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บทคัดย่อ

องค์การทางธุรกิจและนักวิจัยในปัจจุบันได้ให้ความสำ�คัญเป็นอย่างมากกับความผูกพันของพนักงาน เพราะเป็นสิ่งที่
สะท้อนถึงเป้าหมายและประสิทธิภาพของงานและองค์การ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับระดับและปัจจัยที่
ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทผลิตไฟฟ้า จำ�กัด แห่งหนึ่ง ได้ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน
จำ�นวน 114 คน ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า
ระดับความผูกพันของพนักงานอยู่ในระดับมาก มีตัวทำ�นายที่สำ�คัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน จำ�นวน 4 ตัว คือ
ทุนพลังใจทางบวก ภาพลักษณ์ขององค์การ ความรับผิดชอบในงานและภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร ตามลำ�ดับ และสามารถทำ�นาย
ได้รอ้ ยละ 66
คำ�สำ�คัญ : ความผูกพันของพนักงาน ทุนพลังใจทางบวก ภาวะผูน้ � 
ำ ภาพลักษณ์ขององค์การ ความรับผิดชอบในงาน

Abstract

At present, a lot of business organizations and researchers give precedence exceedingly to employee
engagement since it reflects the goal and efficiency of work and organizations. Therefore, this research aims
to study the level and factors acting upon the employee engagement in a power plant company. Data were
collected from 114 employees using the questionnaire measuring the level of the employee engagement.
Then the data were analyzed to find out the mean, standard deviation, and multiple regression analysis.
The findings showed that the employee engagement revealed at the high level while the factors predicting
the employee engagement were the positive psychological capital, organization image, responsibilities, and
executives’ leadership respectively at the percentage of 66.
Keywords : employee engagement, psychological capital, leadership, organization image, responsibilities
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1. บทนำ�
มนุษย์เป็นผู้ท่ที ำ�ให้องค์การมีประสิทธิภาพสามารถ
แข่งขันได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ และการปรับเปลี่ยนแปลงใน
องค์การ ความผูกพันของพนักงานงานเป็นสิ่งที่องค์การ
ทุ ก องค์ ก ารต้ อ งการให้ มี โดยเฉพาะยิ่ ง ในสถานการณ์
ปัจจุบันที่การแข่งขันถูกตัดสินด้วยคุณภาพของพนักงาน
งาน เพราะการที่ พ นั ก งานมี ค วามผู ก พั น สู ง จะแสดง
พฤติกรรมที่สะท้อนถึงความตั้งใจในการทำ�งานด้วยกำ�ลัง
สติปัญญา ความสามารถ มีความร่วมมือในการทำ�งานให้มี
คุณภาพ มีความจงรักภักดี มีความเชือ่ และยอมรับเป้าหมาย
ค่านิยมขององค์การ และเต็มใจทีจ่ ะทุม่ เทความพยายามอย่าง
มากเพือ่ ความสำ�เร็จขององค์การ รวมทัง้ ต้องการทีจ่ ะปฏิบตั ิ
งานให้กับองค์การตลอดไปไม่ว่าองค์การจะอยู่ในภาวะใด
เพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั่นแสดงถึง
อิทธิพลของความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี อ่ ผลการปฏิบตั งิ าน
และประสิทธิภาพขององค์การ (Kanten, & Sadullah, 2012)
ความผูกพันของพนักงานจะเกิดขึน้ ได้มปี จั จัยหลาย
ประการที่เป็นสาเหตุต้งั แต่ระดับองค์การเอง กระบวนการ
บริหารจัดการภายในองค์การ ที่เชื่อมโยงกันหลายระบบ
ตัง้ แต่คณ
ุ ลักษณะของผูบ้ ริหาร วิธกี ารบริหารจัดการองค์การ
เพื่ อ ให้ ค นในองค์ ก ารสามารถสื่ อ สารสร้ า งสั ม พั น ธภาพ
ที่ ดี ต่ อ กั น ในการทำ � งานร่ ว มกั น วิ ธี ก ารสร้ า งขวั ญ กำ � ลั ง
ในการทำ � งาน คุ ณ ลั ก ษณะที่สำ � คั ญ ของตั ว พนั ก งานเอง
ที่ เ ป็ น ตั ว ช่ ว ยกระตุ้ น ให้ พ นั ก งานเพี ย รพยายามทุ ม เท
แรงกาย แรงใจ และศั ก ยภาพของตนในการทำ � งาน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายใต้ บ ริ บ ทที่ เ หมาะสม และการ
เปลีย่ นแปลงนัน้ เป็นการเอือ้ ประโยชน์ตอ่ กันอย่างเหมาะสม
ระหว่ า งองค์ ก ารกั บ พนั ก งาน (Karatepe, Beirami,
Bouzari, & Sofavi, 2014) และยังมีองค์ประกอบอื่นๆ
อี ก มาก ซึ่ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ความผู ก พั น ของพนั ก งานนั้ น มี
แนวโน้มที่ทำ�ให้พนักงานมีการลาออกจากงานตำ่�  มีความ
รู้สึกพึงพอใจในงาน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ มีความภักดี ทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำ�งาน
สู ง และมี ค วามรู้สึกเป็นเจ้า ของ ทำ�ให้พนักงานมีค วาม
ผูกพันต่อการทำ�งานร่วมกันและทำ�ให้พนักงานอยากอยู่
ในองค์ ก ารพร้ อ มที่ จ ะทำ � งานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายพั ฒ นา
องค์การให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Andrew, &
Sofian, 2012) ความผูกพันของพนักงานนัน้ เป็นอีกมิตหิ นึง่
ที่องค์การให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะนักพฤติกรรม
องค์การมีความเชื่อมั่นว่าจะช่วยพนักงานมีความพึงพอใจ
ในงาน มีความตั้งใจในการทำ�งานที่ทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลที่ดีของงานและองค์การ ทำ�ให้องค์การ
สามารถแข่ ง ขั น และดำ � รงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งแข็ ง แกร่ ง ในสั ง คม
ตัวแปรความผูกพันของพนักงานได้ถกู นำ�มาใช้ในการประเมิน
คุณภาพขององค์การอีกตัวแปรหนึง่ ทีอ่ งค์การหลายองค์การ
ต้องให้ความเอาใจใส่ในและให้ความสำ�คัญ บริษัทผลิต
ไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า ในฐานะผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า
เอกชนรายใหญ่ หรื อ ไอพี พี (Independent Power
Producer - IPP) และจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การ
ไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA)
ระยะยาว เป็นอีกองค์การหนึ่งที่ให้ความสำ�คัญกับตัวแปร
ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ ส นใจที่ จ ะหาสาเหตุ ข องความผู ก พั น
ของพนั ก งาน เพื่ อ ที่ จ ะนำ � ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาพนั ก งาน
ให้ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร ยอมรั บ เป้ า หมายค่ า นิ ย ม
ขององค์ ก ารและพร้ อ มทุ่ ม เทพลั ง ความสามารถในการ
ปฏิ บัติง าน ขณะเดี ย วกั น ก็ พ ยายามรั ก ษาไว้ ซ่ึง การเป็ น
สมาชิกภาพขององค์การ (เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ.
2557) เพราะเชื่อมั่นว่าความผูกพันของพนักงานนั้นก่อให้
เกิ ด ความเชื่ อ และเกิ ด พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในด้ า นดี
ต่อองค์การ การที่พนักงานมีความผูกพันนั้นทำ�ให้พนักงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์และปฏิบัติงานกับองค์การในระยะเวลายาวนาน
เท่าทีอ่ งค์การต้องการ
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลการวิ จัย ที่
เกีย่ วข้องกับความผูกพันของพนักงานมาแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ มา
วิเคราะห์กับบริบทของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำ�กัด มีหลายส่วน
ทีม่ คี วามคล้ายคลึงและแตกต่างกันในด้านการบริหาร ความ
มีช่อื เสียงขององค์การ ลักษณะงาน ลักษณะของพนักงาน
เป้าหมายขององค์การ โดยที่บริษัทผลิตไฟฟ้าผลผลิตมุ่ง
ผลสำ � เร็ จ ของงานให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ต อบสนอง
และเชื่อมโยงอย่างสำ�คัญกับกับการบริการสารธารณะและ
การดำ�เนินชีวิตของคนในสังคม และลักษณะงานภายใน
องค์การค่อนข้างมีความจำ�เจ จึงต้องอาศัยผูบ้ ริหารทีม่ ภี าวะ
ผู้นำ�สูงอันจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานที่ดี มีความ
รับผิดชอบในงาน ภายใต้ศกั ยภาพและพลังใจในการทำ�งาน
ของพนักงาน ซึง่ ทำ�ให้พนักงานมีความพร้อมทีจ่ ะแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ในการทำ�งานร่วมกัน ทำ�ให้เกิดพฤติกรมการทำ�งาน
อย่างมีเป้าหมาย มีความผูกพันในงานและองค์การพร้อมที่
จะอุทศิ ทุม่ เทความพยายามในการทำ�งานให้บรรลุเป้าหมาย
และเกิดประสิทธิภาพ มีความภาคภูมใิ จในตนเองและองค์การ
(Fu, & et al. 2013)
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จะเห็นได้ว่า ความผูกพันของพนักงานงานเป็นตัว
ที่ช่ว ยให้ พ นั ก งานงานภายในองค์ ก ารมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี
พร้อมทีจ่ ะอุทศิ ตนในการทำ�งานแก่องค์การให้มปี ระสิทธิภาพ
และการที่พ นั ก งานงานจะเกิด ลักษณะดังกล่า วนี้ไ ด้ต้อ ง
อาศัยปัจจัยหลายปัจจัยด้วยกัน ผู้วิจัยเห็นว่ามีความสำ�คัญ
และจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะทำ�การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลทำ�ให้
พนักงานงานเกิดความผูกพันของพนักงานงานและศึกษา
ว่าแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงาน
งานมากน้อยเพียงใด สำ�หรับการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยว
กับปัจจัยที่มีต่อความผูกพันของพนักงานงาน บริษัทผลิต
ไฟฟ้า จำ�กัด เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานงานให้
มีคณ
ุ ภาพและทำ�งานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
แก่องค์การต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานงาน
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด
2.2 เพื่อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่มีผ ลต่ อ ความผู ก พั น ของ
พนักงานงาน บริษทั ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด
3. นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่ อ ความเข้ า ใจตรงกั น ในประเด็ น ที่ ศึ ก ษาว่ า มี
ขอบเขตเพียงใด จึงขอให้ความหมายของตัวแปรที่ศึกษา
เกี่ยวกับตัวแปรอิสระ ส่วนตัวแปรตามคือความผูกพันของ
พนักงาน ได้ให้ความหมายในการประมวลเอกสารแล้ว ซึ่ง
แต่ละตัวแปรมีความหมาย ดังนี้
ความรอบรูเ้ กีย่ วกับองค์การ หมายถึง การรับรูข้ อง
พนั ก งานในเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ องค์ ก ารในด้ า นต่ า งๆ คื อ
ผู้มีอำ�นาจในองค์การ บรรทัดฐานทางสังคมขององค์การ
กลุม่ ต่างๆ ในองค์การ (การเมือง) ค่านิยมขององค์การ ประวัติ
ขององค์การ นโยบายขององค์การ ภาษาหรือศัพท์เฉพาะ
ทีใ่ ช้ในองค์การและเป้าหมายขององค์การ
ภาวะผู้นำ�  หมายถึง การที่ผู้บริหารสามารถที่จะมี
อิทธิพลจูงใจและเปลี่ยนแปลงให้พนักงานปฏิบัติงานได้มาก
ขึ้น รวมทั้งพัฒนาตนเองเพื่อนำ�ไปสู่ประโยชน์ขององค์การ
โดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรม 4 ประการ คือ 1) การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยที่ผู้นำ�ประพฤติตัวเป็นแบบ
อย่างสำ�หรับผู้ตาม ทำ�ให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจ โดย
อาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน 2) การสร้าง
แรงบันดาลใจ โดยทีผ่ นู้ �ำ สามารถสร้างแรงกระตุน้ จิตวิญญาณ
ของทีมให้มีชีวิตชีวา กระตือรือร้น ส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการทำ�งาน 3) การกระตุน้ ทางปัญญา ทีส่ ามารถ

