื่อพิจารณา  
รายดานภาวะอิสระจากการทํางานอยูในระดับสูง  ระดับความผูกพันตอองคกรดานความจงรักภักดี
ตอองคกร  และความภาคภูมิใจในองคกรอยูในระดับสูง 

 วัชรี  พัชรากิตติ   (2547 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  พบวา ระดับความผูกพันตอ
องคกร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   ประกอบดวย  การปกปองชื่อเสียงภาพลักษณของ
องคกร      ความตั้งใจ / การเอใจใสและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชนขององคกร  ความ
ตองการคงไว  ซ่ึงสมาชิกภาพ   ระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานในภาพรวมและทุกดาน  
พนักงานมีระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง    ประกอบดวย  ความมีอิสระ
ในงาน         ความทาทายของงาน  การมีสวนรวมในการบริหารงานและความคาดหวังในโอกาส
ความกาวหนาในงาน   ระดับความรูสึกระหวางปฏิบัติงานมีความรูสึกระหวางปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง  ประกอบดวย  ความคาดหวังของตนไดรับการตอบสนองจากองคกร  ความรูสึกวา
มีความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ  ผลตอบแทนที่ไดรับระหวางปฏิบัติงาน 
 วัลภา  ศรีบุญพิมพสวย  (2543 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษา  ความสัมพันธระหวาง     
ปจจัยคัดสรรกับความยึดมั่นผูกพันตอองคกรของอาจารยพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาล  สังกัด      
สถาบันราชชนก  กระทรวงสาธารณะสุข    พบวา  ปจจัยดานลักษณะทางประชากร อันไดแก  อาย ุ
ระดับชั้นตําแหนง  และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคกร มีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่น  
ผูกพันตอองคกรของอาจารยพยาบาล ปจจัยดานลักษณะงานโดยรวม   ตัวแปรอิสระในปจจัย      
ดานลักษณะงาน โอกาสกาวหนามนงาน ความมีอิสระของงาน ความมีเอกลักษณของงานมี       
ความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันตอองคกรของอาจารยพยาบาล ปจจัยดานประสบการณ
ในการทํางานโดยรวม และตัวแปรอิสระในปจจัยดานประสบการณในการทํางาน  ความรูสึกวา  
องคกรเปนสิ่งที่พึ่งพิงได  การไดรับการพัฒนาความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความรูสึกวาตนมี
ความสําคัญตอองคกร และทัศนคติของกลุมตอองคกรมีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่น      
ผูกพันตอองคกรของอาจารยพยาบาล   

 วินัย  หนูสมจิตต  และภาสกร  ภูศรี  (2548 : บทคัดยอ)   ผลการวิจัย  พบวา   1)  ความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานสวนใหญอยูในระดับสูง    2)  พนักงานที่มีอายุแตกตางกันมีความ    
ผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน  พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกร  
แตกตางกัน  คือ  พนักงานที่มีสถานภาพสมรสมีความผูกพันตอองคกรมากกวาพนักงานที่
สถานะภาพโสด  พนักงานที่มีอายุงานในองคกรแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน คือ 
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พนักงานที่มีอายุงานในองคกรมากมีความผูกพันตอองคกรมากกวาพนักงานที่มีอายุงานในองคกร
นอย   และพนักงานที่มีระดับตําแหนงแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน  คือ  
พนักงานที่มีระดับตําแหนงสูงมีความผูกพันตอองคกรมากกวาพนักงานที่มีระดับตําแหนงงานต่ํา 
 วิภาดา  หลวงนา  (2546 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษา  อิทธิพลของบรรยากาศองคกร 
และความผูกพันตอองคกรที่มีตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานโรงงานผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่ง   พบวา   พนักงานมีความผูกพันตอองคกรดานการใชความสามารถเพื่อ
องคกร  และดานการยอมรับองคกรอยูในระดับสูง  สวนดานความตองการเปนสมาชิกขององคกร 
อยูในระดับปานกลาง  ดานการมีสวนรวมในองคกรและดานการปฏิบัติตามขอบังคับขององคกรอยู
ในระดับสูง    ความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธกับความตองการเปนสมาชิกขององคกร  และ
ความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมในองคกร  4)  ปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการทํางานไดมาจากความผูกพันตอองคกรเพียงดานเดียว  คือ  ดานการใช ความสามารถ
เพื่อองคกร 

