
บทที� 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาเรื� องความสัมพนัธ์ระหว่างการรูปแบบภาวะผูน้าํกับความผูกพนัธ์ของต่อ
องคก์าร บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั ผูศึ้กษาไดอ้าศยัแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร งานวิจยัต่างๆ เพื�อใช้
เป็นขอ้มูลพื1นฐานในการกาํหนดกรอบแนวคิดและกรอบวธีิวจิยั โดยมีรายละเอียดดงันี1  
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํ 
 2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร 
 2.3 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 

แนวคิดและทฤษฎทีี�เกี�ยวข้อง 

2.1 ความหมายของผู้นํา (Leader) 
 ผูน้าํหรือภาวะผูน้าํตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Leadership” ซึ� งหมายถึงการเป็นผูน้าํโดยการใช้
อิทธิพล (Influence) ในการดาํเนินงาน ซึ� งอาจกล่าวความหมายของผูน้าํโดยยอ่ไดด้งันี1 “ภาวะผูน้าํ ” 
คือ การที�ผูน้ ํา ใช้อิทธิพลหรืออาํนาจหน้าที�ในความสัมพนัธ์ซึ� งมีอยู่ต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื�อ ปฏิบติัการและอาํนวยการ โดยใชก้ระบวนการติดต่อซึ� งกนัและกนั เพื�อมุ่ง
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ที�ไดก้าํหนดไว(้John M. Pfiffner and Robert V.Presthus, Public 
Administration. (New York : The Ronald Press Company, 1960) pp.92-93 อา้งใน ศาสตราจารย์
สมพงศ ์เกษมสิน, 2526 : 219-220) 
 ภาวะผูน้าํ (Leadership) นี1  บางทีเรียกวา่ “การเป็นผูน้าํ” หรือ “ผูบ้งัคบับญัชา” ก็มีภาวะผูน้าํ
เป็นปัจจยัที�สาํคญัอยา่งยิ�งต่อการบริหารงาน เพราะผูน้าํเป็นดุจดวงประทีปขององคก์าร เป็นตวัแทน
ขององคก์าร และเป็นจุดรวมแห่งพลงัร่วมของบุคคลในองคก์าร ดงันั1น ผูน้าํจึงเป็นเสมือนหลกัชยั
ในการดาํเนินงาน โดยเฉพาะต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และต่อผลงานในส่วนรวม ความสามารถและ
ลกัษณะของผูน้าํมีส่วนสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัคุณภาพ และคุณค่าขององคก์าร ที�จะสะทอ้นใหเ้ห็น 
 ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานในองคก์ารหรือหน่วยราชการนั1น ๆ เป็นอยา่งดี นอกจากนี1
ผูน้าํยงัเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานอีกดว้ย โดยนยันี1ภาวะผูน้าํ
จึงมีความสําคญัต่อผูร่้วมงาน ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ต่อสถาบนั และต่อความสําเร็จขององคก์ารเป็น
อเนกประการ แทจ้ริงในทางปฏิบติันั1น ผูน้าํคือหวัหนา้ของหน่วยงาน หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสูงสุด
ในหน่วยงานนั1นนั�นเอง โดยเฉพาะผูน้าํในทางการบริหารงาน (Administrative Leadership) แลว้จะ
ประจกัษช์ดัวา่ผูน้าํขององคก์ารหรือหน่วยงานคือผูที้�บริหารงานของกลุ่มโดยทาํหนา้ที�เกี�ยวกบัการ
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อาํนวยการ การจูงใจ การริเริ�ม การประนีประนอม และการประสานงาน สําหรับการศึกษาของกลุ่ม
พฤติกรรมนั1นจะเนน้ความสําคญัของภาระหนา้ที�ของผูน้าํเกี�ยวกบัการวินิจฉยัสั�งการเป็นส่วนใหญ่ 
พฤติกรรมของผูน้าํดาํเนินไปไดก้็โดยอาศยัอาํนาจหนา้ที� (Authority) และอาํนาจบารมี (Power) เป็น
เครื�องมือทั1งในลกัษณะที�เป็นแบบพิธีการ (Formal) และไม่เป็นพิธีการ (Informal) ทั1งนี1 เพื�อ
ก่อใหเ้กิดพลงัร่วมของกลุ่ม มุ่งใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนดไวใ้นทางการบริหารมี
คาํกล่าวอยูว่า่ “ถา้สอบถามผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแลว้ไม่ทราบเรื�อง” ก็หมาย ความวา่การติดต่อสื�อสาร
และสัมพนัธภาพระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาไม่ดีและถ้าผูป้ฏิบติังานไม่สามารถ
ปฏิบติังานได ้ก็หมายความวา่ผูบ้งัคบับญัชาไม่ไดส้อนแนะการทาํงานแก่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยนยั
นี1 จึงเห็นได้ว่าความสําคัญของผู ้นํานั1 นมิใช่มีแต่เพียงการที�จะต้องมีความรู้ดี ทาํงานด้วย
ความสามารถและเฉลียวฉลาดเท่านั1นก็หาไม่ แต่จะตอ้งมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
และเป็นผู ้รู้จ ักสอนแนะผู ้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
(ศาสตราจารย ์สมพงศ ์เกษมสิน, 2526 : 219) 
 อย่างไรก็ดี ในการศึกษาเกี�ยวกบัการบริหารจะตอ้งพิจารณาผูน้าํในลกัษณะของแต่ละ
องคก์าร หรือหน่วยงานในการบริหารงานนั1นมกัพิจารณาลกัษณะสําคญัของผูน้าํ (Leader) ซึ� งส่วน
ใหญ่ ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการระดบัสูง (Top management) ขององคก์ารหรือประชาชนก็แบ่งการบริหารของ
องคก์ารเป็นสําคญั ส่วนในระดบัรองลงมาที�พิจารณาคือ ผูค้วบคุมงาน (Supervisor) หรือผูค้วบคุม
ตรวจตรางาน โดยปกติผูน้าํมีหนา้ที�เกี�ยวกบัการวางแผนงาน การกาํหนดนโยบายการวินิจฉยัสั�งการ
ในกิจการงานสาํคญั ๆ รับผิดชอบในองคก์าร และติดต่อกบับุคคลภายนอกองคก์ารในเรื�องที�สําคญั 
ฯลฯ เป็นตน้ ส่วนผูค้วบคุมงานนั1นมีหนา้ที�ทั1งที�ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายเป็นหวัหนา้งาน วางแผนใน
การปฏิบติังาน ควบคุมการปฏิบติังานให้ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การปฏิบติังานดาํเนินไป
ตามนโยบายที�ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ สถานะอนัสําคญัที�แตกต่างกนัระหวา่งผูน้าํกบัผูค้วบคุมงานก็คือ 
ผูน้าํนั1นเป็นผูที้�รับผิดชอบระดบัสูงสุดขององคก์ารหรือในงานที�บริหารอยู ่ ส่วนผูค้วบคุมงานนั1น
จะตอ้งรับผิดชอบต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงขึ1นไปประการหนึ� งกับอีกประการหนึ� งจะต้องดูแล
รับผดิชอบต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสาํรวจตรวจสอบดูวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการสิ�งใดในกาปฏิบติังาน 
ทั�งนี� เพื�อให้งานดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ (ศาสตราจารย ์สมพงศ ์เกษมสิน, 

2526 : 220)  
 จากการศึกษาในครั� งนี� ไดมี้ผูศึ้กษาเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํจาํนวนมากทั�งไทยและต่างประเทศ
และไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้าํหลายท่าน เช่นพยอม วงศส์ารศรี (2534 : 196)  
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 ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการที�บุคคลหนึ�ง (ผูน้าํ) ใชอิ้ทธิพลและอาํนาจของตนกระตุน้ชี�นาํ
ใหบุ้คคลอื�น (ผูต้าม) มีความกระตือรือร้น เต็มใจทาํในสิ�งที�เขาตอ้งการ โดยมีเป้าหมายขององคก์าร
เป็นจุดหมายปลายทางกว ีวงษพ์ุฒ (2535 : 17)  
 ภาวะผูน้ํา คือ การที�ผูน้ ําใช้อิทธิพลหรืออาํนาจหน้าที�ในความสัมพนัธ์ซึ� งมีอยู่ต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื�อปฏิบติัการและอาํนวยการโดยใชก้ระบวนการติดต่อซึ� ง
กนัและกนัเพื�อมุ่งใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายที�ไดก้าํหนดไวบุ้ญมั�น ธนาศุภวฒัน์ (2537 : 100)  
 ภาวะผูน้าํ หมายถึง การที�ผูน้าํใชอิ้ทธิพลหรืออาํนาจหนา้ที�ที�ตนมีอยูใ่นการชกันาํ หรือโนม้
นา้วให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากที�สุด เพื�อให้บรรลุ
เป้าหมายภายใตส้ถานการณ์ที�กาํหนดไว ้ ดงันั�นจะเห็นไดว้า่ภาวะผูน้าํจะตอ้งประกอบดว้ย ผูน้าํ ผู ้
ตาม และสถานการณ์ปิยธิดา ตรีเดช (2540 : 156)  
 ภาวะผูน้าํคือ กระบวนการในการชกัจูง แนะนาํ และบงัคบัให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังาน
เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคกิ์ติ ตยคัคานนท ์(2543 : 22)  
 ภาวะผูน้าํ คือ ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ�งที�จะจูงใจ หรือใชอิ้ทธิพลต่อบุคคล
อื�น ไม่วา่จะเป็นผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่างๆเพื�อปฏิบติัการและอาํนวยการ 
โดยใชก้ระบวนการสื�อความหมายหรือการติดต่อกนัและกนัให้ร่วมใจ กบัตนดาํเนินการจนกระทั�ง
บรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กาํหนดไวเ้ศาวนิต เศาณานนท ์(2542 : 4-5)  
 

 แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัภาวะผู้นํา 
 ในการศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัลักษณะของผูน้าํในครั1 งนี1  ผูศึ้กษาได้ศึกษาจากแนวคิดของ
นกัวิชาการ ต่างประเทศจาํนวน 4 แนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิดของ บริษทั รีครูท จาํกดั แนวคิดของ Daft 
แนวคิดของ Halpin และแนวคิดของ Likert 
 (1) ลกัษณะผูน้าํจากการศึกษาของ บริษทั รีครูท จาํกดั ลกัษณะของผูน้าํที�บริษทั รีครูท 
จาํกดั ไดท้าํการศึกษาโดยใชแ้นวคิดพื1นฐานภาวะผูน้าํของ ชาวญี�ปุ่น ซึ� งถือวา่ผูน้าํที�มีประสิทธิภาพ
นั1นจะมีภาวะผูน้าํที�ประกอบดว้ยลกัษณะต่างๆ4ดา้น 
(Recruit,Co.ltd,1984:http://eval.symantec.com/mktginfo/enterprisecustomer_successes/entrecruit
_co_2006.pdf, 2006 อา้งใน เอื1อมพร บวัสรวง) ดงัต่อไปนี1  
  1. ลักษณะผูน้าํ ด้านตั1งความคาดหวงัในตวัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Expectancy 
Dimensionof Leadership) ลกัษณะผูน้าํแบบนี1  ผูน้าํจะคาดหวงัวา่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะเป็นบุคคลที�มี
ความรู้ความสามารถที�เป็นประโยชน์ต่อองคก์าร ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถทาํทุกสิ�งทุกอยา่งไดอ้ยา่ง
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มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามคาํแนะนาํและความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายเพื�อบรรลุผล
สาํเร็จตามวตัถุประสงคที์�ไดก้าํหนดไว ้
  2.ลักษณะผู ้นําด้านสนใจความรู้สึกของผู ้ใต้บังคับบัญชา(The Sentiment   
Dimensionof Leadership) ลักษณะผูน้ําด้านนี1 ผูน้ ําจะให้ความสําคญักับความรู้สึกสุขภาพและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลเมื�อเกิดปัญหาขึ1นจะคอยใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลืผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      
  3. ลกัษณะผูน้าํ ดา้นใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Informative Dimension 
of Leadership) ลกัษณะผูน้าํดา้นนี1  ผูน้าํจะใหค้วามสาํคญักบัการจดัหาขอ้มูลข่าวสารที�จาํเป็นให้ผูใ้ต้
บงัคบั บญัชาทราบ เช่น ความรู้ในงาน ความสําคญัของงานที�ไดรั้บมอบหมาย เป็นตน้ เพื�อให้การ
ทาํงานเป็นไปดว้ยความราบรื�นและประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคที์�ไดก้าํหนดไว ้
  4. ลกัษณะผูน้าํดา้นความน่าไวว้างใจ (Trustworthiness Dimension of Leadership) 
ลกัษณะผูน้าํดา้นนี1  ผูน้าํจะเป็นบุคคลที�มีความรู้ความสามารถในการทาํงาน ผูน้าํที�ดี คือ ผูน้าํที�ไดรั้บ
ความไว ้ วางใจจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และมีความเชื�อมั�นในความเป็นผูน้าํของตนเองนอกจากนี1 ยงั
ขึ1นอยู่กบัความสามารถของผูน้าํในการจดัการกบัการเปลี�ยนแปลงทั1งภายในและภายนอกทีมงาน
และสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ1นได ้
 (2) ลกัษณะผูน้าํจากการศึกษาของ Daft 
 (Richard Daft,1999 อา้งใน เอื1อมพร บวัสรวง) ไดแ้บ่งลกัษณะของผูน้าํตามเจตนารมณ์ของ
ผูน้าํที�มีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาออกเป็น 3 แบบ ดงันี1  
  1. ผูน้าํแบบอตัตาธิปไตย (Autocratic Leader) บางครั1 งเรียกวา่ Authoritorian หรือ 
Leadercenter ผูน้าํลกัษณะนี1จะยึดอาํนาจในการมอบหมายอาํนาจหนา้ที�และการวินิจฉยัสั�งการไว้
กบัตวัเอง เขาจะเป็นผูที้�สร้างสภาพการทาํงานให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยไม่มีการให้ส่วนร่วม แก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเลย เขาจะทาํทุกอยา่งตามความคิดของเขา และจะทาํตามอาํนาจหนา้ที�ที�มีอยูอ่ยา่ง
เต็มที� โดยหวงัในการตอบสนองของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเต็มที� การเป็นผูน้าํจะออกเป็นลกัษณะ 
Negative เพราะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะไม่ค่อยไดรั้บข่าวสาร ความปลอดภยัและเกิดความเกรงกลวัใน
อาํนาจของผูน้าํ 
  2. ผูน้าํแบบมีส่วนร่วม (Participative Leader) บางครั1 งเราเรียกวา่ Democraticผูน้าํ
ลกัษณะนี1  จะกระจายอาํนาจในการจดัการ การตดัสินใจในเรื�องต่าง ๆ จะไม่ทาํเองคนเดียว แต่ จะใช้
การประชุมปรึกษาจากกลุ่ม โดยเขาจะนาํปัญหาต่าง ๆ มาสู่กลุ่ม เพราะถือวา่ทุกคนในกลุ่มอยูใ่น
สังคมเดียวกนั ผูน้าํลกัษณะนี1จะฝึกใหค้วบคุมกนัเอง โดยใชอ้าํนาจภายในกลุ่ม 
  3. ผูน้าํแบบเสรีนิยม (Free-Rein Leader) บางครั1 งเรียกวา่ Group Centered ผูน้าํ
ลกัษณะนี1  จะขึ1นอยูก่บักลุ่มอยา่งมาก ในการจะกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละการพิจารณาปัญหาต่าง ๆ
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ของกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มจะฝึกตนเอง และพยายามจดัสิ�งจูงใจขึ1นมาเอง ผูน้าํเป็นเพียงแต่ทาํหนา้ที�
ติดต่อกบับุคคลภายนอกเพื�อที�จะนาํข่าวสารต่าง ๆ มาสู่กลุ่มและนาํทรัพยากรต่าง ๆ ที�ตอ้งการมาสู่
กลุ่มเพื�อความสาํเร็จของงาน 
 (3) ลกัษณะผูน้าํจากการศึกษาของ Halpin 
 Halpin (1966) ศึกษาเกี�ยวกบัพฤติกรรมภาวะผูน้าํและไดส้ร้างแบบสอบถามวดัพฤติกรรม 
ภาวะผูน้าํ ที�เรียกวา่ LBDQ (Leader Behavior Description Questionaire) โดยแบ่งพฤติกรรมภาวะ
ผูน้าํ ออกเป็น 2 แบบ คือ 
  1. ผูน้าํที�มุ่งงาน (Initiating Structure) หมายถึง พฤติกรรมภาวะผูน้าํที�แสดงออกถึง
ความเขา้ใจกนัระหวา่งผูน้าํกบัผูร่้วมงาน มีการวางแผนการดาํเนินงานเป็นอยา่งดีมีการติดต่อสื�อสาร 
และ มีวธีิการดาํเนินงานใหส้าํเร็จ ลุล่วงไปตามวตัถุประสงคที์�ตั1งไว ้
  2. ผูน้าํที�มุ่งความสัมพนัธ์ (Consideration) หมายถึง พฤติกรรมภาวะผูน้าํที�
แสดงออก ถึงความเป็นมิตรที�ดี มีความไวว้างใจผูร่้วมงาน มีความเคารพนบัถือซึ� งกนัและกนั และมี
ความสัมพนัธ์ ระหวา่งผูน้าํและผูร่้วมงานเป็นไป อยา่งอบอุ่นและเป็นกนัเอง 
 (4) ลกัษณะของผูน้าํตามแนวคิดของ Likert 
 Likert (1961) เสนอลกัษณะของระบบที�อยู่ภายใตภ้าวะผูน้าํที�เรียกว่า System 4
ประกอบดว้ย 4 ระบบ คือ 
  1. ระบบเผด็จการแบบเอารัดเอาเปรียบ (Exploitive-Authoritative System) เป็น
ระบบที�ผูน้าํเป็นผูต้ดัสินใจเพียงคนเดียว การบริหารจะเน้นการออกคาํสั�ง และการควบคุมผูใ้ต้
บงัคบั บญัชาอยา่งใกลชิ้ด หากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ปฏิบติัตามก็จะถูกลงโทษ 
  2. ระบบเผด็จการแบบมีพระคุณ (Benevolent-Authoritative System) เป็นระบบที�
ผูน้าํเป็นผูต้ดัสินใจเพียงคนเดียว แต่เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมต่อการ
ตดัสินใจของผูน้าํบา้ง การบริหารจะใช ้วิธีการออกคาํสั�งที�นุ่มนวลและมีการให้รางวลัเป็นสิ�งจูงใจ
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบา้ง 
  3. ระบบปรึกษาหารือ (Consultative System) เป็นระบบที�ผูน้าํเปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แต่ผูน้าํก็ยงัเป็นผูต้ดัสินใจในขั1นตอนสุดทา้ย
อยูก่ารบริหารจะใชว้ธีิปรึกษาหารือกนั ผลตอบแทนจะถูกนาํมาใชเ้พื�อเป็นสิ�งจูงใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชา 
  4. ระบบการมีส่วนร่วม (Participative System) เป็นระบบที�ผูน้าํมีความเชื�อและ
ไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นอย่างมากและไดเ้ปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมใน
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การแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ผูน้าํจะจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่เพียงแต่การให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
เท่านั1น แต่ยงัใหค้วามสาํคญักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งดีดว้ย 
 
แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกบัลกัษณะของผู้นํา 
 ทฤษฎีที�ใชใ้นการศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํ 
 นกัวชิาการจาํนวนมากไดท้าํการศึกษาภาวะผูน้าํและเสนอทฤษฎีผูน้าํที�แตกต่างกนัซึ� ง
พอจะสรุปเป็นทฤษฎีต่างๆที�น่าสนใจเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดงัต่อไปนี1  (อา้งใน วไิลพร คมัภิรา
รักษ,์2542:15-16) 
 1. ทฤษฎีวา่ดว้ยคุณลกัษณะของผูน้าํ (Trait Theories of Leadership) 
 2. ทฤษฎีผูน้าํเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories of Leadership) 
 3. ทฤษฎีผูน้าํตามสถานการณ์ (Situational Theories of Leadership) 
  
 1. ทฤษฎีวา่ดว้ยคุณลกัษณะของผูน้าํ (Spencer, 1991 : 330-331) เป็นทฤษฎีที�นกัจิตวิทยา
และนกัวิจยัพิจารณาคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูน้าํ เพื�อศึกษาวา่การเป็นผูน้าํนั1นจะตอ้งมีลกัษณะ
พิเศษเฉพาะตวัอยา่งไรบา้ง นกัวิจยัส่วนใหญ่จะทาํการวิจยัในเรื�อง คุณลกัษณะทางร่างกาย ภูมิหลงั
ทางสังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณลกัษณะที�เกี�ยวพนักบังานและคุณลกัษณะทางสังคมในการ
คน้หาคุณลกัษณะของผูน้าํ นกัวจิยัใชว้ธีิการ 2 อยา่งคือ 
     1. เปรียบเทียบคุณลกัษณะของบุคคลที�เป็นผูน้าํและบุคคลที�เป็นผูต้าม 
     2. เปรียบเทียบคุณลกัษณะของผูน้าํที�มีประสิทธิภาพกบัผูน้าํที�ไม่มีประสิทธิภาพ 
 ผลการวจิยัพบวา่ ไม่สามารถระบุคุณลกัษณะที�แน่นอน ที�แบ่งแยกระหวา่งบุคคลที�เป็นผูน้าํ 
และบุคคลที�ไม่เป็นผูน้าํได ้ดงันั1นในปัจจุบนัจึงไม่มีการนิยมศึกษาภาวะผูน้าํตามแนวทฤษฎีวา่ดว้ย 
คุณลกัษณะของผูน้าํ 
  
 2. ทฤษฎีผูน้าํเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theory of Leadership) ทฤษฏีผูน้าํเชิงพฤติกรรม 
เป็นทฤษฎีที�มุ่งเนน้ศึกษาพฤติกรรมของผูน้าํ โดยการศึกษาเชิงพฤติกรรม ประกอบดว้ยการศึกษา 
ต่าง ๆ ดงันี1  
 มหาวิทยาลยัมิชิแกนได้ทาํการศึกษาพฤติกรรมของผูน้ํา และแบ่งพฤติกรรมของผูน้ํา
ออกเป็น 2 ประเภท (Riggo, 1990 อา้งในศรีสกุล สังขศ์รี, 2541: 12) ไดแ้ก่ 
     1. พฤติกรรมผูน้าํแบบมุ่งเนน้คน (Employee-Centered Behavior) ผูน้าํแบบนี1จะสนใจ
ความตอ้งการของคน ทั1งในดา้นของความตอ้งการทางสังคมและอารมณ์ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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     2. พฤติกรรมผูน้าํแบบมุ่งงาน (Job-Centered Behavior) ผูน้ ําแบบนี1 จะสนใจที�
ความสําเร็จของงาน โดยไม่สนใจความต้องการทางสังคมหรือความต้องการทางอารมณ์ของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจากการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมผูน้าํแบบมุ่งเนน้คนจะให้ผลผลิตสูงกวา่ และทาํให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความพึงพอใจในการทาํงานและมีความสุขในการทาํงานมากกว่าพฤติกรรม
 ผูน้าํแบบมุ่งเน้นงาน นอกจากนี1 นกัวิจยัของมหาวิทยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ (Stogdill and 
Coons, 1957 : 123-127) พบวา่พฤติกรรมของผูน้าํสมารถอธิบายไดใ้นแง่ของมิติ 2 มิติคือ มิติการมุ่ง
คน(Consideration) และมิติการมุ่งเนน้งาน (Initiating Structure) มิติการมุ่งคน คือ พฤติกรรมของ
ผูน้าํที�มุ่งการสร้างความไวว้างใจร่วมกนั ใชก้ารติดต่อ สื�อสารแบบสองทาง เคารพต่อความคิดเห็น
และให้ความสําคญักบัความรู้สึกของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มิติการมุ่งงาน คือ พฤติกรรมของผูน้าํที�มุ่ง
ระบุงานและความรับผิดชอบที�เจาะจงของสมาชิกในองค์กรให้ชัดเจน กาํหนดมาตรฐานการ
ปฏิบติังานประสานกิจกรรมของพนกังานและให้ความสําคญักบักาํหนดการ เมื�อนาํมิติทั1ง 2 มา
รวมกนัพฤติกรรมของผูน้าํสามารถแบ่งได ้4 รูปแบบดงัแสดงใน ภาพที� 2 
 
 
 สูง 
 
 
 การมุ่งคน 
 
 
 ตํ�า 
 
        ต ํ�า   การมุ่งงาน          สูง   
 
 ภาพประกอบที� 2 รูปแบบการศึกษาพฤติกรรมของมหาวิทยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ 
   ที�มา : ศรีสกุล สังขศ์รี, 2541 : 14  
 
 
  

มุ่งงานตํ�า 
มุ่งคนสูง 

มุ่งงานสูง 
มุ่งคนสูง 

มุ่งงานตํ�า 
มุ่งคนตํ�า 

มุ่งงานสูง 
มุ่งคนตํ�า 
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3. ทฤษฎีผูน้าํตามสถานการณ์ (Situational Theories of Leadership) ทฤษฎีกลุ่มนี1 เชื�อวา่ผูน้าํที�มี
ประสิทธิภาพขึ1นอยูก่บัสถานการณ์ ในสถานการณ์หนึ�ง รูปแบบพฤติกรรมผูน้าํอยา่งหนึ�งอาจจะดี
ที�สุด และภายในสถานการณ์อื�นแลว้ รูปแบบพฤติกรรมผูน้าํอีกแบบหนึ�งอาจจะดีที�สุดทฤษฎีผูน้าํ
ในกลุ่มนี1ประกอบไปดว้ยแนวคิดและทฤษฎีต่างดงัต่อไปนี1  
 3.1 ทฤษฎีการนาํตามสถานการณ์ของฟีดเลอร์ (Fieldler’s Contingency Theory) ฟีดเลอร์
(Fieldler) เป็นผูคิ้ดริเริ�มทฤษฎีนี1  โดยฟีดเลอร์แบ่งรูปแบบผูน้าํไว ้2 ลกัษณะ คือ ผูน้าํแบบที�มุ่งเนน้
งาน (Task-Oriented Leader) และผูน้าํแบบที�มุ่งความสัมพนัธ์ (Relationship-Oriented Leader) การ
วดัรูปแบบผูน้าํจะใชว้ิธีวดัแบบ LPC (Least Preferred Coworker) เพื�อวดัวา่ผูบ้ริหารมีรูปแบบผูน้าํ
แบบใดใน 2 ลกัษณะขา้งตน้ ฟีดเลอร์ ไดเ้สนอแนะวา่ ผูน้าํที�มี LPC ตํ�า จะเนน้ความสําเร็จของงาน
ส่วนผูน้าํที�มี LPC สูง จะมีพฤติกรรมแบบมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์นอกจากนี1  ฟีดเลอร์ยงัไดเ้สนอวา่
รูปแบบของผูน้าํจะเป็นแบบใดนั1นขึ1นอยูก่บัปัจจยัพื1นฐาน 3 ประการคือ 1. ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูน้าํ-ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Leader-Member Relations) หมายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดี หรือไม่ดี 2.โครงสร้างของงาน (Task Structure) หมายถึง ในองคก์รมีลกัษณะ 
โครงสร้างของงานที�ชดัเจนหรือไม่ 3.อาํนาจตามตาํแหน่งหนา้ที� (Position Power) หมายถึง ผูน้าํมี 
อาํนาจตามตาํแหน่งหนา้ที�มาก หรือ นอ้ย 
 

 
 

ภาพประกอบที� 3 รูปแบบผูน้าํตามสถานการณ์ของฟีดเลอร์ 
ที�มา: Riggo, Ronald E, 1990 อา้งใน ศรีสกุล สังขศ์รี, 2541 : 18 
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 จากภาพที� 3 แสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งระหวา่งรูปแบบผูน้าํกบัปัจจยัพื1นฐานของ
สถานการณ์ทั1ง 3 อยา่ง ผูน้าํแบบมุ่งความสัมพนัธ์จะมีผลการดาํเนินงานดีกวา่ภายในสถานการณ์ที�

4,5,6 ส่วนผูน้าํแบบมุ่งเนน้งานจะมีผลการดาํเนินงานดีกวา่ภายในสถานการณ์ที� 1,2,3,7 และ 8
ดงันั1นการจะเลือกใชรู้ปแบบผูน้าํแบบใดขึ1นอยูก่บัสถานการณ์ที�เผชิญ 

 รูปแบบพฤติกรรมผูน้าํเชิงต่อเนื�อง (Continuum of Leadership Behavior) Tennenbaum and 
Schmidt (1972 : 95-101) เป็นนกัทฤษฎีกลุ่มแรกที�ชี1 ให้เห็นถึงปัจจยัต่างๆที�มีอิทธิพลต่อการเลือก
แบบความเป็นผูน้าํ ไดแ้ก่แรงกดดนัทางผูบ้ริหาร แรงกดดนัทางผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และแรงกดดนั
ทางสถานการณ์ โดยจะแบ่งลกัษณะผูน้าํตามลกัษณะการใชอ้าํนาจของผูน้าํ กบัการให้เสรีภาพของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดงัแสดงในภาพที� 4 

 

 
 

ภาพประกอบที� 4 แนวต่อเนื�องของพฤติกรรมผูน้าํ 
ที�มา: Tennenbaum, R. and Schmidt, 1972 : 101 

 
 แนวต่อเนื�องของพฤติกรรมผูน้าํตามภาพที� 4 แสดงให้เห็นวา่เมื�อผูน้าํคนหนึ�งเคลื�อนที�จาก
ซา้ยไปขวา ผูน้าํดงักล่าวจะใชอ้าํนาจนอ้ยลงและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีเสรีภาพในการทาํงานมากขึ1น
ผูน้าํที�อยูด่า้นซ้ายของแนวต่อเนื�องจะเป็นผูน้าํแบบเผด็จการ ผูน้าํที�อยู่ดา้นขวาของแนวต่อเนื�องจะ
เป็นผูน้าํแบบประชาธิปไตย โดยเทนเนบมัเสนอแนะวา่ ผูน้าํที�มีประสิทธิภาพมากที�สุดตอ้งเป็นผูน้าํ
ที�มีความยดืหยุน่ สามารถเลือกใชแ้บบความเป็นผูน้าํอยา่งใดอยา่งหนึ�งไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์
ที�เผชิญอยู ่
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สูง ตํ�า เนน้งาน 