สร้างความตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การ โดย
หาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในองค์การอย่างสร้างสรรค์
และ4) การคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยผูน้ �ำ ยอมรับ
และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมให้คำ�ปรึกษา
แก่ผตู้ าม เป็นการพัฒนาผูต้ าม เพือ่ ความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานของผูต้ าม
การสนับสนุนจากองค์การ หมายถึง การทีพ่ นักงาน
รับรู้ได้ว่าองค์การได้ให้คุณค่า ให้การยอมรับและเห็นความ
สำ�คัญกับสิ่งที่พนักงานปฏิบัติต่อองค์การ โดยองค์การได้
ให้การสนับสนุนการทำ�งานในด้านต่างๆ เช่น เป้าหมาย
ค่านิยม สภาพการทำ�งานและความเป็นอยูข่ องพนักงาน
ภาพลักษณ์ขององค์การ หมายถึง การที่พนักงาน
รับทราบข้อมูลที่บ่งบอกคุณสมบัติขององค์การที่มีลักษณะ
ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการทำ�งาน หรือการเปรียบเทียบ
คุณสมบัตขิ ององค์การกับองค์การประเภทเดียวกันและสังคม
สัมพันธภาพภายในองค์การ หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา อันแสดงให้เห็น
ถึงความสามารถที่จะทำ�งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี มีความ
สามัคคีกลมเกลียวกัน บรรยากาศในการทำ�งานเป็นไป
อย่างฉันท์มติ ร มีการพบปะสังสรรค์ตลอดจนการช่วยเหลือ
และบริการปรึกษาหารือกันในระหว่างพนักงานและผูบ้ งั คับ
บัญชา
การสือ่ สารภายในองค์การ หมายถึง การทีพ่ นักงาน
ได้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของบุคคลในทุกระดับทั้ง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เกี่ยวกับกิจกรรมและการ
ทำ�งาน วิธปี ฏิบตั ติ า่ งๆ ในองค์การ ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารปฏิบตั งิ าน
อย่างความหมาย
ความมีอสิ ระในการทำ�งาน หมายถึง การทีพ่ นักงาน
สามารถคิด เสนอความคิดเห็น และตัดสินใจในสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานหรือปฏิบตั งิ านของตนด้วยตนเอง ตัง้ แต่การกำ�หนด
วิธีการทำ�งาน ขั้นตอนการทำ�งาน ช่วงเวลาในการทำ�งาน
อัตราความเร็วของการปฏิบัติงาน เกณฑ์การทำ�งาน หรือ
มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน ทดลองใช้ ประเมินผลและนำ�มา
พัฒนาได้อย่างอิสระ
ความรับผิดชอบในการทำ�งาน หมายถึง ความรูส้ กึ
ของพนักงานทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ าน ได้แก่ ความเอาใจใส่ตอ่
งานและมีความสำ�นึกในภาระหน้าทีท่ ต่ี นได้รบั มอบหมายให้
ปฏิบตั จิ นสำ�เร็จ ความมัน่ ใจในตนเองในการคิดและแก้ปญ
ั หา
งานทีป่ ฏิบตั จิ นสำ�เร็จเป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้และไว้วางใจได้ ความมุง่
มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั งิ านจนสำ�เร็จ การไม่น�ำ เรือ่ งส่วนตัวมาปะปน
กับเรือ่ งงาน
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ทุนพลังใจทางบวก หมายถึง ลักษณะสภาวะจิตใจ
ในทางบวกซึ่งแสดงถึงทุนหรือแนวโน้มแรงจูงใจที่มีอยู่ในตัว
ของบุคคล ประกอบด้วย การมีความเชือ่ มัน่ (Efficacy) การ
มีความหวัง (Hope) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) และ
การฟืน้ คืนสภาพ (Resilience) โดยทุนพลังในทางบวกเป็นสิง่
ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวทีส่ ามารถพัฒนาได้

4. การประมวลเอกสาร
ในการประมวลเอกสารในครั้งนี้ได้ประมวลเอกสาร
เกีย่ วกับความผูกพันของพนักงานและปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความ
ผูกพันของพนักงาน ดังนี้
1. ความผูกพันของพนักงาน
ความผู ก พั น ของพนั ก งานเป็ น อี ก มิ ติ ห นึ่ ง ที่
นั ก พฤติ ก รรมองค์ ก ารให้ ค วามสนใจเป็ น อย่ า งมากใน
ปัจจุบัน เพราะองค์การเชื่อมั่นว่าองค์การจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ
พนักงานได้ท�ำ งานอย่างมีประสิทธิภาพ และการทีพ่ นักงาน
จะทำ � งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้น ต้ อ งเกิ ด จากความ
พึงพอใจในงาน มีความรัก ภักดีต่อองค์การ ยอมรับใน
เป้ า หมายขององค์ ก าร และมี ค วามรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของ
(Parker, Jimmieson, Amiot, 2010) ทำ�ให้พนักงาน
มีความทุ่มเททั้งพลังกาย ความคิด การเตรียมพร้อมและ
ตืน่ ตัว มีความตระหนักและพยายามทำ�ความเข้าใจความรูส้ กึ
ของบุ ค คลที่ต นเองต้ อ งติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ ใ นการทำ � งาน ทั้ง
ด้านความคิด ความเชื่อ ค่านิยม เจตคติและพฤติกรรมใน
การทำ�งาน มีความตั้งใจ ความพยายามและความพร้อมที่
จะใช้ความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานให้กับองค์การ มี
ความอยากอยูใ่ นองค์การพร้อมทีจ่ ะทำ�งานให้บรรลุเป้าหมาย
(Rasli, Tat, Chin, & Khala . 2012) รวมทัง้ พัฒนาองค์การ
ให้เจริญก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ มีความจงรักภักดีต่อ
องค์การ และต้องการทีจ่ ะทำ�งานกับองค์การต่อไป
ในการศึกษาความผูกพันของพนักงานนั้น มีการ
ศึกษาใน 2 มิติ คือ 1) การศึกษาความผูกพันในงาน (Work
Engagement) และ 2) ความผูกพันต่อองค์การ (Organize
Commitment or Organize Engagement) โดยแต่ละมิติ
มี 3 องค์ประกอบ รวมเป็น 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความผูกพันในงาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
คือ
1.1 ความกระฉับกระเฉงในการทำ �งาน (Vigor)
หมายถึง การที่พนักงานแสดงออกถึงการมีพลังใจในการ
ทำ�งานสูง รวมถึงมีความเต็มใจและความอดทนไม่ย่อท้อ
เมือ่ เผชิญหน้ากับอุปสรรคและความยากลำ�บากในงานทีท่ � 
ำ