 วิรดี  โกมุทีวงษ  (2547 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษา  ความสัมพันธของขวัญกําลังใจ
กับความผูกพันตอองคกร : กรณีศึกษา  กลุมบริษัท  SCHUNK  THAILAND    พบวา   ความผูกพัน
ขององคกรที่แตกตางกัน  คือ  ความสําคัญของงานที่รับผิดชอบ  การมีสวนรวมในการบริหาร  
ความนาเชื่อถือและพึ่งพิงไดขององคกร  ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกรมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความผูกพันตอองคกร  
 วิไล  ทองทวี.  (2544 : บทคัดยอ)    ไดทําการศึกษา   ปจจัยที่มีความสัมพันธตอ      
ความผูกพันตอองคกรของเจาหนาที่สถาบันพระบรมราชชนก   พบวา    ตัวแปรลักษณะงาน ไดแก  
การมีสวนรวมในการบริหารงาน  งานที่มีความสําคัญ  โอกาสกาวหนา  และตัวแปรประสบการณ   
ที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน  ไดแก  ความสําคัญของตนตอองคกร  ความพึ่งพาไดขององคกร            
มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร 
 ศรีสมร  พิมพโพธ์ิ  (2546 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษา  ความผูกพันตอองคกรของ    
เจาหนาที่สถาบันราชชนก  กระทรวงสาธารณะสุข  พบวา   ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร      
คือ ปจจัยลักษณะงาน ไดแก  ความทาทายของงาน ความมีอิสระในงาน  ความกาวหนาในงาน     
การมีสวนรวมในการบริหารโอกาสติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนและประสบการณของการทํางานใน
หนวยงาน  ไดแก  ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคกร  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  
ความสัมพันธกับผูรวมงาน  ความนาเชื่อถือและพึ่งพาไดขององคกร  
 ศศินันท  หลานามวงค  (2545 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  พบวา 1)  ระดับความยึดมั่น
ความผูกพันในองคกรอยูในระดับปานกลาง  สวนความยึดมั่นความผูกพันในองคกรดานจิตใจอยูใน
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ระดับสูง  ดานบรรทัดฐานและดานการคงอยู  อยูในระดับปานกลาง   2)  อายุ  สถานภาพสมรส  
ระดับการศึกษา  และระยะเวลาในการปฏิบัติงานกรมีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันในองคกร     
 ศศินา  วิเชยีร  (2546 : บทคัดยอ ) ผลการศึกษา พบวา  พนักงานปจจัยดานลักษณะ
บุคคลทั้งหมดเปนปจจยัที่มผีลตอความผูกพันตอองคกร  ขณะที่ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอ
ลักษณะงานไดแก  การบริหารงาน  เปนปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร  สําหรับความคิดเหน็
ของพนักงานที่มีตอดานประสบการณ  ในการทํางาน  อันไดแกความสัมพันธกบัผูบังคับบัญชา
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  การพิจารณาความดีความชอบ  การบริการคาตอบแทนเปนปจจัยที่

มีผลตอความผูกพันตอองคกร 
 ศันสนีย  เตชัสหงษ   (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  พบวา 1)   การวิเคราะห    

เปรียบเทียบระดับคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีอิทธิพลในดานสภาพงานเมื่อเร่ิมทํางานมีคาเฉลี่ยโดยรวม
สูงกวาปจจุบัน  2)  การวิเคราะหเปรียบเทียบระดับคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีอิทธิพลในดานลักษณะงาน
และดานความสัมพันธตอเพื่อนรวมงานในปจจุบันมีคาเฉลี่ยโดยรวมสูงกวาเมื่อเร่ิมเขางาน             
3)  การวิเคราะหเปรียบเทียบระดับคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีอิทธิพลในดานนโยบายบริการงานและ
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพปจจุบันในปจจุบันมีคาเฉลี่ยโดยรวมไมแตกตางจากเมื่อเริ่มเขางาน          
4)  ปจจัยที่มีอิทธิพลในดานสภาพงานในปจจุบันมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับความผูกพันตอ
องคกรในระดับต่ํา  5)  ปจจัยที่มีอิทธิพลในดานนโยบายบริการงานและดานความสัมพันธตอ    
เพื่อนรวมงานมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับความผูกพันตอองคกรในระดับปานกลาง               
6)  ปจจัยที่มี อิทธิพลในดานลักษณะงานและความภาคภูมิใจในวิชาชีพมีความสัมพันธใน              
ทิศทางบวกกับความผูกพันตอองคกรในระดับสูง 

 ศิริพงษ  เจริญสุข   (2545 : บทคัดยอ)   ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานสายวิศวกรรม  ศึกษาเฉพาะองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยสํานักงานใหญ  พบวา  1)  
พนักงานมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับสูง  2)  พนักงานที่มีอายุมากจะมีความผูกพันตอองคกร
มากกวาพนักงานที่มีอายุนอย  3)  พนักงานที่สมรสแลวมีความผูกพันตอองคกรมากกวาพนักงานที่
เปนโสด  4) พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ําจะมีความผูกพันตอองคกรมากกวาพนักงานที่มีระดับ
การศึกษาสูง   5)  พนักงานที่มีอายุงานสูงมีความผูกพันตอองคกรมากกวาพนักงานที่มีอายุงานต่ํา   
6)  พนักงานที่มีเพศตางกันมีความผูกพันตอองคกรมาแตกตางกัน  7)  ปจจัยดานลักษณะงานมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในเชิงบวก   8)  ปจจัยดานลักษณะองคกรมีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคกรในเชิงบวก   9)  ปจจัยดานลักษณะประสบการณในการทํางานมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในเชิงบวก   10)  พนักงานที่มีระดับตําแหนงบังคับบัญชามี   
ความผูกพันตอองคกรมากกวาพนักงานที่มีระดับตําแหนงปฏิบัติงาน  
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 ศิริพร  รัตนพันธุ  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  การศึกษาความพึงพอใจที่มีผลตอ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงแรมสวนกลาง  และขนาดใหญ  พบวา  พนักงานที่มีเพศ 
อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  และประเภทการจางงานตางกันมีระดับความผูกพันตอ     
องคกรโดยรวมไมแตกตางกัน  แตพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกัน มีระดับความผูกพัน
ตอองคกรแตกตางกัน 
 ศุภมิตร  บัวเสนาะ  (2546 : บทคัดยอ)  สรุปผลการวิจัย  ดังนี้  พนักงานที่มีอายุแตกตาง
กันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกนั   โดยพนักงานที่มีอายุมากกวา  51 ปขึ้นไป  จะมี           
ความผูกพันตอองคกรสูงกวาพนักงานที่มชีวงอายุอ่ืน ๆ   ปจจัยลักษณะงาน  ซ่ึงประกอบ  5  ปจจัย        
มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร  ตามลําดับ  คือ  ความหลากหลายของงาน       
ผลปอนกลับของงาน  ความมีเอกลักษณของงาน  ความมีอิสระในการทํางาน  งานมีโอกาส           
ปฏิสัมพันธ   และปจจยัดานลักษณะงานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร  
ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน  ซ่ึงประกอบ 4 ปจจัยมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพนั
ตอองคกร 3 ปจจัย  คือ ทัศนคติตอเพือ่นรวมงานและองคกร  ความรูสึกวาตนมคีวามสําคัญตอ   
องคกรและความคาดหวังทีจ่ะไดรับการตอบสนองจากองคกร  และปจจยัดานประสบการณใน    
การทํางานโดยรวมมีความสมัพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร  ปจจัยดานประสบการณใน
การทํางานในสวนของทัศนคติที่ดีตอเพื่อนรวมงานและองคกร  และความคาดหวังทีจ่ะไดรับ      