 3.2 รูปจาํลองของวรูม-เยต็ตนั (Vroom – Yetton Model) วรูม และเยต็ตนั ไดข้ยาย
การศึกษารูปแบบผูน้าํของไอโอวา และการศึกษาของเทนเนนบมั และชมิดท ์โดยพฒันาแบบจาํลอง
ของการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจขึ1นมา วรูมและเยต็ตนัไดแ้บ่งรูปแบบของผูน้าํไว ้5 แบบ (Riggo, 
1990:295-298) คือผูน้าํไดรั้บขอ้มูลจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคน และผูน้าํตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลที�
มีอยู่ในขณะนั1น (Autocratic I) ผูน้าํไดรั้บขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแลว้จึงตดัสินใจดว้ย
ตนเอง(Autocratic II) ผูน้าํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล โดยขอ
คาํแนะนาํจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแลว้จึงตดัสินใจดว้ยตนเอง (Consultative I) ผูน้าํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา ใชก้ารอภิปรายโดยกลุ่ม แลว้จึงตดัสินใจดว้ยตนเอง (Consultative II)
ผูน้าํให้กลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ใช้การอภิปรายโดยกลุ่มและตดัสินใจ
ร่วมกนั (Group Decision) 
 รูปแบบของผูน้าํ 5 แบบ จะเหมาะกบัสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหนึ�งเท่านั1น ผูน้าํจะเลือกใช้
รูปแบบใด ขึ1นอยูก่บัปัจจยัสําคญั 2 ประการ คือ ผูน้าํมีความแน่ใจวา่การตดัสินใจมีคุณภาพ และ
ผู ้นํามีความแน่ใจว่าการตัดสินใจที� ทุกคนยอมรับเป็นสิ� งจําเป็นต่อการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.3 ทฤษฎีผูน้าํตามสถานการณ์ของเฮอร์ซี�ยแ์ละแบลนชาร์ด (Hershey and Blanchard’s 
Situational Theory) เฮอร์ซี�ยแ์ละแบลนชาร์ด (Hershey and Blanchard, 1972 อา้งใน ศรีสกุล สังข์
ศรี, 2541 : 20) เป็นผูริ้เริ�มทฤษฎีผูน้าํตามสถานการณ์นี1 ขึ1น ตามทฤษฎีนี1อธิบายวา่ ผูน้าํที�จะประสบ
ความสําเร็จคือผูน้าํที�ปรับรูปแบบผูน้าํของเขาให้เขา้กบัระดบัความเจริญวยั (Maturity Level) ของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึ� งความเจริญวยัในที�นี1 หมายถึง มีความปรารถนาความสําเร็จ มีความเต็มใจ
ยอมรับ มีความรับผิดชอบในการทาํงาน มีประสบการณ์การทาํงาน และมีความสามารถในการ
ทาํงาน 
 เฮอร์ซี�ยแ์ละแบลนชาร์ดแบ่งรูปแบบผูน้าํตามสถานการณ์ออกเป็น 4 แบบ ดงัแสดงในภาพ
ที� 5 

มีส่วนร่วม 
Participating 

ซื1อ/ขายงาน 
Selling 

มอบหมายงาน 
Delegating 

สั�งงาน 
Telling 

     
ภาพประกอบที� 5 รูปแบบผูน้าํตามสถานการณ์ของเฮอร์ซี�ยแ์ละแบลนชาร์ด 

ที�มา: Hersey, 1972 อา้งใน ศรีสกุล สังขศ์รี, 2541: 20 

สูง 

เนน้
ความสมัพนัธ์ 
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 รูปแบบผูน้าํตามสถานการณ์ของเฮอร์ซี�ยแ์ละแบลนชาร์ดจะเหมาะสมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ที�มีระดบัความเจริญวยัที�แตกต่างกนั โดนมีรายละเอียดดงัต่อไปนี1  
 ผูน้าํแบบสั�งงาน (Telling) เป็นผูน้าํที�เนน้งานมากกวา่ความสัมพนัธ์ ผูน้าํจะเป็นผูต้ดัสินใจ
ระบุงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งรอบคอบ อธิบายสิ�งที�ตอ้งทาํและทาํอยา่งไรตามขั1นตอน และ
ดูแลอย่างใกลชิ้ดว่าทาํตามขั1นตอนหรือไม่ รูปแบบผูน้าํแบบนี1 เหมาะสมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�มี
ความรับผดิชอบในการทาํงานตํ�า และมีความรู้ความสามารถในการทาํงานตํ�า 
 ผูน้าํแบบซื1อขายงาน (Selling) เป็นผูน้าํที�เน้นงานและเนน้ความสัมพนัธ์มาก ผูน้าํจะเปิด
โอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซกัถามและอธิบายให้ฟัง หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคิดวา่ควรจะทาํอยา่งไร
และผูน้ําจะเป็นผูต้ดัสินใจว่าจะทาํตามความคิดนั1นหรือไม่ รูปแบบผูน้ําแบบนี1 เหมาะสมกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�มีความรับผดิชอบในการทาํงานสูง แต่มีความรู้ความสามารถในการทาํงานตํ�า 
 ผูน้าํแบบมีส่วนร่วม (Participating) เป็นผูน้าํที�เน้นความสัมพนัธ์มากกวา่เน้นงาน ผูน้าํ
ไม่ไดเ้ป็นผูต้ดัสินใจเพียงผูเ้ดียว แต่ผูน้าํและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะตดัสินใจร่วมกนั รูปแบบผูน้าํนี1
เหมาะสมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�มีความรับผดิชอบในการทาํงานตํ�า แต่มีความรู้ความสามารถในการ
ทาํงานสูง 
 ผูน้าํแบบมอบหมายงาน (Delegating) เป็นผูน้าํที�เนน้งานและเนน้ความสัมพนัธ์นอ้ย ผูน้าํ
จะให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นผูต้ดัสินใจ ไม่สนใจวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้สึกหรือความตอ้งการ
อยา่งไร ไม่เขา้ไปควบคุมอยา่งใกลชิ้ด เปิดโอกาสให้ทาํงานสําเร็จดว้ยตนเอง รูปแบบผูน้าํแบบนี1
เหมาะสมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�มีความรับผิดชอบในการทาํงานสูง และมีความรู้ความสามารถใน
การทาํงานสูง 
 จากการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีเกี�ยวกบัผูน้าํในรูปแบบต่างๆ ทั1งทฤษฎีที�วา่ดว้ยคุณลกัษณะของ
ผูน้าํ (Trait Theories of Leadership) ทฤษฎีผูน้าํเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories of Leadership)
และทฤษฎีผูน้าํตามสถานการณ์ (Situational Theories of Leadership) จะเห็นไดว้า่นกัวิจยัและผู ้
ศึกษาไดจ้าํแนกผูน้าํออกเป็นรูปแบบต่างๆ แต่ส่วนมากจะแยกออกเป็น 2 มิติหลกัๆดว้ยกนัไดแ้ก่
ผูน้าํที�เนน้งาน และผูน้าํที�เนน้คน 
 ผูศึ้กษาจึงไดเ้ลือกใชก้รอบรูปแบบภาวะผูน้าํตามทฤษฏีตาข่ายการบริหาร(Managerial Grid 
Theory)ของ Blake & Mouton มาใชใ้นการพฒันาเครื�องมือเพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ของรูปแบบ
ภาวะผูน้าํกบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน เนื�องจากกรอบรูปแบบภาวะผูน้าํของ Blake & 
Mouton เป็นทฤษฎีที�ใช้ศึกษาและจาํแนกรูปแบบของผูน้าํเชิงพฤติกรรม ซึ� งสามารถนาํไปพฒันา
เครื�องมือเพื�อจาํแนกได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที�สุด โดยมีรายละเอียดของกรอบรูปแบบภาวะ
ดงักล่าว ดงัต่อไปนี1  
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 กรอบรูปแบบภาวะผูน้าํตามทฤษฏีตาข่ายการบริหารงาน (Managerial Grid Theory) ของ
Blake & Mouton (1964) 
 ทฤษฏีข่ายการบริหารงาน (Managerial Grid Theory) ของ Blake & Mouton (1964) ทฤษฏี
นี1 จดัอยูใ่นกลุ่มของทฤษฏีพฤติกรรมของผูน้าํ (Behavioral Theory of Leadership)โดยใชล้กัษณะ
พฤติกรรมแบบต่างๆที�ผูน้าํใช้ในการทาํงานมาจาํแนกรูปแบบพฤติกรรมการนาํงานผูบ้งัคบับญัชา
ในรูปแบบต่างๆ โดยพิจารณาจาก 2 มิติหลกัคือ 
 มิติที�เนน้งาน (Concern for Production) หมายถึงผูบ้งัคบับญัชาที�เนน้ผลงานและการทาํงาน 
เป็นหลกั 
 มิติที�เนน้คน (Concern for People) หมายถึงผูบ้งัคบับญัชาที�คาํนึงถึงจิตใจและความ 
ตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นหลกั ดงัแสดงในภาพที� 6 ดงันี1  
  
  
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 

           1         2         3         4         5        6          7            8            9 
                                                                     เนน้งาน                                                      สูง 

 
ภาพประกอบที� 6 รูปแบบการบงัคบับญัชาตามทฤษฏีข่ายการบริหารงาน 

ที�มา: Robert R. Blake and Jane S. Mouton, 1964 : 10 

แบบปล่อยปละละเลย 
พยายามทาํงานใหน้อ้ยที�สุดเท่าที�ตน
รับผิดชอบ เนน้การทาํงาน 
ประจาํ เพียงเพื�อใหต้นยงัคงอยูไ่ด ้
ในองคก์ร 

แบบเน้นคน 
เนน้สนองความตอ้งการของ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื�อสร้าง 
ความสมัพนัธ์ที�ดีในการทาํงาน 

 แบบประนีประนอม 
เนน้ผลงานในระดบัปานกลาง โดย 
พยายามรักษาความสมดุลระหวา่ง 
ใหไ้ดง้านและขวญักาํลงัใจของคน 

แบบทมีงาน 
เนน้การทาํงานเป็นทีม โดยอาศยัความ 
ร่วมมือกนัทาํงาน เพื�อใหบ้รรลุ 
เป้าหมายที�องคก์รคาดหวงั เคารพใน 
ความคิดเห็นและการตดัสินใจร่วมกนั 

แบบเน้นงาน 
เนน้ผลงานเป็นหลกั โดยไม่สนใจ 
สภาพแวดลอ้มและวธีิการทาํงาน 
ไม่ใหอ้ารมณ์และความรู้สึกเขา้มามี 
ผลต่อการทาํงาน 

1 

3 

2 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

ตํ�า 

ตํ�า 

สูง 

เนน้คน 



 21

 Blake & Mouton เสนอรูปแบบการบงัคบับญัชาตามภาพที� 6 โดยแกนนอนแสดงถึงการให้
ความสาํคญัในเรื�องงาน แกนตั1งแสดงการใหค้วามสาํคญัในเรื�องคน แต่ละแกนจะถูกแบ่งออกเป็น 9
ช่วง (A Nine-Point Scale Concern) ต่อเนื�องกนั ตวัเลข 1 แสดงการให้ความสําคญัในเรื�องนั1นๆนอ้ย
ที�สุด และเลข 9 แสดงระดบัการใหค้วามสาํคญัในเรื�องนั1นๆ สูงสุด 
 จากทฤษฏีแสดงให้เห็นวา่ ทั1ง 2 มิติมีความสัมพนัธ์กนั สามารถผสมไดรู้ปแบบการบงัคบั
บญัชามากถึง 81 แบบ โดยจุดตดักนัแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบพฤติกรรมหลกั 5 รูปแบบดว้ยกนัไดแ้ก่ 
 มุมล่างซา้ย แบบปล่อยปละละเลย ใหค้วามสาํคญักบัคนและงานในระดบัตํ�า 
 มุมบนซา้ย แบบเนน้คน ใหค้วามสาํคญักบัคนสูงและใหค้วามสาํคญักบังานตํ�า 
 มุมล่างขวา แบบเนน้งาน ใหค้วามสาํคญักบังานสูงใหค้วามสาํคญักบัคนตํ�า 
 มุมขวาบน แบบทีมงาน ใหค้วามสาํคญัทั1งงานและคนในระดบัสูง 
 ตรงกลาง แบบประนีประนอม ใหค้วามสาํคญัระหวา่งคนกบังานในระดบัปานกลาง 
 รูปแบบพฤติกรรมการบงัคบับญัชาดงักล่าวเป็นสิ�งที�ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเลือกใช้ เพื�อให้
คนทาํงานให้สําเร็จ โดยผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเลือกวิธีที�คิดว่าดีที�สุดสําหรับสถานการณ์ขณะนั1น
รูปแบบพฤติกรรมดงักล่าวไม่ใช่รูปแบบตายตวั แต่สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามปัจจยัภายนอก เช่น
ลกัษณะองคก์รมีความยืดหยุน่ในการบริหารมากเพียงใด สถานการณ์ที�กาํลงัเผชิญอยูต่อ้งการความ
เร่งด่วนในการตดัสินใจหรือไม่ รูปแบบการบงัคบับญัชาที�เลือกใช้เหมาะสมกบัสถานการณ์มาก
เพียงใด รูปแบบการบงัคบับญัชาแต่ละรูปแบบสามารถอธิบายไดด้งันี1  
 1. รูปแบบการบงัคบับญัชาแบบ 1,1 หรือปล่อยปละละเลย (Non Manager) 
 รูปแบบการบงัคบับญัชานี1  ผูบ้งัคบับญัชาจะให้ความสําคญักบัความตอ้งการของทั1งองคก์ร
และตวับุคคลในระดบัตํ�า ผูบ้งัคบับญัชาประเภทนี1จะไม่ชอบรับภาระไม่วา่เรื�องใด อีกทั1งไม่สนใจ
ความขดัแยง้ระหวา่งความตอ้งการของคนและองคก์ร สนใจแต่ความตอ้งการของตนแต่เพียงอยา่ง
เดียว ผูบ้งัคบับญัชาแบบนี1จะพยายามรับผิดชอบให้นอ้ยที�สุด แต่สามารถหาผูอื้�นมารับผิดชอบต่อ
การผดิพลาดในงานไดเ้สมอ การทาํงานจะปฏิบติัตามระเบียบกฎเกณฑ์ และให้ผูอื้�นรับผิดชอบแทน
ผูบ้งัคบับญัชาแบบปล่อยปละละเลยจะไม่สนใจผลของการทาํงาน สนใจแต่เพียงเพื�อรักษาตาํแหน่ง
ของตนไวเ้ท่านั1น 
 การริเริ�ม 
 ผูบ้งัคบับญัชาในรูปแบบนี1ทาํงานแบบให้ผา่นไปวนัๆ เนน้การทาํงานประจาํ มกัไม่ค่อยมี
การปรับปรุงงาน แต่ถา้จาํเป็นตอ้งทาํ จะพยายามไม่ใหแ้ตกต่างจากเดิมมากนกั 
 การตรวจสอบขอ้มูล 
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 ผูบ้งัคบับญัชาจะไม่สนใจในการหาขอ้มูลต่างๆให้ตนเอง ตรวจสอบขอ้มูลต่างๆที�ไดรั้บมา
อยา่งผวิเผิน ผูบ้งัคบับญัชาจะเชื�อขอ้มูลและสถานการณ์ต่างๆตามที�เบื1องบนแจง้มาเป็นหลกั 
 การแสดงความคิดเห็น 
 ผูบ้ ังคับบัญชาจะแสดงความคิดเห็นเฉพาะเมื�อถามและจะไม่เสนอความคิดเห็นเพื�อ
หลีกเลี�ยงการเขา้ขา้งฝ่ายใด ฝ่ายหนึ�ง 
 การจดัการความขดัแยง้ 
 เมื�อเกิดความขดัแยง้ระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาจะไม่พยายามเขา้ไปยุง่เกี�ยวกบั
เรื�องของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พยายามทาํตวัไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดและไม่แสดงจุดยืนที�ชดัเจนของตนเองเมื�อ
เกิดความขดัแยง้จะปล่อยใหค้าราคาซงัหรือปล่อยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาจดัการกนัเอง 
 การตดัสินใจ 
 ผูบ้งัคบับญัชาจะปล่อยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาตดัสินใจเอง โดยไม่ร่วมแสดงความคิดเห็น
ปล่อยใหเ้ป็นไปตามยถากรรม 
 การประเมินการปฏิบติังานผลงาน 
 ผูบ้งัคบับญัชาจะหลีกเลี�ยงการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการประเมินผลการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลางและไม่มีการชี1 ให้เห็นถึงขอ้ดีขอ้เสีย การประเมินผลเป็นเพียงการ
ดาํเนินการเพื�อใหถู้กตอ้งตามระเบียบเท่านั1น 
 2. รูปแบบการบงัคบับญัชาแบบ 1,9 หรือเนน้คน (Country Club Manager) 
 รูปแบบการบงัคบับญัชาแบบนี1  ผูบ้งัคบับญัชาจะสนใจความตอ้งการขององคก์รในระดบั
ตํ�า แต่สนใจความตอ้งการของคนในระดบัสูง เชื�อว่าความตอ้งการขององค์กรและคนเป็นสิ�งที�
ขดัแยง้กนั ผูบ้งัคบับญัชาจะให้ความสําคญักบัการสร้างสายสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดย
พยายามสร้างบรรยากาศที� ดีในการทํางานและหลีกเลี�ยงการกระทําที� ก่อให้เกิดปัญหาต่อ
สัมพนัธภาพระหว่างกนั เช่น การไม่ตาํหนิติเตียนเมื�อผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความผิดพลาดในการ
ทาํงาน หลีกเลี�ยงวิธีการที�ตอ้งบงัคบัจิตใจให้ทาํงาน เนื�องจากผูบ้งัคบับญัชากลวัที�จะไม่ไดรั้บการ
ยอมรับหรือถูกปฏิเสธจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 การริเริ�ม 
 ผูบ้งัคบับญัชาในรูปแบบนี1 จะไม่ค่อยมีความคิดริเริ�มหรือไม่นิยมปรับปรุงเปลี�ยนแปลง
กระบวนการ หรือวิธีการทาํงาน แต่ถา้ความคิดในการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงกระบวนการทาํงาน
จะตอ้งมาจากความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาจะให้ความช่วยเหลือและการ
สนบัสนุนต่างๆตามที�ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร้องขอ 
 การตรวจสอบขอ้มูล 