1.2 การอุทศิ ตนเข้ากับงาน (Dedication) หมายถึง
การทีพ่ นักงานมีความเสียสละ เอาใจใส่ตอ่ งานอย่างเต็มที่ โดย
มีความภาคภูมใิ จ มีความรูส้ กึ กระตือรือร้นและแรงบันดาลใจ
ในการทำ�งานและรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและยาก
ทีจ่ ะละออกจากงานทีท่ �ำ อยูไ่ ด้
1.3 ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกับงาน (Absorption)
หมายถึง การที่พนัก งานแสดงออกถึง การมีส มาธิจดจ่อ
อยูก่ บั งาน และมีความสุขในการทำ�งานทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านรูส้ กึ ว่า
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วขณะทีท่ �ำ งานอยู่
2. ความผูกพันองค์การ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ
คือ
2.1 ความผูกพันด้านการยอมรับเป้าหมาย เป็น
ความรู้สึก ของบุ ค คลที่รู้สึก กว่ า ตนเองเป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของ
องค์การ ได้แก่ ความเชื่ออย่างแรงกล้าและยอมรับอย่าง
จริงจังในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจ
ทีจ่ ะใช้ความพยายามในฐานะเป็นตัวแทนขององค์การ และ
ความปรารถนาทีจ่ ะรักษาความเป็นสมาชิกกับองค์การ
2.2 ความผูกพันด้านความเต็มใจ หมายถึง การ
แสดงออกของพฤติกรรมที่ต่อเนื่องหรือคงเส้นคงวาในการ
ทำ�งาน พยายามรักษาสมาชิกภาพไว้โดยไม่โยกย้ายไปไหน
มีการเปรียบเทียบผลประโยชน์ท่จี ะได้รับและผลประโยชน์
ที่ต้องสูญเสียไปหากละทิ้งสภาพของสมาชิกหรือลาออกไป
อย่างถี่ถ้วน ซึ่งผลเสียนี้จะพิจารณาในลักษณะของต้นทุนที่
จะเกิดขึน้ หรือผลประโยชน์ทจ่ี ะสูญเสียไป
2.3 ความผูกพันด้านความต้องการเป็นสมาชิกที่ดี
หมายถึง การทีพ่ นักงานงานมีความจงรักภักดี และเต็มใจที่
จะอุทิศตนให้กับองค์การ ซึ่งเป็นผลมาจากบรรทัดฐานของ
องค์การและสังคม บุคคลรูส้ กึ ว่าเมือ่ เข้าเป็นสมาชิกองค์การ
แล้ว ต้องมีความผูกพันต่อองค์การ ว่าเป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้อง และ
ความเหมาะสม เป็นพันธะผูกพันทีส่ มาชิกจะต้องมีตอ่ หน้าที่
ในการทุม่ เทปฏิบตั งิ านให้กบั องค์การ
การที่พ นั ก งานมี ค วามผู ก พั น ในมิ ติข องงานและ
องค์การ ทำ�ให้พนักงานมีการอุทิศตนให้กับงาน มีความ
พึง พอใจในงานแนวโน้มในการออกจากงานตำ่�  มีความ
จงรักภักดีตอ่ องค์การ มีการคงอยูใ่ นองค์การนานตราบเท่าที่
องค์การปรารถนา มีความผาสุกในการทำ�งาน และมีผลต่อ
คุณภาพชีวติ ในการทำ�งานของพนักงาน (Saks, 2006) อันแสดง
ถึงการพึง่ พิงซึง่ กันและกันระหว่างพนักงานกับองค์การ
2. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันของพนักงาน
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันของพนักงาน นัน้ มีหลาย
ปัจจัยที่นักวิจัยให้ความสนใจศึกษาแต่ปัจจัยที่สำ�คัญที่ให้
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ความสนใจและสอดคล้องกับลักษณะขององค์การที่ศึกษา
คือ ทั้งปัจจัยจากองค์การ ปัจจัยการบริหารจัดการภายใน
องค์การ ปัจจัยลักษณะงาน และทุนพลังใจทางบวก โดย
ปัจจัยจากองค์การนั้นมีส่วนสำ�คัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ
ภาพลักษณ์ขององค์การ เพราะองค์การที่มีช่ือเสียงเป็น
ตัวกระตุ้นที่สำ�คัญที่ให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำ�งาน
และหากสมาชิกในองค์การมีความประทับใจเอกลักษณ์
ขององค์การ ก็จะช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจในตัวบุคคล
ทีเ่ ชือ่ มโยงไปสูค่ วามผูกพันในงาน นอกจากนีก้ ารทีพ่ นักงาน
ได้รบั รูก้ ารสนับสนุนจากองค์การ ทำ�ให้พนักงานรูส้ กึ ว่าเป็น
พันธะกับองค์การทำ�ให้ตนเองต้องใส่ใจในสวัสดิภาพของ
องค์การ และมีการตอบแทนกลับคืนด้วยความพยายามทีจ่ ะ
ช่วยให้องค์การบรรลุผลเป้าหมายต่างๆ ที่ต้งั ไว้ (ปัญจมาส
ทวิชานนท์. 2555) ทำ�ให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
มีผลการปฏิบตั งิ านดีขน้ึ ลดอัตราการเปลีย่ นงาน การลาออก
จากงานและมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพภายใน
องค์การนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญต่อการสร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้ปฏิบัติงาน การที่ผู้บริหารในองค์การมีภาวะผู้นำ�ที่ดี
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดการสร้างความสมดุลใน
กระบวนการและการถ่ า ยทอดแนวคิ ด สู่ ก ารปฏิ บั ติ กั บ
พนักงานได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
ในตั ว ผู้ นำ �  ทำ � ให้ พ นั ก งานใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถของ

ตนพร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านและพั ฒ นางานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Vogelgesang, Leory, Avolio, 2013) รวมไปถึงการสร้าง
สัมพันธภาพภายในองค์การ การสร้างบรรยากาศการทำ�งาน
ฉันท์พ่นี ้องในการทำ�งานโดยมีการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่าง
กัน พร้อมทีจ่ ะเรียนรูง้ านในการทำ�งานร่วมกัน เพือ่ ทีจ่ ะนำ�พา
องค์การให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
(Kennedy, & Daim, 2010)
นอกจากนั้นการที่พนักงานมีความมีอิสระในงาน
สามารถออกแบบสร้างสรรค์งานด้วยตนเองด้วยความรับ
ผิดชอบในงาน สร้างทุนพลังใจทางบวกในการทำ�งานให้
กับตนเอง มีความตระหนักในความรู้ความสามารถของ
ตนเอง มีความคิดทางบวก มีพลังจิตใจที่จะเผชิญปัญหา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ก ารแสวงหาหนทางเพื่ อ นำ � ตนเองไปสู่ เ ป้ า
หมายที่ต้องการแม้ว่าจะต้องเผชิญอุปสรรค ทำ�ให้ตนเอง
มีความสำ�เร็จในการทำ�งานและช่วยนำ�พาองค์การสู่ความ
เป้าหมายอีกด้วย (Fu, & et al. 2013)
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ทีม่ เี กีย่ วข้องข้างต้น
สามารถสรุปได้วา่ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันของพนักงาน
นัน้ มีปจั จัยทีส่ �ำ คัญได้ 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านองค์การ ปัจจัย
เกีย่ วกับการบริหารจัดการ ปัจจัยเกีย่ วกับลักษณะงานและทุน
พลังใจทางบวก ซึง่ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั
ดังภาพ 1

5. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ปัจจัยด้านองค์การ
   -  ภาพลักษณ์ขององค์การ
   - การสนับสนุนทางสังคมจากองค์การ
ปัจจัยการบริหารจัดการ
  - ภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร
  - สัมพันธภาพของพนักงาน
  - การสือ่ สารภายในองค์การ
ปัจจัยลักษณะงาน
  - ความอิสระในงาน
  - ความรับผิดชอบในงาน
ทุนพลังใจทางบวก

ความผูกพันของพนักงาน
ความผูกพันในงาน
   - ความกระฉับกระเฉงในการทำ�งาน
   - การอุทศิ ตนเข้ากับงาน
   - เป็นอันหนึง่ เดียวกับงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
  -  ความผูกพันด้านการยอมรับ   
      เป้าหมาย
   - ความผูกพันด้านความเต็มใจ
  -  ความผูกพันด้านความต้องการเป็น
     สมาชิกทีด่ ี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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6. สมมติฐานการวิจยั
มีตวั ทำ�นายบางตัวทีส่ ามารถทำ�นายความผูกพันของ
พนักงานบริษทั การผลิตไฟฟ้า จำ�กัด ได้
7. วิธดี �ำ เนินการวิจยั
ในการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
พนักงานนั้น ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยใช้
ประชากรที่เป็นพนักงานบริษัทผลิตไฟฟ้า จำ�กัด แห่งหนึ่ง
จำ�นวน 137 คน กลุม่ ตัวอย่าง เป็นพนักงานบริษทั ผลิตไฟฟ้า
จำ�กัด จำ�นวน 114 คน ทีไ่ ด้มาจากการสุม่ แบบแบ่งชัน้ แบ่ง
เป็นผูบ้ ริหาร 29 คน และผูป้ ฏิบตั งิ าน 85 คน ใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล โดยแบบวัดความผูกพันของพนักงานเป็น
ลักษณะมาตรประเมินรวมค่า 4 ระดับ จากมากทีส่ ดุ (4) ถึง
น้อยทีส่ ดุ (1) มีจ�ำ นวน 15 ข้อ ข้อคำ�ถามมีทง้ั เชิงบวกและเชิง
ลบ ตามองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบหลัก คือ ความผูกพัน
ในงานและความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งความผูกพันในงาน
มี 3 องค์ประกอบย่อย (Schaufeli, Taris, & Rhenen, 2008)
คือ 1) ความกระฉับกระเฉงในการทำ�งาน 2) การอุทศิ ตนให้
กับงาน และ 3) ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกับงาน ส่วนการ
วัดความผูกพันต่อองค์การมี 3 องค์ประกอบย่อย (Porter,
Steers, Mowday, & Boulian, 1974) คือ 1) ด้านการยอมรับ
เป้าหมาย 2) ด้านความเต็มใจ และ 3) ด้านความต้องการเป็น
สมาชิกขององค์การ
ในการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือของการวิจัย
ได้ท�ำ การหาความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา ด้วยวิธกี ารให้พนักงาน
ของโรงไฟฟ้าได้แสดงความคิดเห็นว่ามีความสอดคล้องกับ
นิ ย ามและความเป็ น ไปตามลั ก ษณะบริ บ ทขององค์ ก าร
หรือไม่ และมีการหาค่าอำ�นาจจำ�แนก โดยการหาความ
สอดคล้ อ งภายในด้ ว ยวิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข อง
เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation
coefficient) และหาความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ยวิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient)

โดยแบบวัดความผูกพันของพนักงานมีค่าอำ�นาจจำ�แนก
ระหว่าง .56 - .78 และมีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .93 ส่วน
แบบวัดปัจจัยที่ส่งผลความผูกพันของพนักงาน ประกอบ
ด้วยการสนับสนุนจากองค์การ ภาพลักษณ์ขององค์การ
ภาวะผูน้ �ำ ผูบ้ ริหาร สัมพันธภาพภายในองค์การ การสือ่ สาร
ภายในองค์การ ความอิสระในงาน ความรับผิดชอบในงาน
และทุนพลังใจทางบวก มีคา่ อำ�นาจตัง้ แต่ .36 ถึง .89 และ
ความเชื่อมั่นตั้งแต่ .85 ถึง .95 และมีการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติบรรยาย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิตอิ า้ งอิง โดยทำ�วิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
(Stepwise Multiple Regression)