การตอบสนองจากองคกรสามารถสรางสมการเพื่อทํานายความผูกพนัตอองคกรได 
 โศรยา  วงศวิริยะสิทธิ์  (2545 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษา  ความสัมพันธระหวาง    
คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายซอมบํารุงทาอากาศยาน  
บริษัทการบินไทย  จํากัด  (มหาชน)  พบวา   พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานองคกรแตกตาง
กันมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมแตกตางกัน  คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวก
กับความผูกพันตอองคกร  และคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความภูมิใจในองคกร  คุณภาพชีวิต
ในการทํางานดานสังคมสัมพันธ  คุณภาพชีวิตในการทํางานดานภาวะอิสระจากงาน  สามารถ
พยากรณความผูกพันตอองคกรได   
 ษมาภรณ  ปล้ืมจิตร  (  2547 : บทคัดยอ )  ผลการวิจัยพบวา   ระดับความผูกพันตอ   
องคกรของพนักงานโรงแรมดุสิต รีสอรทแอนดโปโลคลับอยูในระดับสูง  จากการทดสอบ     
สมมติฐานไมพบวาปจจัยสวนบุคคล  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  ระดับตําแหนง  
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในองคกรที่แตกตางกันทําใหความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน  นอกจากนี้
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรไดแก   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ความมีอิสระใน    
การทํางาน    ความคาดหวังในโอกาสกาวหนาในการทํางาน    ความรู สึกรักในงานบริการ       
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ประสบการณที่ไดจากการทํางานในองคกร  ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร  ความรูสึกวา
องคกรเปนที่พึ่งพิงได  ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร  บรรยากาศขององคกร รางวัลการ   
ตอบแทน  ความอบอุนและการสนับสนุน  ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  การติดตอส่ือสาร
เปดเผย  และความพึงพอใจในงาน  รายได / คาตอบแทน  ความมั่นคง  สวัสดิการของพนักงาน  
สถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก 

 สมใจ  ดานศิริสมบูรณ  และวศินี  บูรกิจ   (2548 : บทคัดยอ)   ผลการวิจัย  พบวา            
1)  ระดับความผูกพันของพนักงานโดยภาพรวมอยูในระดับสูง   2)  ปจจัยสวนบุคคล  พบวา  อายุ  
สถานภาพสมรส  ระยะเวลาทํางานที่บริษัท   และตําแหนงงานที่แตกตางกันมีความสัมพันธตอ
ระดับความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน    แตปจจัยดานระดับการศึกษาที่แตกตางกันมี
ความสัมพันธตอระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน  3)  ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน      
ไดแก  นโยบายและการบริหารขององคกร  สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา  สัมพันธภาพกับเพื่อน
รวมงาน  ความมั่นคงในการทํางาน  สภาพการทํางาน  เงินเดือนและสวัสดิการ  การไดรับการ
ยอมรับนับถือ  โอกาสความกาวหนา  และการเติบโตในการทํางาน  พบวา  ปจจัยจูงใจทั้ง 8  ดาน        
ลวนมีความสัมพันธกับระดับความผูกพันของพนักงาน    โดยปจจัยที่มีความสัมพันธสูงสุด  คือ  
ความมั่นคงในการทํางาน  และปจจัยที่มีความสัมพันธต่ําสุด  คือ  สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน   
  สรรเสริญ  เตชะบูรพา  (2545 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษา  การรับรูคุณภาพชีวิต      
ในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทขนสงสินคาทางทะเล  พบวา โอกาส
กาวหนา  และการพัฒนาความสามารถ   ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว   คาตอบแทนที่   
เพียงพอและเปนธรรมมีอํานาจรวมกันพยากรณความผูกพนัตอองคกร 
 สุทธิพงษ  เอี่ยมศิริ   (2547 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  ความผูกพันของลูกจาง        
รับเหมาคาแรงตอองคกรผูวาจาง  ศึกษากรณีบริษัท  ฮีโนมอเตอรส   แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จํากัด  พบวา  ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร  คือ  ระดับการศึกษา  โดยผูมี      
การศึกษาต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงมีความผูกพันตอองคกรสูงกวาผูที่มีการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงขึ้นไป   นอกจากนี้สถานภาพสมรสมีผลตอความผูกพันตอ   
องคกรดานการทํางานตอไปอยางตอเนื่อง  โดยผูสมรสแลวจะมีความผูกพันสูงกวาผูที่มีสถานภาพ
โสด  และเปนที่นาสังเกตวาปจจัยความคิดเห็นตอองคกรทุกดานและโดยรวมมีผลจากการวิเคราะห      
ถดถอยพหุ  พบวา  ปจจัยดานการมีสวนรวมในการบริหาร  และความมีชื่อเสียงในองคกรสามารถ
ใชทํานายความผูกพันตอองคกรได  โดยสามารถใชทํานายความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก  
ดานการทํางานตอไปอยางตอเนื่อง  และดานบรรทัดฐานของสังคม  รวมทั้งความผูกพันตอองคกร
โดยรวม 
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  สุนันทา  เหราบัตย   (2545 : บทคัดยอ )  ผลการศึกษาสรุปวา  ความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานอยูในระดับสูง  ปจจยัสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร  ไดแก  
อายุ  ระยะเวลาปฏิบัติงาน  รายได  ระดับพนักงาน  สําหรับดานความพึ่งพอใจตอผลตอบแทน  
ความพึงพอใจตอลักษณะงาน  ไดแก  ความมั่นคงในการทํางาน  ความกาวหนาในงาน  ลักษณะงาน
ทาทาย  และความพึงพอใจตอลักษณะงาน  ไดแก  สภาพแวดลอมในการทํางาน  ความคาดหวังทีจ่ะ
ไดรับการตอบสนองจากองคกรตามความตองการของตนเพิ่มขึ้นจะมีความผูกพันตอองคกรยิ่งเพิ่ม