 23

 ผูบ้งัคบับญัชาจะเลือกใชข้อ้มูลเฉพาะความจริง ความเชื�อและสถานการณ์ที�ดีที�สนบัสนุน
กบัขอ้มูลของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื�อใหเ้ขา้กนัไดดี้กบัทีมงานและไม่เป็นการทา้ทายผูอื้�น 
 การแสดงความคิดเห็น 
 ผูบ้งัคบับญัชาจะพยายามรับฟังความคิดเห็นของทุกคนเพื�อรักษาความสัมพนัธ์ที�ดีกบัทุก
คน แต่ผูบ้งัคบับญัชาจะพยายามปิดบงัสิ�งที�ตนเองคิดโดยไม่แสดงความคิดเห็นที�แทจ้ริงของตนเอง
ออกมา ทั1งนี1 เพื�อไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้กบัใคร 
 การจดัการความขดัแยง้ 
 ผูบ้งัคบับญัชาจะพยายามหลีกเลี�ยงความขดัแยง้ แต่ถา้มีความขดัแยง้เกิดขึ1นจะไม่แสดง
จุดยนืที�จะเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัใครเพราะไม่อยากขดัใจใคร แต่จะพยายามชกัจูง ปลอบใจให้
ผูบ้งัคบับญัชายอมความกนั เพื�อรักษาสัมพนัธภาพที�ดีต่อกนัไว ้และเลือกที�จะรักษานํ1 าใจแต่ละคน
เพื�อใหทุ้กคนอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งดี 
 การตดัสินใจ 
 ในการตดัสินใจ ผูบ้งัคบับญัชาจะตดัสินใจในสิ�งหรือใชว้ิธีการที�รักษาความสัมพนัธ์ที�ดีต่อ
กนัโดยจะรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และตดัสินใจตามที�ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการและ
บางครั1 งใหก้ารสนบัสนุนผูอื้�นตดัสินใจเมื�อมีโอกาส 
 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 ผู ้บังคับบัญชาที� มี รูปแบบภาวะผู ้นํา เช่นนี1 จะกลัวการไม่ได้รับการยอมรับจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดงันั1นการประเมินผลการปฏิบติังานและการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัจะเนน้ที�จุดเด่นที�
น่าประทบัใจของแต่ละคน และหลีกเลี�ยงการระบุขอ้บกพร่องในการปฏิบติังาน พยายามเพิ�มขวญั
และกาํลงัใจในการทาํงาน 
 3. รูปแบบการบงัคบับญัชาแบบ 9,1 หรือเนน้งาน (Exacting Task Manager) 
 รูปแบบการบงัคบับญัชานี1  ผูบ้งัคบับญัชาจะให้ความสําคญัความตอ้งการขององค์กรใน
ระดบัสูงและใหค้วามสาํคญัของคนในระดบัตํ�า ผูบ้งัคบับญัชาจะเนน้ผลสาํเร็จของงานเป็นหลกัและ
มองว่าผู ้ใต้บังคับบัญชาเป็นเพียงเครื� องมือที�จะนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กรและของตัว
ผูบ้งัคบับญัชาเอง เนื�องจากผูบ้งัคบับญัชาตอ้งการพิสูจน์ตนเองและสร้างการยอมรับดว้ยการสร้าง
ผลงาน จึงใชอ้าํนาจในการบงัคบับญัชาอยา่งเต็มที�ในทุกๆเรื�อง แมใ้นรายละเอียดเล็กๆนอ้ยๆ และ
มกัจะสร้างความกดดนัในการทาํงานให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยกาํหนดระยะเวลาในการทาํงานที�
มอบหมายอยา่งชดัเจน 
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 การริเริ�ม 
 ผูบ้งัคบับญัชาจะผลกัดนัตนเองและผูอื้�นโดยการริเริ�มโครงการใหม่ๆ เพื�อตอบสนองความ
ตอ้งการและนโยบายขององคก์ร ซึ� งผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผูก้าํหนดแนวทางในการริเริ�มดว้ยตนเอง
โดยไม่สนใจความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่เน้นให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชา
ปฏิบติังานไปตามที�ตนเองตอ้งการ 
 การตรวจสอบขอ้มูล 
 ผูบ้งัคบับญัชาจะตรวจสอบขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความเชื�อ และสภาพการณ์ต่างๆเพื�อที�ตนเอง
จะสามารถควบคุมสถานการณ์และแน่ใจไดว้่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะทาํงานไม่ผิดพลาด จากวิธีการ
ตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าวทาํให้ผูบ้งัคบับญัชาในรูปแบบนี1  วิเคราะห์ขอ้มูลบนพื1นฐานของตนเอง
เท่าที�มี 
 การแสดงความคิดเห็น 
 ผูบ้งัคบับญัชาจะยนืยนัตามความคิดเห็น ทศันคติและความเชื�อของตนเอง แมว้า่ผูอื้�นจะไม่
เห็นดว้ยก็ตาม ผูบ้งัคบับญัชาจะมีการแสดงความคิดเห็นในลกัษณะที�ชดั คือไม่ผิดก็ถูก ไม่ขาวก็ดาํ
โดยมีความเชื�อมั�นในความคิดเห็นของตนเองในระดบัสูงและผูบ้งัคบับญัชาทุกคนจะตอ้งยอมรับ
ความคิดเห็นนั1น 
 การจดัการความขดัแยง้ 
 เมื�อเกิดความขดัแยง้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งเป็นผูช้นะ หรือถูกเสมอ และ
จะเป็นฝ่ายที�ไดใ้นสิ�งที�ตนเองตอ้งการแมว้า่จะเป็นการฝืนความรู้สึกของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็ตาม เมื�อ
เกิดความขดัแยง้ระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผูต้ดัสินชี1ขาดวา่ใครผิดใครถูก โดย
จะตอ้งมีผูรั้บผิดชอบความผิดพลาดหรือความขดัแยง้ที�เกิดขึ1น และคู่กรณีทั1ง 2 ฝ่าย จะตอ้งยอมรับ
การตดัสินของผูบ้งัคบับญัชา เพื�อนาํไปสู่การลงโทษและยติุขอ้ขดัแยง้ 
 การตดัสินใจ 
 ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูต้ดัสินใจแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ ผูบ้งัคบับญัชาจะไม่สนใจความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่
จะรับฟังเฉพาะขอ้มูลที�สนบัสนุนความคิดของตนเองเท่านั1น โดยยึดถือเหตุผลของตนเองเป็นสําคญั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จึงเป็นเพียงผูน้าํไปปฏิบติั ดงันั1นในการทาํงานต่างๆ ผูบ้งัคบับญัชาจะตดัสินใจ
ดว้ยตนเอง โดยไม่ยอมตกอยูใ่ตอิ้ทธิพลของบุคคลอื�น 
 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 ในการประเมินผลการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาจะดาํเนินการติดตาม ตรวจสอบทุกขั1นตอน
ในการปฏิบติังานอยา่งละเอียด เพื�อใหแ้น่ใจไดว้า่ผูบ้งัคบับญัชาไดป้ฏิบติัตามกาํหนดและถูกตอ้ง 
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การประเมินผลการปฏิบติังานและการตรวจสอบจะมุ่งเน้นการหาขอ้บกพร่องในการปฏิบติังาน
มกัจะตาํหนิติเตียนเมื�อพบขอ้บกพร่อง โดยชี1 ชดัถึงจุดอ่อนและขอ้ผิดพลาดของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
และตอ้งการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชายอมรับโดยไม่มีการโตแ้ยง้หรือการชี1แจงเหตุผล 
 4. รูปแบบการบงัคบับญัชาแบบ 9,9 หรือแบบทีมงาน (Team Manager) 
 การบงัคบับญัชาแบบเน้นทีมงาน จะสนใจความตอ้งการขององค์กรและคนในระดบัสูง
มองวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นผูท้าํใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายต่างๆ เชื�อวา่ความตอ้งการขององคก์รและ
คนไม่ขดัแยง้กนั อีกทั1งยงัสามารถที�จะประสานเขา้กนัได ้ซึ� งต่างจากความเชื�อของการบงัคบับญัชา
ในรูปแบบอื�น 
 การบงัคบับญัชาแบบนี1 เกิดจากการประสานความคิด ความตอ้งการและความสามารถของ
สมาชิกทุกคนในทีมให้แก่องคก์ร ทาํให้ผลงานขององคก์รดีขึ1น ในขณะที�เมื�อองคก์รมีผลงานดีขึ1น
พนักงานก็จะเติบโตและมีความกา้วหน้า เน้นการใช้สติปัญญาของบุคคลเพื�อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของงาน รูปแบบภาวะผูน้าํแบบนี1 จะเน้นการทาํงานเป็นทีม การเปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือสมาชิกในทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํงาน โดยผูบ้งัคบับญัชาจะพยายามให้
ขอ้มูลและชี1แจงสิ�งต่างๆเพื�อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความเขา้ใจในงานให้มากที�สุดและเปิดโอกาส
ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็นและใหอิ้สระในการทาํงาน 
 การริเริ�ม 
 ในการริเริ� มการทาํงาน ผูบ้ ังคับบัญชาในรูปแบบนี1 จะร่วมคิดและร่วมวางแผนกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยผูบ้งัคบับญัชาทาํหน้าที�ทั1งผูริ้เริ�ม ผูป้ฏิบติัตามและผูส้นบัสนุน คอยให้คาํ
ช่วยเหลือ แนะนาํ และส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทดลองปรับปรุงงานดว้ยวธีิการใหม่ๆ 
 การตรวจสอบขอ้มูล 
 ผูบ้งัคบับญัชาจะคน้หาขอ้มูลเพื�อตรวจสอบความถูกต้อง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที�
แตกต่าง และนาํขอ้มูลทั1งหมดมาประเมินซํ1 าอยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้เกิดความถูกตอ้งและแม่นยาํมาก
ที�สุด 
 การแสดงความคิดเห็น 
 ผูบ้งัคบับญัชาที�มีภาวะผูน้าํในรูปแบบนี1จะรู้สึกวา่จาํเป็นที�จะตอ้งให้ความสําคญักบัความ
คิดเห็นที�มาจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่ก็พร้อมที�จะเปลี�ยนความคิดถา้ขอ้คิดเห็นของสมาชิกในทีมคน
อื�นดีกวา่ 
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 การจดัการความขดัแยง้ 
เมื�อเกิดความขดัแยง้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาจะพยายามทาํความเขา้ใจและร่วมแกไ้ข
ปัญหาของทั1ง 2 ฝ่ายร่วมกนั มองหาสาเหตุที�แทจ้ริงของปัญหาและพยายามหาทางออกร่วมกนั
เพื�อใหก้ารแกไ้ขปัญหาตรงประเด็น 
 การตดัสินใจ 
 ในการตดัสินใจผูบ้งัคบับญัชาจะปรึกษาหารือร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และพยายามเขา้ใจ
ความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื�อให้ไดข้อ้สรุปที�ดีที�สุด โดยตดัสินใจบนพื1นฐานของเหตุผล
ขอ้มูล และขอ้เท็จจริงที�ปรากฏ และร่วมกนัตดัสินใจกบัสมาชิกในทีม ไม่ใชอ้ารมณ์และความเชื�อ
ของตนเองมาใชใ้นการตดัสินใจ 
 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 ในการประเมินผลการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาจะประเมินผลการปฏิบติังานร่วมกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยพิจารณาจากผลงานว่าได้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามเกณฑ์ที�กาํหนด
ร่วมกนัมากนอ้ยเพียงใด ซึ� งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะร่วมกนัตรวจสอบทบทวนวิธีการ
ทาํงานอยา่งเตม็กาํลงัและร่วมกนัเรียนรู้ปรับปรุงงานใหดี้ขึ1น 
 5. รูปแบบการบงัคบับญัชาแบบ 5,5 หรือแบบประนีประนอม (Middle of the Road) 
 รูปแบบการของภาวะผูน้าํแบบประนีประนอม จะให้ความสําคญักบัความตอ้งการของ
องคก์รและคนในระดบัปานกลาง เชื�อวา่เป้าหมายขององคก์รและความตอ้งการของคนขดัแยง้กนั
แต่แทนที�จะใชก้ารเนน้งานหรือเนน้คน หรือไม่สนใจทั1ง 2 ดา้น ผูบ้งัคบับญัชาที�มีรูปแบบภาวะผูน้าํ
เช่นนี1 จะใช้วิธีการประนีประนอมเพื�อให้ไดง้านและคนไม่เดือดร้อน จะพยายามปฏิบติัตามเสียง
ส่วนใหญ่เพื�อใหเ้กิดความไม่พอใจนอ้ยที�สุด 
 แรงจูงใจหลกัของผูบ้งัคบับญัชาในรูปแบบนี1 คือ ตอ้งการให้มีผลงานบา้งเพื�อให้ตนเอง
สามารถคงอยูใ่นองคก์รได ้ และในขณะเดียวกนัก็ตอ้งการเป็นที�ยอมรับของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ
ไดรั้บการยอมรับใหต้นเป็นส่วนหนึ�งของกลุ่ม 
 การริเริ�ม 
 ผูบ้งัคบับญัชาจะพยายามรักษาสภาพการณ์ที�เป็นอยูใ่ห้นิ�งที�สุด ผูบ้งัคบับญัชาในรูปแบบนี1
จะมีการปรับปรุงงานและเปลี�ยนแปลงวิธีการทาํงานบา้งเป็นครั1 งคราว เพื�อให้ตนมีผลงาน เมื�อถูก
ต่อตา้นก็มกัจะอา้งนโยบายและกฎระเบียบขององคก์ร 
 การตรวจสอบขอ้มูล 
 ผูบ้งัคบับญัชาจะสนใจข้อเท็จจริงมากหรือน้อยขึ1 นอยู่กับสถานการณ์ และจะทาํการ
ตรวจสอบดูอีกครั1 งเมื�อเกิดความขดัแยง้อยา่งชดัเจน การหาขอ้มูลมกัจะเป็นไปแบบไม่เป็นทางการ 
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โดยสอบถามกบัตวัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างออ้มๆ และใช้การพูดคุยในลกัษณะคาํถามทั�วไป เพื�อ
ไม่ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารู้ตวัวา่กาํลงัถูกตรวจสอบ 
 การแสดงความคิดเห็น 
 ผูบ้งัคบับญัชาที�มีภาวะผูน้าํในรูปแบบนี1 จะแสดงความคิดเห็นหลากหลายและเปิดโอกาส
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็นและเปลี�ยนแปลงบางอยา่งได ้เพื�อใหมี้โอกาสพบกนัครึ� งทาง 
 การจดัการความขดัแยง้ 
 เมื�อเกิดความขดัแยง้ระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาจะพยายามประนีประนอม โดย
อาศยัหลกัการทางการทูตขอให้ผูที้�เกี�ยวขอ้งลดราวาศอกกนั หรือพบกนัครึ� งทางและหาเหตุผลที�
อธิบายให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพอจะยอมรับไดเ้พื�อลดความขดัแยง้ แต่การแกไ้ขความขดัแยง้โดยวิธีนี1  
มิไดท้าํใหค้วามขดัแยง้หายไป เพราะเป็นการแกไ้ขปัญหาใหพ้น้ๆตวัไปก่อน ทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
ที�มีความขดัแยง้กนัยงัคาใจอยู ่ดงันั1นความขดัแยง้ดงักล่าวจึงอาจจะเกิดขึ1นไดอี้ก 
 การตดัสินใจ 
 ผูบ้งัคบับญัชารูปแบบนี1จะหาการตดัสินใจที�ผูอื้�นพอรับได ้ โดยจะฟังเสียงจากหลายๆฝ่าย
แลว้ตดัสินโดยยอมคนโน้นนิด คนนี1หน่อย หรือตามเสียงส่วนมาก และบางครั1 งจะตดัสินใจบน
พื1นฐานของประเพณี กฎเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบติั ที�ปฏิบติัติดต่อกนัมา หรือการแต่งตั1งคณะกรรมการ
เพื�อตดัสินใจ เป็นการป้องกนัตนเองจากขอ้ผดิพลาดที�อาจะเกิดขึ1นจากการตดัสินใจ 
 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 ผูบ้งัคบับญัชาจะประเมินผลการปฏิบติังานของผูใ้ต้บงัคบับญัชา โดยจะพยายามให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผา่นเกณฑ์การประเมินทุกคน เพราะไม่ตอ้งการให้เกิดความขดัแยง้หรือมีปัญหา
ตามมา แต่ผูบ้งัคบับญัชามกัจะใชว้ธีิการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัไปอยา่งไม่เป็นทางการหรือโดยทางออ้ม
เพื�อใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาพิจารณาปรับปรุงตนเอง 
  