8. ผลการวิจยั
8.1 ระดับความผูกพันของพนักงาน
จากผลการวิ เ คราะห์ ค่า เฉลี่ย และส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐานของระดับความผูกพันของพนักงานในภาพรวม
และรายด้าน พบว่า ความผูกพันของพนักงานในภาพรวม
และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก (ตารางที่ 1)
เมื่ อ ทำ � การเปรี ย บเที ย บระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารและผู้
ปฏิบตั งิ าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 5 ด้าน มีเฉพาะความผูกพัน
ด้านความเต็มใจของผู้บริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีความ
ผูกพันของพนักงานสูงกว่าผูบ้ ริหาร 5 ด้าน มีเพียงด้านเดียว
คือ ความผูกพันด้านความต้องการเป็นสมาชิก ที่ผู้บริหาร
มีสูงกว่าผู้ปฏิบัติงาน และความผูกพันของพนักงานด้าน
ความเต็ ม ใจมี ค่ า สู ง ที่ สุ ด ทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
รองลงมาคือ ด้านความต้องการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
ส่วนอีก 4 ด้าน คือ ความกระฉับกระเฉงในการทำ�งาน การ
อุทิศตนเข้ากับงาน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน และ
การยอมรับเป้าหมายขององค์การ อยูใ่ นระดับทีใ่ กล้เคียงกัน
(ดูตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความผูกพันของพนักงานในภาพรวมและรายด้าน

หมายเหตุ : (  ) คือ ค่าร้อยละ

8.2 ผลการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คูณ เพื่อ หาตั ว
ทำ�นายทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันของพนักงาน
จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
เพือ่ หาตัวทำ�นายทีส่ �ำ คัญทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันของพนักงาน

พบว่า มีตวั ทำ�นายทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันของพนักงาน มี 4
ตัวทีส่ �ำ คัญ คือ ทุนพลังใจทางบวก ภาพลักษณ์ขององค์การ
ความรับผิดชอบในงานและภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร ตามลำ�ดับ
และสามารถทำ�นายได้รอ้ ยละ 66 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ตัวทำ�นายและอำ�นาจในการทำ�นายความผูกพันของพนักงาน

*** มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ่ี .001
** .01 ตามลำ�ดับ
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ได้ดงั นี้

จากผลดังกล่าว สามารถเขียนเป็นสมการทำ�นาย
สมการในรูปคะแนนดิบ
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

9. การสรุปและอภิปรายผล
9.1 ระดับความผูกพันที่มีต่อองค์การของพนักงาน
บริษัทผลิตไฟฟ้า จำ�กัด จากผลการศึกษา พบว่า ระดับ
ความผูกพันอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงาน
มองเห็นความสำ�คัญของความสามารถและศักยภาพของ
ตนพร้ อ มที่ จ ะอุ ทิ ศ ตนในการทำ � งานให้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์
ภายใต้ อ งค์ ก ารที่เ ปิ ด โอกาสให้ กับ ตน ทำ � ให้ ต นเองรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การนั้นที่ต้องคอยดูและและพัฒนา
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ดังที่ Carwright, & Holmes,
(2006)ได้ แ สดงทั ศ นะไว้ ว่า การที่บุค คลผู้ติด อยู่กับ งาน
ต้องการที่จะทำ�งานตามบทบาทที่ตนเองได้รับ โดยบุคคล
ที่ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เทในงานจะมี พ ลั ง งานทั้ ง ทางด้ า น
ร่างกาย ความคิด และอารมณ์ กล่าวคือ บุคคลชอบที่จะ
ทำ�งานไม่ว่างานนั้นจะต้องทำ�คนเดียวหรือต้องทำ�ร่วมกับ
ผู้อ่ืนก็ตาม ชอบที่จะใช้ความคิดและมีการเตรียมพร้อม
และตื่นตัวอยู่เสมอ มีความตระหนักและพยายามทำ�ความ
เข้าใจความรู้สึกของบุคคลที่ตนเองต้องติดต่อสัมพันธ์ใน
การทำ�งาน โดยเปิดโอกาสให้ผ้อู ่นื ได้แสดงออกซึ่งความคิด
ความเชือ่ ค่านิยม และความรูส้ กึ รวมทัง้ เป็นการแสดงออก
อย่างมีเป้าหมายในทางเจตคติและพฤติกรรมในการทำ�งานที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการคงความเป็นสมาชิกขององค์การ
ความตั้งใจและความพร้อมที่จะใช้ความรู้ความสามารถ
ที่ มี อ ยู่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ง านที่ เ กิ ด จากความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร
ในการทำ�งาน ซึ่งความผูกพันไม่ใช่สภาวะเพียงชั่วคราว
หรือเฉพาะการณ์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง กระบวนการ
คิดที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีความต่อเนื่อง ไม่
เจาะจงเพี ย งแค่ เ ป้า หมายหนึ่ง เหตุการณ์ บุค คล หรือ
พฤติกรรมใดโดยเฉพาะ การที่พนักงานมีความผูกพันในมิติ
ของงานและองค์การ (Burke, & El-Got, 2010) มีความ
ต้องการที่จะประสบความสำ�เร็จในการทำ�งาน มีความรู้สึก
ตระหนักรู้ในตนเอง สร้างความสมดุลของความรู้สึก และ
ออกแบบงานได้ ด้ว ยตนเอง มี ก ารอุ ทิศ ตนให้ กับ งาน มี
ความพึงพอใจ ไม่อยากลาออกจากงาน ซึง่ สิง่ เหล่านีม้ คี วาม

สัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงาน ทำ�ให้พนักงานทำ�งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทำ�ให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล รวมไปถึ ง การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพของพนักงานให้มศี กั ยภาพ (Gruman, & Saks,
2011) ในการทำ�งานที่ช่วยให้พวกเขามีความผาสุกในการ
ทำ � งาน และมี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ นการทำ � งานของ
พนักงานอีกด้วย
9.2 ปั จ จั ย ที่ สำ � คั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ของ
พนักงาน คือ ทุนพลังใจทางบวก ความรับผิดชอบในงาน
ภาพลักษณ์ขององค์การ และภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารนั้น
ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะพนั ก งานเห็ น ว่ า การที่ อ งค์ ก ารเปิ ด
โอกาสให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ ส ามารถตั ด สิ น ใจดู แ ละรั บ ผิ ด
ชอบงาน สามารถแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยความ
สามารถและศักยภาพของตน และเชื่อว่าพนักงานสามารถ
ทำ�ได้ เป็นการสร้างและเพิ่มศักยภาพในการทำ�งาน เป็น
พลั ง ใจให้ พ นั ก งานมี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นางานของ
ตนเองให้ดีย่ิงขึ้นภายใต้ความรับผิดชอบของตน รวมทั้ง
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารเปิดโอกาสและใช้การบริหาร
สั่งการต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีความยุติธรรมทำ�ให้เกิด
ผลผลิตทีด่ ี องค์การมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ทำ�ให้ตนเองและองค์การมีชอ่ื เสียง
จากผลดังกล่าวมีผลการศึกษาทีช่ ช้ี ดั ว่า การทีบ่ คุ คล
มีทนุ พลังใจทางบวกนัน้ ทำ�ให้พนักงานมีมคี วามเชือ่ มัน่ ความ
สามารถของตนเอง มีความคิดทางบวก หรือ การมองโลก
ในแง่ดี ทำ�ให้บคุ คลคิดสร้างสรรค์ในตนเองและสังคม ทำ�ให้
ตนเองมีความหวัง ต้องการสร้างพลังที่จะหาหนทางและ
ทางเลือกต่างๆ เพื่อนำ�ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ แม้ว่าจะ
ต้องเผชิญอุปสรรคก็ตาม และพร้อมที่จะแสดงศักยภาพ
ทางจิตใจในการเผชิญปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ยืนหยัด และยืดหยุน่
เพือ่ ให้ฟน้ื คืนและผ่านพ้นปัญหาไปสูค่ วามสำ�เร็จได้ ทุนพลัง
ใจทางบวกมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันในงาน ความ
พึงพอใจในงาน การทำ�งานอย่างสร้างสรรค์ (Bitmis, &
Ergeneli, 2013). มีความรับผิดชอบในงาน ทำ�ให้พนักงาน
พร้อมที่จะทุ่มเทกำ�ลังกาย จิตใจทำ�งานให้บรรลุเป้าหมาย
(Steers, 1977) และมีความรู้สึกปลอดภัยในการทำ�งาน
ที่ส่ ง ผลดี ต่อ ประสิ ท ธิ ผ ลของงานและประสิ ท ธิ ภ าพของ
องค์การ (Yen, 2012) นอกจากนี้ในการบริหารงานใน
องค์การเป็นปัจจัยที่สำ�คัญต่อความผูกพันของพนักงานที่
ส่งผลไปยังประสิทธิภาพของงานและองค์การ โดยทีผ่ นู้ �ำ ทีด่ ี
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีการตระหนักรูใ้ นตนเอง มีการจัดการ
สร้างความสมดุลในกระบวนการและการถ่ายทอดแนวคิด
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สู่การปฏิบัติกับพนักงานได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างความ
ผูกพัน สร้างความเชือ่ มัน่ ศรัทธาในตัวผูน้ � 
ำ ทำ�ให้พนักงานรับรู้
ความสามารถของตนพร้ อ มที่จ ะปฏิ บัติง าน พั ฒ นางาน
อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้เกิดผลผลิตของงานที่มีคุณภาพ เกิด
ประสิ ท ธิ ภาพของงานที่มีผลต่อการบรรลุเป้า หมายของ
องค์การ (Li, Sander, & Frenkel, 2012) ตลอดจนทำ�ให้
พนักงานมีความผาสุกในการทำ�งาน ซึ่งเป็นการสร้างความ
มั่นคงในงาน และการที่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชามีภาวะ
ผู้นำ�นั้นก็มีส่วนในการผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความ
ตระหนัก และรับรู้ถึงการทำ�งานร่วมกันอย่างมีความหมาย
ทำ � ให้ เ กิ ด ความผู ก พั น ของพนั ก งานมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ร่วมกัน (Eid, & et al. 2012) ทำ�ให้องค์การประสบผลสำ�เร็จ
รวมทัง้ เป็นความตัง้ ใจของพนักงานในการทำ�งานในบริบทที่
แตกต่างกัน ทีเ่ ป็นการเชือ่ มประสานกันระหว่างความผูกพัน
ต่อองค์การกับพฤติกรรมการทำ�งานของพนักงาน
การที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำ�งานอย่างมี
ความหมายทำ�ให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การ ซึ่งภาพ
ลักษณ์ขององค์การที่ดีเป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจ
และความพึงในการทำ�งานสูง ยิ่งสมาชิกในองค์การมีความ
ประทับใจเอกลักษณ์ขององค์การ ก็จะช่วยส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจในตัวเองและองค์การ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในองค์การที่เชื่อมโยงไปสู่ความผูกพัน
ในงาน ส่งผลให้บุคคลนำ�เอาความเป็นสมาชิกในองค์การ
และสถานภาพบทบาทการทำ�งานต่างๆ มาผสานรวมกัน
กลายเป็นเอกลักษณ์ทางสังคมที่ช่วยเสริมความคิดทางบวก
ของบุ ค คลต่ อ องค์ ก าร ทำ � ให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก ผู ก พั น ต่ อ
องค์การมากขึ้น มีผลการปฏิบัติงานดีข้นึ และลดอัตราการ
เปลี่ยนงานและลาออกจากงาน ทำ�ให้พนักงานมีทุนพลังใจ
ทางบวก ซึ่งนำ�ไปสู่ความพึงพอใจในการทำ�งานและการมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Bedarkar, &
Pandita,2014) นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารที่เปิดโอกาสให้
พนักงานมีความรับผิดชอบในงานของตน และสร้างผลงาน
ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ตี อ่ องค์การ ทำ�ให้พนักงาน
มีพลังใจในการทำ�งาน ที่เป็นทุนของมนุษย์ท่ชี ่วยให้ทำ�งาน
อย่างมีประสิทธิภาพและทำ�ให้พนักงานรักองค์การ มีมมุ มอง
ทีด่ ตี อ่ องค์การ พร้อมทีจ่ ะทำ�งานให้กบั องค์การอย่างมีความ
หมายร่วมกัน