มากขึ้น 
 สุนิสา  เจะเลาะ  (2545 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษา  ความผูกพันตอองคกรของ

พนักงาน  ศึกษากรณีโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส  จํากัด  นราธิวาส  พบวา  ความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พนักงานที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมีความผูกพันของ
องคกรที่แตกตางกัน  ปจจัยที่มีผลตอความความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร  คือความมีอิสระ
ในงาน   ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร  ความสําคัญของงานที่รับผิดชอบ  การมีสวนรวม
ในการบริหาร  ความรูสึกวาองคกรเปนที่พึ่งพาได  และความนาเชื่อถือขององคกร 
 สุปนนนท  ชนะสงคราม  (2547 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  ความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานสาขาธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน)    มีความผูกพันตอองคกรปานกลาง      
โดยประเด็นของปจจัยลักษณะบุคคล  พบวา  เพศ  อายุ  อัตราเงินเดือน  ตําแหนงงาน  และอายุงาน
มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร  ในขณะที่ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับความ         
ผูกพันตอองคกร 
 สุพิณดา  คิวานนท   (2545 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  ความสัมพันธระหวาง         
คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร  และผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงาน                
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส   พบวา   1)  พนักงานที่มีเพศ  รายได  อายุการทํางานแตกตางกัน       
จะมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน  2)  ความผูกพันตอองคกรดานความเต็มใจที่จะทุมเท      
ความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคกรมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน        
3)  ตัวแปรความผูกพันตอองคกรดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชน
ขององคกรมีอํานาจพยากรณกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานได   

 สุภาณี  กล่ินหอม  (2545 : บทคัดยอ)   ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร : 
ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารแหงประเทศไทย  สาขาใหญ  พบวา  1)  พนักงานมีความผูกพันตอ       
องคกรอยูในระดับสูง  2)  พนักงานที่มีเพศตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน  3)  พนักงาน
ที่มีอายุมากจะมีความผูกพันตอองคกรมากกวาพนักงานที่มีอายุนอย  4)  พนักงานที่สมรสตางกันมี
ความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน  5)  พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ําจะมีความผูกพันตอองคกร
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มากกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูง  6)  พนักงานที่มีเงินเดือนสูงจะมีความผูกพันตอองคกร  
มากกวาพนักงานที่มีเงินเดือนต่ํา  7)   พนักงานที่มีอายุงานสูงมีความผูกพันตอองคกรมากกวา
พนักงานที่มีอายุงานต่ํา  8)  ความมีอิสระในการทํางานมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรใน
เชิงบวก  9)  ความกาวหนาในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในเชิงบวก       
10)  ความพอใจในกระบวนการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในเชิงบวก          
11)  นโยบาย  กฎ  ขอบังคับ  และขั้นตอนตางๆ  ในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรในเชิงบวก   12)  การมีสวนรวมในการบริหารมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรใน
เชิงบวก  13)  การเห็นความสําคัญของงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในเชิงบวก     
14)  ทัศนคติตอผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงานและองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร
ในเชิงบวก 
 สุริยา  สุวรรณประสิทธิ์  (2546 : บทคัดยอ)  ผลการวจิัยพบวา  ขาราชการสํานักงาน  
เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมีความผูกพันตอองคกร  ในระดับสูงและขาราชการที่มี  อายุ  
ยศ  สถานภาพการสมรสแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรที่แตกตางกันและพบวา  ความมีอิสระ
ในการทํางาน  ความกาวหนาในการทํางาน ความทาทายของงาน การมีสวนรวมในการบริหารงาน  
ความรูสึกวาตนเองมีความสาํคัญ  ทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน   ความคาดหวังที่จะไดรับการ           

ตอบสนองมีความสัมพันธกบัความผูกพันตอองคกร 
 หัสพงศ  ยุวนวรรธนะ   (2544 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษา  ความผูกพันของทหาร   

ชั้นประทวนที่มีตอกรมทหารมาที่ 1  รักษาพระองค  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  ปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรในสวนที่เกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล  ไดแก  อายุ  ระดับ   
การศึกษา   สถานะภาพสมรส  เงินเดือน  ตําแหนง  และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ตางกันมี  
ความผูกพันตอองคกรที่ไมแตกตางกัน  แสดงวา   อายุ  ระดับการศึกษา   สถานะภาพสมรส         
เงินเดือน  ตําแหนง  และระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมมีผลตอความผูกพันตอองคกร   ปจจัยที่ 
เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ไดแก  ความมีอิสระในการทํางาน  ความทาทายในการทํางาน         
ลักษณะงานที่ตองปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  ความเขาใจในงาน  และการมีสวนรวมในการบริหารงานที่
ตางกันมีความผูกพันตอองคกรที่แตกตางกัน   นอกจากนี้ปจจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธของ    
ประสบการณระหวางการปฏิบัติงาน  ไดแก    ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร  ความรูสึกวา
องคกรเปนที่พึ่งพาได   ความคาดหวังที่ได รับการตอบสนองจากองคกร  และทัศนคติตอ            
เพื่อนรวมงานและองคกรที่ตางกันมีความผูกพันตอองคกรที่แตกตางกัน    
 เอนก   สุวรรณบัณฑติ (2545 : บทคัดยอ) ผลจากการทดสอบสมมุติฐาน  นักเทคนิครังสี  
มีระดับความผกูพันตอองคกรปานกลาง  ลักษณะสวนบคุคล  ไดแก  อายุ   สถานะภาพสมรส    