  แนวความคิดเกี�ยวกบัการรับรู้ 
 การรับรู้เป็นกระบวนการสาํคญัต่อชีวติของมนุษยใ์นการทาํความเขา้ใจและแปลผลขอ้มูลที�
ไดรั้บมาจากสิ�งแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัของมนุษยโ์ดยผา่นประสาทสัมผสัทั1งห้า ไดแ้ก่ตา (การมองเห็น)
หู (การไดย้นิ) จมูก (การดมกลิ�น) ลิ1น (การลิ1มรส) และผิวหนงั (การสัมผสั) ซึ� งการแปลความหมาย
จะแตกต่างกนัไป ขึ1นอยูก่บัสิ�งเร้า ตวักระตุน้ ประสบการณ์และการเรียนรู้ในอดีตของแต่ละบุคคล
โดยมีผูใ้หค้วามหมายของการรับรู้ไวด้งัต่อไปนี1  
 สกาวรัตน์ อินทุสมิต (2543 : 9) กล่าววา่ การรับรู้ เป็นอาการสัมผสัที�มีความหมาย
(Sensation) และไดอ้ธิบายการรับรู้ไวว้า่เป็นกระบวนการแปลหรือตีความแห่งการรับสัมผสัที�ไดรั้บ 
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ออกมาเป็นสิ�งหนึ�งสิ�งใดที�มีความหมายอนัเป็นสิ�งที�รู้จกั และเขา้ใจกนัและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
สิ�งเร้า โดยในการแปลหรือตีความหมายของการสัมผสันั1นจาํเป็นที�อินทรียจ์ะตอ้งใชป้ระสบการณ์
เดิมหรือความรู้เดิม หรือความชดัเจนที�มีมาแต่หนหลงั 
 กรรณิการ์ สุวรรณโคตร (2528 : 464) ให้ความหมายของการรับรู้ (Perception) วา่เป็น
กระบวนการที�บุคคลใชเ้ลือก จดัประเภท และแบ่งความหมายของสิ�งเร้าจากสิ�งแวดลอ้มที�มากระตุน้
ประสาทรับการสัมผสั และพาดพิงขอ้มูลที�แปลนี1 ไปสู่การกระทาํที�มีความหมาย ดงันั1นพฤติกรรม
ของบุคคลจะตอบสนองต่อสิ�งเร้าที�ไดรั้บอยา่งไร ขึ1นอยูก่บัผลของการทาํงานของกระบวนการรับรู้
นี1และการรับรู้นี1ทาํใหบุ้คคลตระหนกั ถึงตนเอง และเหตุการณ์ในสิ�งแวดลอ้มในโลกแห่งความจริง
การรับรู้จึงมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมออกมา 
 เทพพนม เมืองแมนและสวิง สุวรรณ (2529 : 6-7) กล่าววา่ การรับรู้หมายถึง กระบวนการ
ในการเลือกรับขอ้มูลหรือไดรั้บขอ้มูลจากการรู้สึกของบุคคล แลว้นาํมาคดัเลือก รวบรวม จดั
ระเบียบ และการแปลความหมายหรือตีความสิ� งต่าง ๆ ของสิ� งเร้าที�บุคคลพบเห็นหรือมี
ความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้งดว้ยในสภาพแวดลอ้มหนึ�ง ๆ 
 กระบวนการรับรู้ 
 เทพพนม เมืองแมนและสวิง สุวรรณ (2529 : 10) ไดอ้ธิบายกระบวนการของการรับรู้วา่ 
เมื�อคนสองคนไดเ้ห็นไดย้ินในสิ�งที�เหมือนกนั แต่การรับรู้และแปลผลอาจจะแตกต่างกนัไดค้นเรา
อาจจะรับรู้สิ�งที�มากระตุน้ (Stimulus) หรือสถานการณ์เหมือนกนัแต่เขา้ใจแตกต่างกนัออกไป นั�น
ยอ่มแสดงวา่การรับเรื�องราวเขา้มาเป็นขั1นตอนหนึ�งของการจดัการทางระบบโสตประสาท โดยผา่น
อวยัวะรับความรู้สึก แล้วส่งผ่านต่อไปยงัสมอง เพื�อแปลความหมายความเขา้ใจในสิ�งที�รับรู้
(Perception) ซึ� งจะแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลไดค้นละความหมายโดยสามารถสรุปกระบวนการ
ในการรับรู้ไดด้งันี1  
 1. ความตั1งใจและเลือกขอ้มูล คือ การที�มีขอ้มูลจาํนวนมากเกินความสามารถที�จะรับไดใ้น
เวลาเดียวกนั จึงตอ้งมีการเลือกเท่าที�พอรับไดต้ามความตั1งใจ 
 2.การรวบรวมจดัระบบขอ้มูล เมื�อตั1งใจและเลือกขอ้มูลแลว้ จะใชข้อ้มูลนี1 เป็นแนวทางที�จะ
รวบรวมและจดัระบบขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพ สามารถใชแ้บบแผนความคิดจะช่วยในการรวบรวม
จดัระบบไดโ้ดยอาศยัประสบการณ์การเรียนรู้และความคิด 
 3. การตีความขอ้มูล เมื�อเรามีความตั1งใจจะทาํให้สิ�งเร้าชดัเจนขึ1น จากการจดักลุ่มหรือ
รวบรวมจดัระบบขอ้มูลเหล่านี1  ถึงแมว้่าไดข้อ้มูลมาเหมือนกนั มีความตั1งใจเหมือนกนั มีการ
รวบรวมจดัระบบไปในแนวทางเดียวกนั บุคคลก็อาจจะแปลความหมายไดแ้ตกต่างกนัออกไป 
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 4. การปรับปรุงขอ้มูล กระบวนการรับรู้จะเกิดขึ1นในเวลาเดียวกนัแต่ละขั1นที�ผา่นมาลว้นมา
จากการจดจาํและการสนบัสนุนของสิ�งเร้าหรือการบนัทึกขอ้มูล การบนัทึกขอ้มูลในความทรงจาํที�
จะถูกแกไ้ขปรับปรุง เมื�อความทรงจาํของแต่ละคนเป็นปกติความทรงจาํจะเสื�อมลง ดงันั1นบาง
ขอ้มูล จะถูกปรับปรุงแกไ้ขแบบแผนการคิด เมื�อมีการเลือกขอ้มูล นาํมาจดัระบบขอ้มูล และตีความ
ขอ้มูลที�ไดรั้บมาใหม่เพราะเป็นการลาํบากที�จะจดจาํสิ�งต่าง ๆ ไดท้ั1งหมด นอกจากนี1  ยงัไดส้รุปวา่
ปัจจยัที�สนับสนุนความแตกต่างในการรับรู้ และกระบวนการรับรู้ของบุคคล ประกอบ ด้วย
คุณลกัษณะดงัต่อไปนี1  
 1. ตวัผูรั้บรู้ คือประสบการณ์ที�ผา่นมาของบุคคล ความตอ้งการ หรือแรงจูงใจบุคลิกภาพ
ค่านิยมและทศันคติเช่น ผูที้�มีทศันคติทางลบต่อสหภาพแรงงานอาจมองเหตุการณ์ว่าเป็นศตัรูกนั
เมื�อเจา้หนา้ที�สหภาพแรงงานทอ้งถิ�นมาเยี�ยมที�องคก์าร 
 2. สิ�งแวดลอ้ม คือ สภาพทางกายภาพสังคมและบริบทขององคก์าร สามารถมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการรับรู้ได ้
 3. สิ�งที�รับรู้คือ คุณลกัษณะที�รับรู้บุคคล วตัถุหรือเหตุการณ์เช่น การตดักนัของความเขม้
การแยกกนัของภาพและพื1น ขนาด การเคลื�อนไหว การทาํซํ1 าๆ และความแปลกใหม่ในเรื�องความ
เขม้อาจกล่าวถึงในเชิงของ ความสวา่ง สี ความลึก เสียง ฯลฯ 
 จากความหมายและแนวความคิดของการรับรู้ที�กล่าวมาขา้งตน้จึงสามารถสรุปไดว้่า การ
รับรู้หมายถึง กระบวนการแปลหรือตีความจากสิ�งเร้าแห่งสัมผสัที�ได้รับ เป็นสิ�งหนึ� งสิ�งใดที�มี
ความหมายเป็นที�รู้จกัและเขา้ใจ และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ�งเร้านั1น โดยทั1งหมดนี1 ขึ1นอยู่กบั
ประสบการณ์ในอดีต ทศันคติ และการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
  