10. สรุป
ความผู ก พั น ของพนั ก งานเป็ น สิ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น
ถึงความมุ่งมั่น พร้อมที่จะอุทิศตนในการทำ�งาน พัฒนา
องค์การให้เจริญก้าวหน้า และพร้อมที่จะอยู่กับองค์การ
แต่อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยนี้ช้ีให้เห็นว่าพนักงานมีความ
ผูกพันในระดับมาก และมีปัจจัยที่สำ�คัญที่ช่วยให้พนักงาน
ทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพและอยากอยู่กับองค์การ โดย
เริม่ ต้นจากตัวพนักงานเองทีเ่ ชือ่ มัน่ ในพลังจิตใจในการทำ�งาน
ทางบวกผนวกกับความรับผิดชอบในงาน รวมทัง้ ความมีภาวะ
ผู้ นำ � ของผู้ บ ริ ห ารที่ ส ามารถในการจั ด การเพื่ อ ดึ ง ดู ด ให้
พนักงานใช้ศักยภาพของตนในการทำ�งานให้องค์การมีภาพ
ลักษณ์ท่ีดีเป็นที่ยอมรับของสังคม จึงทำ�ให้พนักงานพร้อม
ทีจ่ ะอุทศิ ตนให้กบั งานและคงอยูใ่ นองค์การต่อไป
11. ข้อเสนอแนะ
11.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
จากผลการวิจัยที่พบว่า ทุนพลังใจทางบวก ภาพ
ลักษณ์ขององค์การ ความรับผิดชอบในงานและภาวะผู้นำ�
ของผู้บริหาร สามารถทำ�นายความผูกพันของพนักงานนั้น
เพือ่ ให้การพัฒนาได้ด�ำ เนินการอย่างเป็นระบบเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่องค์การ จึงควรมีการพัฒนาอย่างเชื่อมโยงอย่าง
บูรณาการ ดังนี้
11.1.1 องค์ ก ารควรมี น โยบายหรื อ สนั บ สนุ น ให้
ผูบ้ ริหารทุกระดับควรเข้ารับการพัฒนาตนเองให้มภี าวะผูน้ �ำ
อย่างแท้จริงหรือภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเข้า
รับการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเป็นระยะๆ ทำ�ให้เกิดแนวคิด
ทีด่ ี ทีส่ ามารถนำ�ไปใช้กระตุน้ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีแรงบันดาลใจ
ในการทำ�งาน ริเริม่ ทำ�งานด้วยการสร้างสรรค์ปญ
ั ญา ภายใต้
หลัก ธรรมาภิบาล ซึง่ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ และศรัทธา
แก่พนักงานในตัวผู้บริหาร และพร้อมที่จะอุทิศตัวในการ
ทำ�งานมากยิ่งขึ้น รวมถึงผู้บริหารควรมอบหมายให้ฝ่ายที่มี
ความเกีย่ วข้องกับการพัฒนาองค์การจัดโครงการสานเสวนา
ระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานเพือ่ ลดช่องว่างระหว่างผูบ้ ริหาร
กับพนักงาน รวมทั้งมีการออกแบบเพื่อหาแนวทางพัฒนา
องค์การให้มเี อกลักษณ์ภายใต้ปรัชญาวิสยั ทัศน์ ทีส่ ร้างความ
ภาคภูมใิ จให้กบั พนักงานอีกทางหนึง่ ด้วย
11.1.2 องค์การโดยฝ่ายพัฒนาบุคคลควรวางแผน
การพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ หรือออกแบบร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานเพื่อจะได้ตอบสนององค์การ
ทั้งในระดับส่วนงานและระดับตั้งแต่การวางแผนการรับ
พนั ก งาน ควรมี ก ารคั ด เลื อ กพนั ก งานที่เ ป็ น ผู้ท่ีม องโลก
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ในแง่ดี ไม่มีอคติ ท้อแท้ สิ้นหวังต่อปัญหา และอุปสรรค
ทีต่ อ้ งเผชิญรวมทัง้ มีความรับผิดชอบในงาน
ในส่วนของการพัฒนาพนักงาน ควรมุ่งเน้นให้เกิด
ความรับผิดชอบในงาน และทุนพลังใจทางทางบวกของ
พนักงาน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และ
ความตระหนักในบทบาทของตน มีความหวัง มองโลกในแง่ดี
ไม่ ท้อแท้ ท้ อ ถอย และมีสภาพจิต ใจที่เข้มแข็ง ป้องกัน
ความเหนื่อยหน่ายในงานที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้บุคคล
ทำ�งานด้วยความรับผิดชอบ เต็มใจและมีประสิทธิภาพ โดย
ดำ�เนินการ ภายใต้นโยบายการพัฒนาพนักงานที่มีความ
ชัดเจนเป็นระบบและมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพลังใจในการ
ทำ�งานทั้งในเชิงวิชาการ วิชาชีพ และการคงอยู่ในองค์การ
ต่อไป
11.2 ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ
ควรศึกษาเพื่อหาดัชนีช้ีวัดที่มีความชัดเจนของการ
บริหารและรูปแบบการปฏิบัติงาน ด้วยการทำ�วิจัยปฏิบัติ
การแบบมีสว่ นร่วม โดยให้พนักงานทุกระดับมีโอกาสกำ�หนด
ตัวชีว้ ดั เกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันของพนักงานทีม่ ี
ความชัดเจนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย หรืออาจจะแบ่งตาม
ระดับของกลุม่ บุคคลหรือกลุม่ ตามลักษณะของงาน หรืออาจ
ทำ�วิจยั เพือ่ พัฒนาพนักงานให้มที นุ พลังใจทางบวก ความรับ
ผิดชอบในงาน และพร้อมที่พัฒนาตนเองและองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ        

12. เอกสารอ้างอิง
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