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

 

 

86 

สาขาวิชาอาชีพ  รายได  สถานที่ทํางาน  และอายุการทํางานมีผลตอความผูกพันตอองคกรทัศนคติ
ตองาน  ความคาดหวังในอาชีพ  และการรบัรูคานิยมวิชาชีพมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพนั
ตอองคกรและมีความสัมพันธทางบวกตอกนัและกนั  จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
เพื่อการศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงจนเขาสูสมการพยากรณความผูกพนัตอองคกรได  พบวา        
ตัวแปรกลุมทีม่ีอํานาจอธิบายความผูกพนัตอองคกร  ไดแก  ทัศนคติตองาน    ดานเนื้องาน   รายได  
ความคาดหวังในงานอาชีพดานระดับคณุภาพชีวิตในการทํางาน สาขาของงานอาชีพ  สถานภาพ
สมรส  สถานที่ทํางาน  ทัศนคติตองานดานกระบวนการทํางาน   ความคาดหวังในงานอาชีพ       
ดานเนื้องาน  อายุการทํางาน  และอายุ  ตามลําดับ  ผลการวิจัยแสดงวาตวัแปรความคาดหวังใน   
งานอาชีพดานระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน  ตัวแปรทัศนคติตองานดานกระบวนการทํางาน    
เปนองคประกอบหลักที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรของนักรังสีเทคนิค  นั้นคือ หาก
นักรังสีเทคนิคมีความคาดหวงัในงานอาชีพดานระดับคณุภาพชีวติในการทํางานสูงและมีทัศนคติ

เชิงบวกตองานก็จะมีความผกูพันตอองคกรสูงดวย 
 อรฉัตร  สรญาณธนาวุธ   (2545 : บทคัดยอ)   ศึกษา ความผูกพันตอองคกรไมหวัง       
ผลกําไรของพนักงาน : กรณีศึกษาสถาบันคีนันแหงเอเซีย  พบวา 1)  พนักงานที่มีอายุแตกตางกันมี
ระดับความผูกพันตอองคกรดานการยอมรับเปาหมายนโยบายการบริหารงานขององคกร         
ความรูสึกภาคภูมิใจที่มีสวนเกี่ยวของกับองคกร  การปองกันชื่อเสียง  ภาพลักษณขององคกร  และ
ความตองการดํารงความเปนสมาชิกขององคกรแตกตางกัน   2)  พนักงานที่มีอายุแตกตางกันมี
ระดับความผูกพันตอองคกรดานการใชความพยายามอยางเต็มที่เพื่อความสําเร็จขององคกร  และ
ดานความหวงใยในอนาคตขององคกรแตกตางกัน  3)  พนักงานที่มีระดับการศึกษา  ระยะเวลาใน
การปฏิบัติ งาน   สถานภาพสมรส   รายไดต างกันมีความผูกพันตอองคกรแตกต างกัน                       
4)  ความสัมพันธระหวางลักษณะงานที่มีความทาทายกับความผูกพันตอองคกรดานความหวงใยใน
อนาคตขององคกรมีความสัมพันธกัน  5)  ความสัมพันธระหวางประสบการณที่ไดรับจาก           
การทํางานดานความเชื่อถือและพึ่งพาไดขององคกรกับความผูกพันตอองคกรดานการยอมรับ      
เปาหมายนโยบายการบริหารงานขององคกรมีความสัมพันธกัน  6)  ความสัมพันธระหวาง     
ประสบการณที่ไดรับจากการทํางานดานความนาเชื่อถือและพึ่งพาไดขององคกรกับความผูกพันตอ
องคกรดานความรูสึกภาคภูมิใจที่มีสวนเกี่ยวของกับองคกรมีความสัมพันธกัน   7)  ความสัมพันธ
ระหวางประสบการณที่ไดรับจากการทํางานดานการไดรับการพัฒนาความรู   ความสามารถกับ
ความผูกพันตอองคกรโดยรวมมีความสัมพันธกัน   

 อรวรรณ  อยูคง  (2546 : บทคัดยอ)  ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงาน  บริษัท  ในเครือ  แกรนสปอรต  กรุป  จํากัด   พบวา  1)  การศึกษาเปรียบเทียบ
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ปจจัยสวนบุคคล   อายุ  ระดับการศึกษา  อัตราเงินเดือน  ตําแหนงงาน  และสถานภาพสมรส  กับ
ความผูกพันตอองคกร  พบวา  มีความแตกตางกัน  2)  ปจจัยดานลักษณะงาน  เมื่อวิเคราะหรายดาน  
พบวา   ความสําคัญของงานที่รับผิดชอบ  และการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคกร   สวนความหลากหลายของงาน  พบวา  ไมมีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคกร   3)  ปจจัยจูงใจ  เมื่อวิเคราะหรายดาน  พบวา   ความกาวหนา  และ   ความมั่นคงในงาน  
และสวัสดิการ  และความปลอดภัยมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร   4)  ปจจัยเกี่ยวกับ
ประสบการณในทํางาน   เมื่อวิเคราะหรายดาน  พบวา  การมีมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน      
การไดรับการฝกกอบรม   ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  ความรูสึกวาตนมี
ความสําคัญตอองคกร  และความนาเชื่อถือขององคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร   