2.2 แนวคิดทฤษฎกีี�ยวกบัความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ 
 ในการศึกษาเรื� องความผูกพนัต่อองค์การนั1น มีคาํศพัท์ที�เกี�ยวข้องอยู่ 2 คาํ คือ
“Commitment” และ “Engagement” ในการศึกษาเกี�ยวกบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารครั1 ง
นี1  พบวา่มีการใชค้าํศพัท์ ไม่เหมือนกนั บางท่านก็ใช้คาํว่า “Commitment” บางท่านก็ใชค้าํว่า
“Engagement” และในบางท่านใช ้คาํวา่ ความทุ่มเทต่อองคก์ารแทน คาํวา่ ความผกูพนัต่อองคก์าร 
แต่ในงานวิจยัชิ1นนี1 จะใช้คาํว่า “ความผูกพนั”เพื�อให้การศึกษาเรื�องความผูกพนัของพนกังานต่อ
องคก์ารเขา้ใจมากยิ�งขึ1น จึงใหค้าํจาํกดัความของคาํศพัทที์�เกี�ยวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ดงันี1  
 “Commit” หมายถึง ใหค้าํมั�น ทาํความผดิ มอบหมายให ้และใหค้าํมั�นสัญญา 
 “Commitment” หมายถึง ความรับผดิชอบ ขอ้ผกูมดั และการผกูมดั 
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 “Engage” หมายถึง ต่อสู้ ทาํให้เริ�มทาํงาน มีส่วนร่วม วา่จา้ง หมั1นหมาย ประสานกนั ขบ
กนั (เช่น เฟืองขบเฟือง) 
 “Engagement” หมายถึง การสัญญา การสู้รบ การหมั1น งานระยะสั1น สภาวะที�กาํลงัทาํงาน
อยู่ สัญญาว่าจา้ง วา่เช่า ประสานกนั (ของเฟืองจกัร) ผกูมดั นิติกรรมหรือสัญญา ขอ้ผูกพนั
(โปรแกรม The Meaning Simple, fast and useful dictionary Version 3.0.0705.200) 
 จากความหมายของทั1งสองคาํ สังเกตไดว้า่มีความหมายคลา้ยคลึงกนั และจากการบรรยาย
ของ รองศาสตราจารยเ์ศกสิน ศรีวฒันานุกูลกิจ อาจารยป์ระจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ ในวิชาการทรัพยากรมนุษย ์ (2550) ไดอ้ธิบายความหมายของคาํว่า
 “Commitment” โดยยกตวัอย่างเปรียบเทียบว่า ฉนั กบั เธอ ไดท้าํสัญญาขึ1นมาและใน
สัญญานั1นมีขอ้ตกลงวา่เราจะอยูด่ว้ยกนั ส่วนคาํวา่ 
 “Engagement” ท่านไดอ้ธิบายเปรียบเทียบวา่ ฉนั กบั เธอ ไดท้าํสัญญาขึ1นมาและในสัญญา
นั1นสัญญาวา่เราจะอยู่ดว้ยกนัและเราจะดูแลซึ� งกนัและกนั ซึ� งเป็นสัญญาที�มากกวา่สัญญาคือเป็น
สัญญาทางใจที�มีใหแ้ก่กนัระหวา่งฉนักบัเธอ 
 นอกจากนี1ยงัมีผูแ้ปลคาํวา่ Employee Engagement ไวใ้นหลายแห่งในชื�อเรียกที�แตกต่างกนั 
บา้งใชค้าํวา่ การผกูใจพนกังาน ความผกูพนัพนกังาน ความผกูพนัในการทาํงานสายใยในองคก์ร 
ซึ� งหาก พิจารณาจากความหมายที�แต่ละคน หน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ ให้ความหมายไว ้จากนั1น
นาํมาสรุปรวมเป็นองคป์ระกอบร่วมน่าจะให้ความหมายของคาํวา่ Employee Engagement หมายถึง 
การบริหารทรัพยากรมนุษยที์�แตกต่าง เพื�อดึงดูดคนที�มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ ทกัษะรวมทั1ง
วฒันธรรมการทาํงานที�มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกนักบัองคก์รใหเ้ขา้มาทาํงานร่วมกนั ซึ� งเมื�อไดม้าแลว้
ก็จะตอ้งหาวธีิการรักษาคนดีคนเก่งเหล่านี1ไวใ้หอ้ยู ่
กบัองคกรอยา่งยาวนานที�สุด ซึ� งแต่เดิมการรักษาคนดีคนเก่งไว ้มกัจะมีการกล่าวถึงวา่คนที�จะอยูก่บั
องคก์รไดน้าน ๆ แปลวา่เขาเหล่านั1นจะตอ้งมีขอ้ผกูมดั (Commitment) กบัองคก์ร และหรือมีความ
จงรักภกัดี (Loyalty) ต่อองคก์ร และ/หรือมีความพึงพอใจ (Satisfaction) ต่อองคก์ร 
 ในปัจจุบนันบัตั1งแต่ทศวรรษที� 1990 เป็นตน้มา มีคาํใหม่คาํหนึ�งที�เพิ�มความขลงัมากขึ1นวา่ 
ไม่ใช่แต่ความผูกมดั จงรักภกัดี และพึงพอใจต่อองค์กร (ที�ดูเหมือนจะทรยศและลาออกไม่ได)้
เท่านั1น แต่เป็นในเรื�องการผกูใจ หรือสร้างความผูกพนัของพนกังาน (Employee Engagement)
เพื�อใหพ้นกังานไดอ้ยูก่บัองคก์รอยา่งยาวนานไดอ้ยา่งไรความหมายที�ชดัเจนมากกวา่ 
 Welbourne (2007 อา้งใน สันติชยั อินทรอ่อน) ให้ความหมายของคาํวา่ Engagementไว้
อยา่งง่าย ๆ วา่ คือ สิ�งที�บ่งบอกวา่พนกังานทาํอะไรในขณะทาํงาน (What people do at work)โดย 
Welbourne ไดอ้ธิบายโดยใชท้ฤษฎีบทบาท (Role Theory) วา่ พนกังานแต่ละคนลว้นมีบทบาทต่อ
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งานที�ตนรับผิดชอบในแง่มุมที�แตกต่าง บางคนตอ้งรับผิดชอบต่องานนั1น ๆ โดยตรงบางคนมี
บทบาทรับผิดชอบงานในฐานะเป็นส่วนหนึ�งของทีมงาน บางคนรับผิดชอบในฐานะเจา้ของธุรกิจ 
หรืออีกหลาย ๆ คนตอ้งเรียนรู้และพฒันาเพราะเป็นสายงานอาชีพตนเอง ขณะที�อีกหลายคนตอ้ง
รับผดิชอบงานเพราะเป็นสมาชิกในองคก์ร ทั1ง 5 บทบาทดงักล่าวเป็นเงื�อนไขที�อธิบายถึงเหตุผลวา่
ทาํไมคนบางคนจึงยงัรักและอยากที�จะอยูก่บัองคก์รต่อไป ขณะที�บางคนตอ้งกลํ1ากลืนฝืนทนนํ1 าตา
เช็ดหวัเข่าทุกวนัแลว้ท่องแต่คาํวา่ "อดทนไว ้ๆ" ซํ1 ากนัหลาย ๆ หน ส่วนบางคนก็ลาออกเสียดื1อ ๆ 
แบบไม่ทนัใหเ้พื�อนไดต้ั1งตวั 
 Corporate Leadership Council (2004 อา้งใน สันติชยั อินทรอ่อน) ให้ความหมายของ 
Employee Engagement วา่หมายถึง ผลรวมที�แสดงให้เห็นวา่พนกังานผกูพนัต่อบางสิ�งบางอยา่ง 
หรือบางคนในองค์กรของเขาเหล่านั1น ซึ� งผลของการแสดงออกว่ามีความผูกพนัหรือตอ้งใจกบั
องคก์รเพียงใดคือการที�พนกังานทาํงานหนกัและอยูก่บัองคก์รยาวนาน 
 Bernethal (2007 อา้งใน สันติชยั อินทรอ่อน) ให้คาํนิยามของพนกังานที�มีEngagement วา่ 
พนกังานมีความรู้สึก Engage เมื�อพวกเขาคน้พบวา่ตนเองมีความหมายและมีแรงจูงใจจากงานของ
ตนเองเมื�อได้รับการสนับสนุนจากการปฏิสัมพนัธ์ร่วมกับคนอื�นในเชิงบวกและได้ทาํงานใน
สิ�งแวดลอ้มของงานที�มีประสิทธิภาพ 
 Institute for Employment Studies หรือ IES (2007) ให้ความหมายของEngagement วา่เป็น
ทศันคติเชิงบวกของพนกังานต่อองคก์รและต่อคุณค่าขององคก์ร พนกังานที�มี Engage จะตระหนกั
ต่อบริบททางธุรกิจและทาํงานกบัเพื�อนร่วมงานเพื�อปรับปรุงผลการปฏิบติังานเพื�อประโยชน์ของ
องคก์ร องคก์รตอ้งทาํการพฒันาและใหก้ารอบรมเพื�อสร้างEngagement 
 ชยัทวี เสนะวงค ์ (2550) ให้ความหมายของ Employee Engagement วา่เป็นกระบวนการ
ปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานในการที�จะพฒันา หรือสร้างให้พนกังานมีทศันะ
เชิงบวกต่อองคก์ร ชยัทวีอธิบายเพิ�มเติมวา่ เมื�อพนกังานมีทศันคติเชิงบวกต่อองค์กร พวกเขาจะ
ตระหนักถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการปฏิบติังานขององค์กรอยู่ตลอดเวลา
พนกังานเหล่านี1พร้อมจะทุ่มเท ร่วมมือ ในการปรับปรุงงาน เพื�อให้องคก์รประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายที�กาํหนดไว ้ ในความหมายของชยัทวี สิ�งสําคญัในการสร้าง Employee Engagement จึง
เป็นกระบวนการสร้างทศัคติเชิงบวกใหก้บัพนกังาน 
 กล่าวโดยสรุป Employee Engagement เป็นคุณลกัษณะภายในของพนกังาน โดยมีความ
เชื�อว่าการที�พนักงานจะทํางานได้ดีอยู่กับองค์กรอย่างยาวนานและสร้างสรรค์ผลผลิตที� มี
ประสิทธิภาพใหก้บัองคก์รอยา่งเต็มความสามารถก็ต่อเมื�อพนกังานมีทศันคติเชิงบวกต่อองคก์รต่อ
งาน ต่อเพื�อนร่วมงานและต่อตนเอง โดยความรู้สึกนั1นจะย ั�งยืนหรือไม่ขึ1นอยูก่บัวา่องคก์รตระหนกั
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และให้ความสําคญัต่อคุณค่าของพนักงานเพียงใด ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงบทบาท
ความรู้ความสามารถที�เหมาะสมหรือไม่ เพื�อที�ว่าในทา้ยที�สุดทั1งพนักงานและองค์กรจะอยู่ใน
สถานการณ์ชนะ-ชนะ (win-win situation) หรือเป้าหมายแห่งความสําเร็จดว้ยกนัทั1งคู่จากผลสรุป
ดงักล่าว จึงขอแปลคาํวา่ Employee Engagement วา่ ความผกูพนัของพนกังาน (สันติชยัอินทรอ่อน, 
ฐานขอ้มูลออนไลน์, http : //kc.hri.tu.ac.th) 
 จากความหมายดงักล่าว ทาํให้เขา้ใจถึงความแตกต่างของคาํทั1งสองคาํมากยิ�งขึ1น และใน
งานวิจยันี1 ใช้คาํว่า “Engagement” ซึ� งกาํลงัเป็นที�นิยมแพร่หลายในวงการการบริหารทรัพยากร
มนุษยใ์นปัจจุบนั ทั1งนี1 ในการศึกษาเกี�ยวกบัความผูกพนัของพนกังานต่อองค์การ ได้มีผูศึ้กษา
มากมายหลายท่านทั1งในและต่างประเทศจากการรวบรวมเรียบเรียงตั1งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซึ� งไดมี้
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “ความผกูพนัต่อองคก์าร” ไวม้ากมาย ดงันี1  
 March and Simon (1958 อา้งถึงใน สุกานดา ศุภคติสันต,์ 2540) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ 
“ความผกูพนัต่อองคก์าร” หมายถึง เป็นความสัมพนัธ์ในเชิงแลกเปลี�ยน โดยกล่าววา่บุคคลจะยึดติด
กบัองคก์ารเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งรางวลัหรือผลลพัธ์ที�แน่นอนจากองคก์าร 
 Becker, Howard S. (1960 : 35 อา้งใน ซลัวานา ฮะซานี, 2550 : 7) ไดใ้ห้ความหมายของคาํ
วา่ “ความผกูพนัต่อองคก์าร” หมายถึง การที�บุคคลหนึ�งบุคคลใดไดน้าํตนเองเขา้ไปผกูมดั(engage) 
กบัการกระทาํหรือพฤติกรรมบางอย่างอนัเนื�องจากเขาไดล้งทุนเสียเวลาและพลงังานไปกบัสิ�งนั1น 
โดยเรียกสิ�งที�ลงทุน ไปนั1นวา่ “Side-bet” โดย Becker ไดส้ร้างทฤษฎีที�เรียกวา่ Sidebet Theory 
สามารถสรุปสาระสาํคญัไดว้า่ ความผกูพนัต่อองคก์าร เป็นผลมาจากการที�บุคคลเปรียบเทียบวา่ เขา
ไดล้งทุนในกาํลงักาย กาํลงัปัญญา เวลาให้กบัองคก์าร และยอมเสียโอกาสบางอยา่งไป บุคคลนั1น
ยอ่มหวงัที�จะไดรั้บประโยชน์ตอบแทนจากองคก์าร ซึ� งถา้หากเขาลาออกหรือโยกยา้ยจากองคก์าร
นั1นไปแลว้เขาจะตอ้งสูญเสียอะไรบา้ง ดงันั1นการที�บุคคลหนึ�ง ๆ เขา้เป็นสมาชิกองคก์ารยิ�งนาน
เท่าไรก็เหมือนกบัเขาไดล้งทุนอยูก่บัองค์การมากเท่านั1น ความผูกพนัต่อองค์การ จะมากขึ1นตาม
ระยะเวลาและยากที�จะละทิ1งองคก์ารนั1นไป 
 Kanter (1968 อา้งใน เกรียงศกัดิ�  ศรีสมบติั, 2551) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ “ความผกูพนั
ต่อองคก์าร” หมายถึง ความเตม็ใจที�จะเสียสละเวลา พลงังาน รวมทั1งความซื�อสัตยต่์อองคก์ารนั1น ๆ 
 Mary Sheldon (1971: 143 อา้งใน พนิดา จงดาํเกิง, 2551 : 16) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ 
“ความผกูพนัต่อองคก์าร” หมายถึง ทศันคติ หรือความรู้สึกของผูป้ฏิบติัการที�มีต่อองคก์รเป็นการ
ประเมินองคก์รในทางบวก ทศันคติหรือความรู้สึกจะเป็นสิ�งเชื�อมโยงระหวา่งบุคคลนั1นกบัองคก์ร 
ซึ� งก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพนัและผูป้ฏิบติังานที�มีความรู้สึกผูกพนักบัองค์กรจะตั1งใจที�จะทาํงาน
เพื�อใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย 
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 Hall et al. (1972 อา้งใน เกรียงศกัดิ�  ศรีสมบติั, 2551) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ 
“ความผูกพนัต่อองค์การ” หมายถึง เป็นกระบวนการไปสู่เป้าหมายขององค์การและบุคคลจะมี
บุคลิกภาพ ที�ผสมผสาน และพฒันาไปทิศทางเดียวกบัองคก์าร 
 Hrebiniaks and Alutto (1972 อา้งใน เกรียงศกัดิ�  ศรีสมบติั, 2551) ไดใ้ห้ความหมายของคาํ
วา่ “ความผกูพนัต่อองคก์าร” หมายถึง เป็นความไม่ตอ้งการและไม่เต็มใจที�จะจากองคก์ารเพราะ
การเพิ�มขึ1นของรายรับ สถานภาพ ความมีอิสระในวิชาชีพ ความมีมิตรสัมพนัธ์ในองคก์ารความ
ผกูพนัต่อองคก์าร เป็นผลของการปะทะสังสรรคร์ะหวา่งบุคคลกบัองคก์ารในระหวา่งปฏิบติังานใน 
องคก์ารซึ� งสอดคลอ้งกบั 
 Porter et al. (1974 อา้งใน เกรียงศกัดิ�  ศรีสมบติั, 2551) ไดใ้ห้ความของคาํวา่ “ความผกูพนั
ต่อองคก์าร” หมายถึง เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ของบุคคลที�มีต่อองคก์าร เป็นความเขม้ขน้ของการ
แสดงตนเขา้กบัองค์การ รวมทั1งการผกูพนัของสมาชิกอยา่งลึกซึ1 งที�มีต่อองคก์าร ซึ� งความผูกพนั
ดงักล่าว บุคคลจะ แสดงออกในลกัษณะ 3 ประการ ดงันี1  
 1. มีความเชื�อและยอมรับในคุณค่าและเป้าหมายขององคก์าร 
 2. มีความตั1งใจและความพร้อมที�จะใชค้วามพยายามที�มีอยูเ่พื�อองคก์าร 
 3 ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ที�จะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร 
 ความสําคัญและผลลพัธ์ของความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน 
 The Gallup Organization (2003 อา้งใน วิกนัยา นนสะดู,2549 : 30) ไดศึ้กษาพบวา่ระดบั
ความทุ่มเทต่อองค์การของพนกังานมีอิทธิพลต่ออตัราการลาออก (Turnover) ปัจจยัต่าง ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกบัลูกคา้ (CustomerMetrics) ความปลอดภยัในการทาํงาน (Safety) ผลผลิต(Productivity) 
และความสามารถในการสร้างผลกาํไร (Profitability) ซึ� งจะส่งผลต่อผลลพัธ์ทางธุรกิจขององคก์าร 
 Blessing White (2005 อา้งใน วกินัยา นนสะดู,2549 : 30) จากการศึกษาเรื�องความทุ่มเท ต่อ
องค์การของพนกังาน พบว่าคุณค่าของความทุ่มเทต่อองค์การของพนกังานมีผลต่อคุณภาพของ
สินคา้และบริการ ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์าร ความจงรักภกัดีของลูกคา้และผลกาํไร
ของผูถื้อหุน้ 
 Burke (2003 อา้งใน วิกนัยา นนสะดู,2549 : 30) ไดศึ้กษาเกี�ยวกบัแนวคิดเรื�องความทุ่มเท
ต่อองค์การของพนักงานโดยมีมุมมองว่า หากพนักงานมีความทุ่มเทต่อองค์การ (Employee 
engagement) จะส่งผลให้เกิดความจงรักภกัดีของลูกคา้ (Customer loyalty) ทั1งนี1 เพราะพนกังานจะ
ทุ่มเทและเต็มใจที�จะผลิตหรือให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยความเอาใจใส่ และจะส่งผลทาํให้เกิดการ
ปรับปรุงผลการปฏิบติังานทางธุรกิจขององคก์าร 
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 Ayers (2004 อา้งใน วิกนัยา นนสะดู,2549 : 30) ไดก้ล่าววา่ ความทุ่มเทของพนกังาน
(Employee Engagement) ไดรั้บความสนใจ เป็นอยา่งมากจากองค์การชั1นนาํทางธุรกิจนบัตั1งแต่
Gallup องคก์ารที�ปรึกษาทางธุรกิจที�กล่าวถึงความผกูพนั (Engagement) ไวใ้นหนงัสือ Break All 
the Rules เมื�อ 5 ปีที�ผา่นมา ความสําคญัของความผกูพนัองพนกังานที�เพิ�มขึ1นนั1น เป็นสิ�งที�ส่งผลทาํ
ให ้
 1) ความสามารถในการผลิตเพิ�มขึ1น 
 2) ความสามารถในการรักษาพนกังาน 
 3) ความพึงพอใจของลูกคา้ 
 4) ความสามารถในการสร้างผลกาํไรที�เพิ�มขึ1น 
 International Survey Research [ISR] (2004 อา้งใน วิกนัยา นนสะดู,2549 : 31) ไดก้ล่าวถึง
ความสาํคญัของความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน คือ ความทุ่มเทของพนกังานมีความเชื�อมโยง
อย่างมั�นคงไปสู่ความพึงพอใจระดบัสูงของลูกคา้ การเพิ�มผลผลิต ประสิทธิภาพ และผลการ
ประกอบการทางการเงิน ในทางตรงกนัขา้ม เมื�อพนกังานมีความทุ่มเทในระดบัตํ�าลงก็จะแสดงให้
เห็นวา่ตวัชี1วดัทางการเงิน เช่น operating margin และ net profit margin ลดลงดว้ย 
 Hewitt Associates (2005 อา้งใน วิกนัยา นนสะดู,2549 : 31) กล่าววา่ ความทุ่มเทต่อ
องคก์ารของพนกังานเท่ากบัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Employee Engagement =Competitive 
Advantage) เมื�อพนกังานมีความผกูพนั จะส่งผลให้องคก์ารเจริญเติบโตเพิ�มขึ1น 20 % มากกวา่ที�จะ
ทาํใหอ้งคก์ารเจริญเติบโตลดลง ซึ� งไดท้าํการสาํรวจจากพนกังานประมาณ 4 ลา้นคน พบวา่องคก์าร
มีการเจริญเติบโต อธิบายค่าเฉลี�ยของรายไดใ้น 5 ปี นั1นมีการเจริญเติบโตเพิ�มขึ1น 10 % หรือมากกวา่
นั1น 
 Buchanan (1974 อา้งใน ซลัวานา ฮะซานี, 2550 : 12) ชี1 ให้เห็นวา่ความผกูพนัต่อองคก์ารมี
ความสาํคญั ดงันี1 คือ 
 1. ความผกูพนัต่อองคก์าร สามารถใชท้าํนายอตัราการเขา้-ออกจากงานของสมาชิกองคก์าร
ไดดี้กวา่ตวัแปร "ความพึงพอใจในงาน" เนื�องจากความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นทศันคติของสมาชิก
องคก์ารโดยส่วนรวม ขณะที�ความพึงพอใจในงานสะทอ้นถึงทศันคติของบุคคลต่องานหรือเฉพาะ
แง่ใดแง่หนึ�งของงานที�เกี�ยวขอ้งกบัหนา้ที�ของพนกังานเท่านั1น และความผกูพนัต่อองคก์ารค่อนขา้ง
มีความมั�นคงมากกว่าความพึงพอใจในงาน แมว้่าเหตุการณ์ประจาํวนัในสถานที�ทาํงานอาจจะมี
ผลกระทบต่อความพึงพอใจในงานของพนกังาน แต่เหตุการณ์นั1นอาจไม่กระทบต่อความผูกพนั
ของบุคคลที�มีต่อองคก์ารโดยรวมก็ได ้ จึงกล่าวไดว้่า ความพึงพอใจในงานมีเสถียรภาพน้อยกว่า
ความผกูพนัต่อองคก์าร 
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 2. ความผูกพนัต่อองค์การ เป็นแรงผลกัดนัให้พนกังานในองคก์ารมีการปฏิบติังานไดดี้
ยิ�งขึ1น เนื�องจากเกิดความรู้สึกวา่มีส่วนร่วมเป็นเจา้ขององคก์ารนั�นเอง 
 3. ความผูกพนัต่อองค์การ เป็นตวัเชื�อมประสานระหว่างความตอ้งการของบุคคลให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์าร ซึ� งบุคคลที�มีความรู้สึกผกูพนัดงักล่าว มกัมีความผกูพนัอยา่ง
มากต่องานเพราะเห็นว่างานคือหนทางที�ตนสามารถทาํประโยชน์ให้แก่องค์การและงานบรรลุ
เป้าหมายไดส้าํเร็จ 
 4. บุคคลที�มีความผูกพนักบัองค์การสูง จะเต็มใจที�จะใช้ความพยายามอย่างมากในการ
ทาํงาน ให้กบัองคก์าร ซึ� งในหลายกรณีความพยายามดงักล่าวจะมีผลให้การปฏิบติัอยู่ในระดบัดี
เหนือคนอื�น 
 5. ความผกูพนัต่อองคก์ารช่วยขจดัการควบคุมจากภายนอก ซึ� งเป็นผลมาจากที�สมาชิกใน
องคก์ารมีความรักและความผกูพนัต่อองคก์ารของตนเองมากนั�นเอง 
 6. ความผูกพนัต่อองค์การเป็นตวับ่งชี1 ที�ดีถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคก์าร 
 สุกานดา ศุภคติสันติ�  (2540 : 18-20 อา้งใน ซลัวานา ฮะซานี, 2550 : 12-13) ไดก้ล่าวไวว้า่
ถา้พนกังานในองคก์ารมีความผกูพนัต่อองคก์าร จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ารดงันี1  
 1. อตัราการขาดงาน (Absenteeism) พนกังานที�มีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงจะมีแรงจูงใจ
ในการทาํงานมากกวา่พนกังานที�มีความผกูพนัต่อองคก์ารตํ�าความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัแรงจูงใจและส่งผลทางออ้มต่อขวญักาํลงัใจ ซึ� งจะช่วยให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายไดง่้าย
ขึ1น และผูที้�มีความผูกพนัต่อองค์การระดบัสูงจะแสดงความเฉื�อยชา หรือการขาดงานอย่างไม่มี
เหตุผล นอ้ยกวา่ผูที้�มีความผกูพนัต่อองคก์ารตํ�า พนกังานที�มีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงจะมีอตัรา
การขาด งานตํ�า หรือไม่ค่อยขาดงาน ส่วนผูที้�มีความผกูพนัต่อองคก์ารตํ�ามกัพบวา่จะขาดงานเป็น
ประจาํ 
 2. อตัราการลาออกหรือเปลี�ยนงาน (Turnover) ความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบั
การลาออกมากกวา่ความพึงพอใจในงาน ซึ� งความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัการ
ลาออก พนกังานที�มีความผูกพนัต่อองคก์ารสูง จะมีความคิดที�จะลาออกตํ�าแนวโน้มที�จะอยู่กบั
องคก์ารนานกวา่ 
 3. การปฏิบติังาน (Job Performance) พนกังานที�มีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงจะมีความเต็ม
ใจที�จะใชค้วามพยายามในการทาํงานเพื�อองคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์ารน่าจะเป็นปัจจยัสนบัสนุน
ไปสู่ความพยายามและอาจมีผลเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติังานดว้ยเหตุนี1 การสร้างความยึดมั�นผูกพนั
ต่อองค์การจึงเป็นเรื�องสําคญั เพราะถ้าผูบ้ริหารสามารถทาํให้บุคลากรมีความยึดมั�นผูกพนัต่อ
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องคก์ารไดก้็จะทาํให้เกิดประโยชน์แก่องคก์ารหลายประการ ทั1งดา้นการเพิ�มพูนประสิทธิภาพการ
ทาํงานของบุคลากรทาํให้บุคลากรมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานหรือลดพฤติกรรมที�ไม่พึง
ประสงคต่์าง ๆ ที�ก่อให้เกิดปัญหาการดาํเนินงานขององค์การ อนัมีผลทาํให้องค์การไม่สามารถ
บรรลุวตัถุประสงคต์ามที�องคก์ารตั1งไว ้
  