 อาภากร  จิวเจริญ   (2547 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  ปจจัยที่มีความเกี่ยวของกับ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน  บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ  จํากัด   พบวา  1)  พนักงานมี
ความความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง  พิจารณาในแตละดาน  พบวา  ความตั้งใจที่จะ
ทุมเทการทํางานใหกับองคกร   และความตองการที่จะอยูเปนสมาชิกขององคกรตอไปอยูในระดับ
ปานกลาง  2)   ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  การศึกษา  สถานะภาพสมรส  อายุงานไมมีความ
เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร    3)  ปจจัยดานจิตลักษณะเดิมที่มีความเกี่ยวของกับความผูกพัน
ตอองคกร  ไดแก  ความเชื่ออํานาจในตน  สวนในเรื่อแรงจูงใจฝาสัมฤทธิ์งานไมมีความเกี่ยวของกบั
ความผูกพันตอองคกร  4)  ปจจัยดานสถานการณทุกตัวแปร  ไดแก  การสนับสนุนสังคมใน      
หนวยงาน  การมีสวนรวมในการทํางาน  ทัศนคติขององคกรงานมีความเกี่ยวของกับความผูกพันตอ
องคกร   

 อารยา วิลัญไชย  (2546 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษา  ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานธนาคารทหารไทย  จํากัด (มหาชน)  :  ศึกษากรณี  สํานักงานใหญ  พบวา  
ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร ไดแก  เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะองคกร ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ  ความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน  และรางวัลคาตอบแทนและสวัสดิการ 

 เอ้ือมพร  แอมไร  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดความ     
ผูกพันตอองคกร : กรณีศึกษาบริษัท ซีบา  สเปลเชียลตี้  อินดรัสตี้ส  จํากัด  (มหาชัย)  พบวา  ปจจัย
สวนบุคคลพนักงานใหความสําคัญอยูในระดับมาก  ในดานความรักความอบอุนของครอบครัว
เพราะทําใหความพรอมในการทํางาน และความผูกพันตอท่ีทํางานจนรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของชีวิต 
ปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะงาน   พนักงานใหความสําคัญอยูในระดับมาก  การไดมีโอกาสแสดง     
ความสามารถของตนเอง และความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน  ปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะ      
องคกรพนักงานใหความสําคัญอยูในระดับมาก   การเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นและ
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รับฟงซึ่งกันและกัน  ปจจัยที่เกี่ยวกับประสบการณในการทํางานโดยรวมพนักงานใหความสําคัญ  
อยูในระดับปานกลางในดานการไดรับความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน   การไดรับการยอมรับ
ยกยอง  ชมเชยภายในองคกร  และการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาภายในองคกร 
 2.6.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของตางประเทศ 
 กลิสสัส  และดูริก (Glisson, and Durick. 1988) ไดวิจัยหาตัวแปรพยากรณความผูกพัน
ตอองคกรจากพนักงานจํานวน 319 คน จากองคกรที่เกี่ยวของกับการใหบริการสุขภาพชุมชน 22  
แหงที่ประสบปญหาพนักงานมีขวัญและกําลังใจต่ํา เบื่อหนายทอแทตองานอัตราการขาดงานสูง 
และคุณภาพงานต่ํากวามาตรฐาน ผูวิจัยศึกษาตัวแปรตนสามตัว คือ ลักษณะงาน ลักษณะขององคกร 
และลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันองคกรสัมพันธกับลักษณะงาน
ในดานงานที่มีความหลากหลายและงานที่มีความสําคัญสัมพันธกับลักษณะองคกรใน                
ดานการปกครองบังคับบัญชาและอายุขององคกรและสัมพันธกับลักษณะสวนบุคคลในเรื่องเพศ 
อายุ  และระดับการศึกษาของพนักงาน  สวนรายไดและอายุงานไมมีความสัมพันธกับความผูกพัน
องคกรแตอยางใด  

 เชง  (Cheng,  1989)    ทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรและ
ทัศนคติของงานที่มีตอวัฒนธรรมองคกรโครงสรางองคกร  ภาวะผูนําและบรรทัดฐานสังคม  โดย
ศึกษาจากกลุมตวัอยางครูโรงเรียนมัธยมในฮองกง  พบวา  ปจจัยสภาพแวดลอมขององคกร  4  ดาน  
คือ  ภาวะผูนํา  โครงสรางองคกร  บรรทัดฐานสังคม  และวัฒนธรรมสงผลตอความผูกพันตอ     
องคกรของครูกลาว  คือ  ความผูกพันตอองคกรของครูจะแตกตางกันไปตามสภาพขององคกร 
 เชน  และฟรานซิสโก  (Chen, and Francesco. 1999)   ไดทําการศึกษาผลของความ     
ยึดมั่นผูกพันตอองคกรดานจิตใจ  ดานการคงอยูกับองคกรและดานบรรทัดฐานตอผลการปฏิบัตงิาน
และพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคกร  โดยศึกษาจากกลุมพนักงานในบริษัทยาแหงหนึ่งใน
เมืองกวางตุง  สาธารณะรัฐประชาชนจีน ประกอบดวยผูบังคับบัญชาและพนักงาน จํานวน 254  คน  
พบวา  ความยึดมั่นผูกพันตอองคกรดานจิตใจมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคกร  ความยึดมั่นผูกพันตอองคกรดานการคงอยูกับองคกรมี
ความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคกรแตไมมีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงาน   สวนความยึดมั่นผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคกรและผลการปฏิบัติงาน    
 โชร  และวายนี  (Shore, and Wayne. 1993)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ
ระหวางความยึดมั่นผูกพันตอองคกรดานจิตใจ  ดานการคงอยูกับองคกร  และการรับรูสนับสนุน
จากองคกรตอพฤติกรรมการสรางความประทับใจ  และพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคกร     
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โดยศึกษากลุมตัวอยาง   ผูบังคับบัญชาโดยตรงกับพนักงาน  จํานวน 276  คู  ในบริษัทขนาดใหญ       
แหงหนึ่งตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศสหรัฐอเมริกา  พบวา  ความยึดมั่นผูกพันตอ    
องคกรดานจิตใจ  และการรับรูสนับสนุนจากองคกรมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกขององคกร  ความยึดมั่นผูกพันตอองคกรดานการคงอยูกับองคกรมีความสัมพันธทางลบกับ       
พฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคกร  ความยึดมั่นผูกพันตอองคกรดานจิตใจ   และการรับรู
สนับสนุนจากองคกรมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ สรางความประทับใจบางดาน    
การรับรูสนับสนุนจากองคกรทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคกรไดดีกวาความยึดมั่น     
ผูกพันตอองคกรดานจิตใจ      
   โซเมอร  (Somer, 1995)  ไดศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคกร   การลาออกและ           
การขาดงาน  โดยทดสอบผลกระทบทางตรงและผลจากปฏิกิริยารวมกัน  กลุมตัวอยางเปนเจาหนาที่
พยาบาล  จํานวน  442  คน    โดยใชแบบจําลองความผูกพันตอองคกร  3  องคประกอบ  ไดแก  
ความผูกพันดานความรูสึกความผูกพันตอเนื่อง  ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคมมาศึกษา
ความรูสึกเบื่อหนายในงาน    การลาออกและการขาดงาน  ผลพบวา  ความผูกพันดานความรูสึก  
เปนตัวพยากรณที่สอดคลองกับผลเหลานี้  และเปนองคประกอบของความผูกพันตัวเดียวที่สัมพันธ
กับการลาออกและการขาดงาน  สําหรับความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคมมีความสัมพันธ
เฉพาะความรูสึกเบื่อหนายในงาน  สวนความผูกพันตอเนื่องไมพบวามีผลโดยตรงตอตัวแปรเหลานี้  
อยางไรก็ตามพบวา  ความผูกพันตอเนื่องมีปฏิสัมพันธรวมกัน  (Interaction)  กับความผูกพันดาน
ความรูสึกในการพยากรณ  ความรูสึกเบื่อหนายและการขาดงาน 
 ดันแฮม  และคนอื่น ๆ  (Dunham, and other. 1994)  ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความ    
ผูกพันในองคกร  โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง  9  กลุม  จํานวน  2,734  คน  โดยไดนําองคประกอบ      
ความผูกพันตอองคกรของ  เอเลนและเมเยอร (Allen and Meyer)  มาศึกษา  พบวาปจจัยที่สงผลตอ    
องคประกอบของความผูกพันดานจิตใจ   ไดแก  การรับรู ลักษณะงานในแงของความเปน          
อิสระของงาน  ความสําคัญของงาน  เอกลักษณของงาน  ความหลากหลายของทักษะ  และการ
ใหผลยอนกลับของหัวหนา  การพึ่งพาไดขององคกร  การรับรูถึงการมีสวนรวมในการบริหาร  
ปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันดานการคงอยูกับองคกร  ไดแก  อายุ  อายุงาน  ความพึงพอใจใน
อาชีพ   ความตั้งใจที่จะลาออกและปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันดานบรรทัดฐาน ไดแก  ความ
ผูกพันกับเพื่อนรวมงาน  การพึ่งพาไดขององคกร  การมีสวนรวมในการบริหาร 

 บุคคานัน    (Buchanan,  1974)  พบวา  ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกรเปน
ปจจัยสําคัญในการกอใหเกิดความรูสึกผูกพันตอองคกร  หลังจากไดทําการศึกษาความรูสึกผูกพัน
ตอองคกรของนักบริหารในวงราชการเปรียบเทียบกับนักบริหารในวงการธุรกิจ   ซ่ึงพบวา             
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นักบริหารในวงการธุรกิจมีความรูสึกผูกพันตอองคกรมากกวานักบริหารในวงราชการเพราะ         
นักบริหารภาคธุรกิจมีความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกรมากกวานักบริหารในวงราชการ 