 องค์ประกอบความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ 
 Gubman (2003 อา้งใน ปริญญา ทอสูงเนิน,2549) ไดก้ล่าวถึงเรื�องความทุ่มเทต่อองคก์าร 
(Employee Engagement) ของพนกังานนั�นเกิดขึ�นไดก้็ดว้ยการเชื�อมโยงระหวา่ง 3 องคป์ระกอบ 
คือ 
 1. คุณค่าและความรับผิดชอบ (Values and Responsibilities) เป็นพื�นฐานที�ทาํให้เกิด
ความทุ่มเทต่อองค์การของพนกังาน ทั�งนี� เพราะการให้คุณค่าของพนกังานที�สอดคลอ้งกบัค่านิยม
หรือวฒันธรรมขององคก์ารนั�นเป็นส่วนหนึ�งที�จะทาํใหพ้นกังานเตม็ใจที�จะทาํงานเพื�อองคก์าร โดย 
      - ดา้นคุณค่า ไดแ้ก่ ความยติุธรรม การเคารพใหเ้กียรติกนั ความเชื�อถือไวว้างใจ และ 
การ ช่วยเหลือสังคม 
      - ดา้นความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ การออกแบบงานที�ดี ระบุความรับผิดชอบชดัเจน และ 
ความพร้อมของเครื�องมือและอุปกรณ์ในการทาํงาน เป็นตน้ 
 2. โปรแกรมหรือโครงการ (Programs) ที�จดัขึ1นให้กบัพนกังาน เช่น ค่าตอบแทนสวสัดิการ 
การจดัฝึกอบรมและพฒันาการให้ความสําคญัและการยอมรับ รวมถึงคุณภาพชีวิตของพนกังาน
เหล่านี1 ล้วนแล้วแต่มีผลกบัความทุ่มเทต่อองค์การของพนกังานทั1งสิ1น หากองค์การจดัหาปัจจยั
เหล่านี1 ไดต้รงกบัความตอ้งการของพนกังานอย่างแทจ้ริงแล้วจะช่วยให้พนกังานอยากที�จะอยู่กบั
องคก์ารต่อไปอยา่งไรก็ตามทรัพยากรขององคก์ารที�มีจาํกดัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
พนกังานไดท้ั1งหมด ดงันั1นองคก์ารจึงควรคาํนึงถึงความเหมาะสมดว้ย 
 3. ความสัมพนัธ์ (Relationships) เป็นเรื�องที�มีผลอยา่งยิ�งต่อการสร้างให้เกิดความทุ่มเทต่อ
องคก์ารของพนกังาน ทั1งนี1 เพราะการจดัการกบัอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย ์ไดแ้ก่ การแสดงความ
ขอบคุณ การแสดงความยนิดีเป็นปัจจยัสําคญัที�จะทาํให้เกิดการรับรู้และตดัสินใจในการกระทาํต่าง 
ๆ ดงันั1นไม่วา่จะเป็นสัมพนัธภาพระหวา่งเพื�อนร่วมงานหรือหวัหนา้งานจึงลว้นแลว้แต่มีอิทธิพลต่อ
ความทุ่มเทต่อองคก์ารของพนกังานทั1งสิ1น 
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ลกัษณะความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ 
 Allen และ Meyer (1990 อา้งใน เกรียงศกัดิ�  ศรีสมบติั, 2551) สรุปโครงสร้างหรือลกัษณะ
ของความผกูพนัต่อองคก์ารเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
 1. ความผกูพนัดา้นความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง ความผกูพนัที�เกิดขึ1นจาก
ความรู้สึก เป็นความรู้สึกผูกพนัและเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนักบัองค์การ รู้สึกเป็นส่วนหนึ� งของ
องคก์าร ทุ่มเทและอุทิศตนใหก้บัองคก์าร 
 2. ความผกูพนัต่อเนื�อง (Continuance Commitment) หมายถึง ความผกูพนัที�เกิดขึ1นจากการ
คิดคาํนวณของบุคคล โดยมีพื1นฐานอยูบ่นตน้ทุนที�บุคคลให้กบัองค์การ ทางเลือกของบุคคลและ
ผลตอบแทนที�บุคคลไดรั้บจากองคก์าร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนื�องในการทาํงาน
ของบุคคลวา่จะทาํงานอยูก่บัองคก์ารนั1นต่อไปหรือโยกยา้ยเปลี�ยนแปลงที�ทาํงาน 
 3. ความผูกพนัที�เกิดจากมาตรฐานทางสังคม (Normative Commitment) หมายถึง ความ
ผกูพนัที�เกิดขึ1นจากค่านิยม วฒันธรรมหรือบรรทดัฐานของสังคม องคก์าร เป็นความผกูพนัที�เกิดขึ1น
เพื�อตอบแทนในสิ�งที�บุคคลไดรั้บจากองคก์าร แสดงออกในรูปของความจงรักภกัดีของบุคคลต่อ
องคก์าร 
 Coffman and Molina (2002 อา้งใน ปริญญา ทอสูงเนิน,2549) ไดแ้บ่งลกัษณะพฤติกรรม 
ของบุคคลที�แสดงถึงความทุ่มเทต่อองคก์ารของพนกังานเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มที� 1 ผูที้�มีความผกูพนัต่อองคก์าร (The Engaged) คือ ผูที้�มีส่วนร่วมในการสร้างผล
กาํไร และความเจริญกา้วหนา้ให้กบัองคก์าร ทาํให้ลูกคา้รู้สึกผกูพนักบัองคก์าร และช่วยกระตุน้
ภาวะเศรษฐกิจใหม้ั�นคง คนกลุ่มนี1จะมีลกัษณะการแสดงออกในการทาํงานดงันี1  
 1. ใชค้วามสามารถพิเศษของตนเองทุกวนั (Talent)   
 2. ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพอยูส่มํ�าเสมอ 
 3. ประดิษฐ ์คิดคน้ และพยายามใหเ้กิดความสาํเร็จ 
 4. ความชดัเจนเกี�ยวกบัผลงานของตนเอง 
 5. รู้สึกผกูพนักบัสิ�งที�ตนทาํอยู ่
 6. ตั1งเป้าหมายการทาํงานที�ทา้ทาย 
 7. ทุ่มเทพลงักาย พลงัใจ 
 8. ไม่เคยวางมือในสิ�งที�ทาํ แต่จะสร้างสรรคง์านตลอด 
 9. ขยายขอบเขตในสิ�งที�ตนทาํ 
 10. มีความผกูพนัต่อองคก์าร ทีมงานและงานของตน 
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 กลุ่มที� 2 ผูที้�ไม่มีความผกูพนัต่อองคก์าร (The Not-Engaged) 
 1. ความตอ้งการพื1นฐานไดรั้บการตอบสนอง 
 2. สับสน หรือไม่สามารถปฏิบติังานไดถ้า้ไม่มีความไวว้างใจ 
 3. มีการตอบสนอง และความผกูพนันอ้ย 
 4. ไม่รู้สึกอยากจะประสบความสาํเร็จ 
 5. อาจจะผกูพนักบัองก์ารแต่ไม่ผกูพนัเสมอไปกบัทีมงานและงานของตน 
 6. เปิดเผยมุมมองของตนต่อองคก์ารในเชิงลบ 
 กลุ่มที� 3 ผูที้�ไม่สนใจใหค้วามผกูพนัต่อองคก์าร (The Actively Disengaged) 
 1. ปฏิกิริยาต่อตา้น ขดัขวางการทาํงาน 
 2. ขาดความไวใ้จ 
 3. คิดวา่ตนดีเหมาะสม แต่คนอื�นไม่เหมาะสม 
 4. ขาดความสามารถในการเปลี�ยนปัญหาใหเ้ป็นหนทางในการแกปั้ญหา 
 5. มีความผกูพนัต่อองคก์าร ทีมงาน และงานของตนดว้ย 
 6. แยกตวั ไม่อยูใ่นสังคม 
 7. ไม่เปิดเผยมุมมองทางลบของตน แต่จะมีทีท่าหงุดหงิดที�แสดงออกอยา่งชดัเจนหรืออยา่ง
ลบั ๆ 
 Greenberg (2004 อา้งใน ปริญญา ทอสูงเนิน,2549) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะพนกังานที�มีความ
ทุ่มเทต่อองคก์ารของพนกังานนั1นจะมีพฤติกรรม ดงันี1 คือ พูดถึงองคก์ารในทางที�ดีเมื�อสนทนากบั
เพื�อนร่วมงานหรือลูกคา้มีความปรารถนาที�จะเป็นสมาชิกขององค์การ พนักงานจะดาํรงอยู่กบั
องคก์ารและพยายามอยา่งสุดความสามารถ ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื�อสนบัสนุนให้องคก์ารประสบ
ความสาํเร็จโดยกระบวนการสร้างความทุ่มเทต่อองคก์ารของพนกังานนั1นตอ้งเป็นการกระทาํ 2 ทาง
เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง (วกินัยา นนสะดู ,2549 : 11) 
 ปัจจัยที�มีอทิธิพลต่อความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ 
 Steer and Porter (1983 อา้งใน เกรียงศกัดิ�  ศรีสมบติั, 2551:31) สรุปสิ�งที�มีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารไว ้4 องคป์ระกอบดว้ยกนั คือ 
 1. ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระยะเวลในการปฏิบติังานในองค์การ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ�  และระดบัการศึกษา จากการสาํรวจพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 2. ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ งานที�มีความสําคญั งานที�บทบาทเด่นชดั งานที�มีบทบาทสอดคลอ้ง
กบัตนเอง มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
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 3. ลกัษณะองคก์าร ไดแ้ก่ ระบบขององคก์ารที�มีแบบแผน การกระจายอาํนาจ การมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน การมีส่วนเป็นเจา้ขององคก์าร มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อ
องคก์าร 
 4. ประสบการณ์จากการทาํงาน ไดแ้ก่ เจตคติที�มีต่อผูร่้วมงานในองคก์ารสามารถพึ�งพา
ผูบ้งัคบับญัชาได ้ การปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชา ความรู้สึกว่างานมีความสําคญัเป็นสิ�งที�มีอิทธิพล
ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 Tower Perrin (2003 อา้งใน ปริญญา ทอสูงเนิน,2549) อธิบายวา่ ความทุ่มเทต่อองคก์าร
ของพนกังาน ประกอบดว้ยปัจจยั 2 ประการที�เกี�ยวขอ้งกบังานและประสบการณ์ในการทาํงาน
โดยรวม คือ 
 1. ปัจจยัดา้นเหตุผล (Rational Factors) โดยทั�วไปเกี�ยวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
กบัองคก์าร เช่น ขอบเขตของงาน บทบาทและหนา้ที�ที�เชื�อมโยงกบัเป้าหมายองคก์าร 
 2. ปัจจยัทางดา้นอารมณ์ (Emotional Factors) เกี�ยวขอ้งกบัความพึงพอใจส่วนบุคคลและ
ความรู้สึกของแรงบนัดาลใจพร้อมที�จะเป็นส่วนหนึ� งของงานที�ไดรั้บมอบหมายและขององค์การ 
นอกจากนี1 สิ�งจาํเป็นที�พนกังานจะแสดงออกถึงความทุ่มเทต่อองคก์ารของพนกังาน คือ 
 - ความตั1งใจ (The will) คือ เป็นความรู้สึกถึงภาระหนา้ที� ความกระตือรือร้นและภูมิใจซึ� ง
นั�นเป็นแรงจูงใจของพนกังานมีความสาํคญัต่อความพยายามอยา่งสุดความสามารถ 
 - วิธีการแนวทาง (The way) คือ แหล่งทรัพยากร การสนบัสนุนเครื�องมือและอุปกรณ์ ต่าง 
ๆ จากองคก์าร เพื�อนาํไปใชส้ร้างความสาํเร็จตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้
 โดยสามารถสรุปกบัปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทต่อองคก์ารของพนกังานนั1นได ้3 กลุ่ม
ปัจจยัดงันี1  
 1. ปัจจยัดา้นผลตอบแทนที�เป็นเงินและผลประโยชน์ที�ไม่ใช่เงิน คือ เงินเดือน ค่าจา้ง การ
ใหร้างวลั ความยติุธรรม และการใหค้วามสาํคญั 
 2. ปัจจยัดา้นโอกาสในการเรียนรู้และการพฒันา คือ ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน การ
พฒันาสายอาชีพ ภาวะผูน้าํและความทา้ทายในงานและ 
 3. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน คือ การมีส่วนร่วมในงาน ความชดัเจนเกี�ยวกบั
งาน การไดรั้บการสนบัสนุนจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งในงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ทรัพยากร
และเครื�องมือ การสื�อสาร การเสนอความคิดเห็น และผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็น ซึ� งปัจจยัเหล่านี1
เป็นสิ�งที�สร้างใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคข์องพนกังาน 
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 ผลของความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ 
 Steers and Porter (1983 : 303-306 อา้งใน ซลัวานา ฮะซานี, 2551 : 9) ที�กล่าววา่ การมี
ความผูกพนัต่อองคก์าร เป็นขั1นตอนที�บุคคลตดัสินใจที�จะมีความผูกพนัที�ลึกซึ1 งกบัองคก์าร โดย
ความผูกพนัต่อองค์การ จะเน้นที�ขอบเขตของความรู้สึกของบุคคลที�เป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนักบั
เป้าหมายขององค์การ ค่านิยมในการเป็นสมาชิกในองค์การและความตั1งใจที�จะทาํงานหนกัเพื�อ
ความสําเร็จโดยรวมของเป้าหมายขององคก์าร โดยพบว่าพนกังานที�มีความผกูพนัต่อองค์การใน
ระดบัสูง มีความโนม้เอียงที�จะมีส่วนร่วมกบัองคก์าร ส่วนพนกังานที�มีความผกูพนัต่อองคก์ารใน
ระดบัตํ�า จะนาํมาซึ� งผลการปฏิบติังานในระดบัตํ�า และมีความโนม้เอียงที�จะถอยห่างจากองคก์ารจะ
มีการขาดงานและการลาออกจากงานสูง ซึ� ง Newstorm and Davis (1983 : 98 อา้งใน ซลัวานา ฮะ
ซานี,2551 : 9) ไดเ้สนอตารางผลของความผกูพนัต่อองค์การในระดบัต่าง ๆ ซึ� งสอดคลอ้งกบั
ความเห็นของนกัวชิาการหลายท่านที�แสดงใหเ้ห็นถึงผลสาํคญัของความ 
ผกูพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ 
 Baron (1986 อา้งใน เกรียงศกัดิ�  ศรีสมบติั, 2551) สรุปว่าระดบัความผูกพนัต่อองคก์าร
ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะหลาย ๆ ประการของงานแสดงออกในลกัษณะความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจในงาน ซึ� งมีผลต่อการรับรู้ของพนกังานและความพึงพอใจโดยรวมและมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของพนกังาน ดงันี1  
 1. ความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูง ทาํใหอ้ตัราการขาดงานนอ้ยลง 
 2. ความผกูพนัต่อองค์การในระดบัสูงมีความสัมพนัธ์กบัความพยายามในการทาํงานและ
ผลการปฏิบติังาน กล่าวคือ ความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูงทาํให้พนกังานมีความพยายามที�จะ
ทาํงานเพื�อผลประโยชน์ขององคก์ารและส่งผลใหมี้การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูงดว้ย 
 3. ความพึงพอใจในงานในระดบัสูงเป็นผลมาจากความผกูพนัต่อองคก์าร 
 Steers (1991 อา้งใน เกรียงศกัดิ�  ศรีสมบติั, 2551) สรุปผลของความผกูพนัต่อองคก์ารวา่จะ
นาํไปสู่ความมีประสิทธิภาพขององคก์ารมีแนวโนม้ที�จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารดงันี1  
 1. พนกังานที�มีความผกูพนัอย่างแทจ้ริงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารมีแนวโนม้ที�
จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารในระดบัสูง 
 2. พนกังานที�มีความผกูพนัในระดบัสูง มกัจะมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ที�จะยงัคงอยู่
ในองคก์ารต่อไป เพื�อทาํงานใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย ซึ� งตนเองเลื�อมใสศรัทธา 
 3. พนกังานที�มีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูงจะเต็มใจใชค้วามพยายามอย่างมากใน
การทาํงานใหก้บัองคก์าร ซึ� งในหลาย ๆ กรณีความพยายามดงักล่าว มีผลทาํให้การปฏิบติังานอยูใ่น
ระดบัสูงกวา่คนอื�น ๆ 
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 4. เนื�องจากพนกังานมีความรู้สึกเป็นอนัหนึ�งอนัเดียว และมีความเชื�อถือในจุดมุ่งหมายของ
องค์การบุคคลที�มีความผูกพนัสูงจะกลายมาเป็นบุคคลที�มีส่วนเกี�ยวข้องในงานมากขึ1 น ทั1 งนี1
เนื�องจากงานที�ทาํอยูเ่ปรียบเสมือนตวัจกัรสําคญัในการช่วยสนบัสนุนให้องคก์ารบรรลุความสําเร็จ
ในเป้าหมาย 
 การวดัความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ 
 การวดัความผกูพนัต่อองคก์ารมีนกัวิชาการที�สร้างแบบวดัความผกูพนัต่อองคก์ารทั1งที�เป็น
แบบวดัเจตคติและแบบวดัพฤติกรรม (Porter and Smith, 1970 : cithin Katz and Kahn, 1978) มี
รายละเอียดดงันี1  
 1. แบบวดัเจตคติที�วดัความผกูพนัต่อองคก์าร 
  1.1 แบบวดัความผกูพนัต่อองคก์ารของ Porter et al. (1974 cited in Morrow,1993) 
ประกอบการดว้ยแบบสอบถาม 15 ขอ้ เป็นการประมาณค่า 7 ระดบั ผูไ้ดค้ะแนนสูงจะมีความผกูพนั 
ต่อองคก์ารสูง ส่วนผูที้�ไดค้ะแนนตํ�ามีคะแนนตํ�ามีความผกูพนัต่อองคก์ารตํ�าแบบสอบถามนี1 มีความ 
เชื�อมั�น 0.88 ซึ� งวดัองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์ารใน 3 ดา้น คือ 
  1. การยอมรับในเป้าหมาย ตลอดจนค่านิยมขององคก์าร 
  2. ความพยายามทุ่มเทในการปฏิบติังานในองคก์าร 
  3. ความตอ้งการที�จะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร 
  1.2 แบบวดัความผูกพนัต่อองคก์ารของ Franklin (1975) ซึ� งวดัความผูกพนัต่อ
องคก์ารใน 2 ลกัษณะ คือ 
   1.2.1 ความเตม็ใจที�จะปฏิบติัตามมาตรฐานและกฎเกณฑ ์
   1.2.2 ความเตม็ใจที�จะคงอยูใ่นองคก์าร 
  1.3 แบบวดัความผกูพนัต่อองคก์ารของ Buchanan (1974) เป็นการวดัความผกูพนั
ใน 3 องคป์ระกอบ คือ การแสดงตน (Identification) การมีความเกี�ยวขอ้ง (Involvement) และความ
ภกัดี (Loyalty) แบบสอบถามนี1 มี 23 ขอ้ เป็นแบบประมาณค่า 7 ระดบั มีความเชื�อมั�นในแต่ละ
องคป์ระกอบเท่า 0.86ม 0.84 c]t 0.92 ตามลาํดบั แต่ละองคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กนั การแสดง
ตนมีความสัมพนัธ์กบัการ มีความเกี�ยวพนั โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ 0.65 การแสดงตนกบัความภกัดีมีค่า
สหสัมพนัธ์ 0.74 และการมีความเกี�ยวพนักบัความภกัดี มีค่าสหสัมพนัธ์ 0.58 
  1.4 แบบวดัความผกูพนัต่อองคก์ารของ Cook and Wall (1980 อา้งถึง ในปรียาพร
วงศอ์นุตรโรจน์, 2532) เป็นการวดัความผกูพนัต่อองคก์ารใน 3 องคป์ระกอบ คือ 
   1.4.1 การแสดงตน (Identification) หมายถึง ความภาคภูมิใจในองคก์าร
และการยอมรับจุดมุ่งหมายขององคก์าร 
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   1.4.2 การมีความเกี�ยวขอ้ง (Involvement) หมายถึง ความเต็มใจที�จะ
ทาํงานเพื�อความกา้วหนา้และประโยชน์ขององคก์าร 
   1.4.3. ความภกัดี (Loyalty) หมายถึง การยึดมั�นในองคก์าร และปรารถนา
ที�จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ลกัษณะของแบบวดัเป็นแบบสอบถาม 9 ขอ้ โดยแบ่งเป็น
องคป์ระกอบละ 3 ขอ้ เป็นแบบ ประมาณค่า 7 ระดบั มีความเชื�อมั�นระหวา่ง 0.80-0.87 
  1.5 แบบวดัความผูกพนัต่อองคก์ารของ Mayer et al. (1993) ไดพ้ฒันาแบบวดั
ความผกูพนัต่อองคก์ารวดัองคป์ระกอบ 3 ดา้น เช่น วดัดา้นความผกูพนัทางความรู้สึก (Affective 
Commitment) ดา้นความผกูพนัที�ต่อเนื�อง (Continuance Commitment) และดา้นความผกูพนัจาก
มาตรฐานทางสังคม (Normative Commitment) และไดต้รวจสอบความเที�ยงตรงของแบบวดัดว้ย
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory factor analysis) จึงเป็นแบบวดัความผกูพนัต่อ
องคก์ารที�ใชก้นัแพร่หลายอีกฉบบัหนึ�ง 
 2. แบบวดัพฤติกรรมที�วดัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 Cook et al. (1981) ไดเ้สนอแบบวดัความผูกพนัต่อองคก์ารของ hrebiniak and Aluto 
(1972) ซึ� งเป็นแบบวดัความผูกพนัต่อองค์การทางพฤติกรรมตามแนวคิดที�ว่าความผูกพนัต่อ
องคก์ารเป็นการรับรู้และการใชป้ระโยชน์จากการมีส่วนร่วมในองคก์าร ดงันั1นการมีความผกูพนัต่อ
องคก์ารอยา่งแรงกลา้ จะแสดงถึงการไม่เปลี�ยนงานและเตม็ใจที�จะอยูใ่นองคก์ารนั1นต่อไป จากแบบ
วดัของเขาชี1 ให้เห็นว่า ความผูกพนัต่อองค์การขึ1นอยู่กบัผลประโยชน์ที�ไดรั้บจากองค์การ เป็น
แบบสอบถามแบบประมาณค่า 3 ระดบั มีความเชื�อมั�นของแบบวดัเท่ากบั 0.79 แบบวดัแบ่งเป็น 4
ดา้น คือ การเพิ�มขึ1นของรายได,้ ความมีอิสระในอาชีพ, สถานภาพในการทาํงาน และความมี
มิตรภาพในองคก์าร 
 นอกจากนี1  Tower Perrin (2003 อา้งใน ปริญญา ทอสูงเนิน,2549) ไดอ้ธิบายการวดัความ
ทุ่มเทต่อองคก์ารของพนกังานโดยพนกังานที�มีความทุ่มเทต่อองคก์ารนั1นจะมีลกัษณะดงันี1  
 1. มีความห่วงใยอนาคตขององคก์ารโดยใจจริง 
 2. ความภูมิใจที�ไดท้าํงานเพื�อองคก์าร 
 3. ความรู้สึกเกี�ยวกบัความสาํเร็จส่วนบุคคลจากงานตนเอง 
 4. พดูถึงองคก์ารในทางที�ดี 
 5. เขา้ใจวา่แผนกตนเองสามารถช่วยเหลือองคก์ารดว้ยวิธีใดจึงจะช่วยให้องค์การประสบ
ความสาํเร็จ 
 6. เขา้ใจถึงบทบาทตนเองว่ามีความสัมพนัธ์ต่อเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์การ
อยา่งไร 
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 7. แรงจูงใจส่วนตวัที�มีส่วนช่วยใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จ 
 8. พนกังานมีความเตม็ใจที�จะพยายามมากกวา่ความคาดหมายปกติ 
 