 มารีอาโน (Mariano, 1983) ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัย              
ฟลิปปนส พบวา ความพึงพอใจในงานและการมีสวนรวมในการตัดสินใจมีความสัมพันธกันใน   
ทางบวกอีกทั้งความผูกพันตอองคกรก็มีความสัมพันธกบัการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 สเตียร  (Steers,  1985)   กลาววา  อิทธิพลตอประสิทธิผลขององคกรดานลักษณะของ
พนักงานพิจารณาจากความผูกพันตอองคกร และการปฏิบัติงาน  โดยตัวบงชี้ของความผูกพันตอ
องคกรพิจารณาจากการดํารงรักษาไวการผูกมัดใจตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  คือ  การจูงใจ          
เปาหมาย   ความตองการ  และความสามารถในการทํางาน  ความชัดเจนของบทบาทพนักงาน      
สวนดานนโยบายและการปฏิบัติงาน  พิจารณาตัวบงชี้  คือ  การวางเปาหมายที่แนนอน  การจัดหา
และใชทรัพยากร  การสรางสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน  กระบวนการติดตอส่ือสาร  ภาวะผูนํา
และการตัดสินใจ    การปรับตัวขององคกร             
 เอเลน และเมยเยอร (Allen, and Mayer. 1990) ไดศึกษาวิจัยแยกความผูกพันเปน 2  
ลักษณะ  และเรียกความผูกพันนี้วา  ความผูกพันดานความรูสึก (Affecu commitrnent)  และ      
ความผูกพันดานผลสืบเนื่อง  (Contimeance commitment)  ไดใหนิยามความผูกพันดานความรูสึก
เปนผลของอารมณหรือความรูสึกที่มีตอองคกร  พนักงานที่มีความผูกพันอยางแรงกลาจะผนวก   
ตนเอง (Identies)  คือเขาไปเกี่ยวของและมีความสุขในการเปนสมาชิกขององคกรนั้น  สวน      
ความผูกพันดานผลสืบเนื่องมีพื้นฐานมาจากการตระหนักถึง  “คาใชจาย”   (หรือการลงทุนที่        
สูญเสียไป) ที่มีความสัมพันธกับการระงับกิจกรรม (การลาออก) 
 เฮอรบิเนียก  และออลลูโธ  (Herbiniak, and  Alutto. 1972)   ไดทําการศึกษา  พบวา  
หากมีการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานหรือสมาชิกองคกรมีสวนรวมในการตัดสินใจทั้งในระดับ
นโยบายและการปฏิบัติงานมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจใหแลว  รวมทั้งการที่ผูบังคับบัญชา
ชั้นเหนือขึ้นไปไมใชอํานาจหนาที่ตามรูปแบบที่เปนทางการ  (Formal)  มากเกินไปก็จะเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหสมาชิกมีความผูกพันตอองคกร  นอกจากนี้ยังกลาวเกี่ยวกับอายุกับความตอองคกรไว
วาคนที่มีอายุมากจะมีความผูกพันตอองคกรมากกวาคนที่มีอายุนอย  ทั้งนี้เนื่องจากอายุทําใหคน
ตระหนักวาทางเลือกในการทํางานของตนเองลดลง เพราะเมื่อคนอายุมากขึ้นมักจะมีตําแหนงหนาที่
การงานสูงและสิ่งจูงใจที่จะทําใหเขาออกไปทํางานในองคกรอื่นก็ตองสูงเพียงพอที่จะทําใหเขา   
ยายออกไปทํางานในองคกรอื่น  และส่ิงนี้เองทําใหแรงดึงดูดใจของบุคคลที่มีตอหนวยงานอื่นลดลง  
ดังนั้น   การเคลื่อนไหวระหวางองคกรจะลดลงเมื่อคนมีอายุมากขึ้นคนจึงอยูกับองคกรมากขึ้น  และ
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ทําใหมีความผูกพันตอองคกรมากขึ้นตามไปดวยอายุจึงมีความสัมพันธโดยตรงตอความผูกพันตอ
องคกร 
 จากการศึกษางานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของผูวิจัยเห็นวาปจจัยดานลักษณะบุคคล
ปจจัยดานลักษณะงาน  และปจจัยดานประสบการณมีผลตอความผูกพันตอองคกรทั้งสิ้นใน         
ดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคกร  ดานบรรทัดฐาน  ดังนั้น ความผูกพันของบุคคลยอมเกิดขึ้นได
จากปจจัยหลายแนวคิดดวยกัน  ผูวิจัยไดพิจารณาแนวคิดมาทําการศึกษาปจจัยที่เหมาะสมกับองคกร
ที่จะศึกษา  และสามารถครอบคลุมตัวแปรที่เกี่ยวของในการทําการวิจัยในครั้งนี้มากที่สุด ดังนี้ 
 ความผูกพันตอองคกร ผูวิจัยจะนําแนวคิดการศึกษาวิจัยของ เอเลน และเมเยอร (Allen, 
and Meyer.  1990)  เสนอวา ความผูกพันตอองคกร แบงไดเปน 3 ลักษณะ  คือ  ความผูกพัน       
ดานจิตใจ   ความผูกพันดานการคงอยูกับองคกร   ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 
 ปจจัยที่สงผลตอองคประกอบของความผูกพันตอองคกร  ดัมแฮม  และคนอื่น ๆ  
(Dumham,  and other. 1994)  โดยนําองคประกอบความผูกพันตอองคกรของเอเลน และเมเยอร 
(Allen,  and Meyer.  1990)  มาทําการศึกษา  พบวา   
 ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันดานจิตใจ ไดแก  การรับรูลักษณะงานในแงความเปน
อิสระของงาน  ความสําคัญของงาน ความเปนเอกลักษณของงาน  ความหลากหลายของงาน     
ปจจัยที่กอใหเกิดการคงอยูกับองคกร ไดแก อายุ อายุงาน ความพึงพอใจในอาชีพ ความตั้งใจที่     
จะลาออก ปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันดานบรรทัดฐาน ไดแก  ความผูกพันกับเพื่อนรวมงาน     
การพึ่งพาไดขององคกร  การมีสวนรวมในการบริหาร 
 นอกจากนั้น อรวรรณ  อยูคง (2546 : 7-8)  ไดทําการศึกษาตัวแปรที่สงผลตอความ     
ผูกพันตอองคกรของพนักงานในบริษัท  ในเครือแกรนสปอรต กรุป จํากัด  ประกอบดวย ตัวแปรที่
เปนปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อัตราเงนิเดือน  ตําแหนงงาน   อายุงานใน
องคกร   ปจจัยดานลักษณะงาน  ไดแก   ความสําคัญของงานที่รับผิดชอบ   การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน  ความหลากหลายของงาน  ปจจัยจูงใจ  ไดแก ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 
สวัสดิการและความปลอดภัยในการทํางาน   ปจจัยเกี่ยวกับประสบการณในการทํางาน  ไดแก     
การมีมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  การไดรับการฝกอบรม  ความคาดหวังวาจะไดรับการ      
ตอบสนองจากองคกร  ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร   ความนาเชื่อถือขององคกร   
สําหรับการศึกษาในครั้งนี้   ผูวิจัยจึงไดนําผลการศึกษาที่กลาวขางตนมาปรับปรุงสรางเปน       
กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้   
 
 