2.3 งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 จากการศึกษา คน้ควา้ผลงานวจิยัที�เกี�ยวกบัรูปแบบการบงัคบับญัชาและความผกูพนัต่อ 
องคก์ร ตลอดจนขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ ผูว้จิยัจึงขอนาํเสนองานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยัครั1 งนี1  
ดงันี1  
 Jermier and Berkes (1979) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูน้าํกบัความผกูพนั
ต่อองค์กรของเจา้หน้าที�ตาํรวจจาํนวน 158 ราย พบว่า พฤติกรรมผูน้าํแบบให้การสนบัสนุน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Supportive Leader Behavior) และพฤติกรรมผูน้าํแบบให้ผูบ้งัคบับญัชามีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ (Participative Leader Behavior) มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในระดบัปานกลาง 
 Methieu and Zajac (1990) ไดร้วบรวมผลการศึกษาวิจยัเรื�องความผกูพนัต่อองคก์รระหวา่ง
ปี ค.ศ. 1980-1988 จาํนวนกวา่ 200 งานวิจยัเพื�อทาํการวิเคราะห์หาปัจจยัที�ส่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ร พบวา่รูปแบบผูน้าํแบบมุ่งเนน้งาน ผูน้าํแบบมุ่งสร้างความสัมพนัธ์ และผูน้าํแบบเปิดโอกาส
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วม มีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในทางบวก 
 Otto (1994) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูน้าํแบบนกัเปลี�ยนแปลง 
(Transformational Leadership Behavior) กบัความจงรักภกัดี ความผกูพนัต่อองคก์ร และการรับรู้ 
ความยติุธรรมในองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชนขนาดใหญ่แห่งหนึ�ง ในธุรกิจเทคโนโลย ี
สารสนเทศและบริษทัเอกชนขนาดกลางแห่งหนึ�งในภาคผลิต ในรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา โดยให ้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาประเมินพฤติกรรมผูน้าํ ของผูบ้ริหารระดบัตน้และระดบักลาง และทาํแบบทดสอบ
วดัความจงรักภกัดี ความผูกพนัต่อองคก์ร และการรับรู้ความยุติธรรมในองคก์รพบวา่พฤติกรรม
ผูน้าํแบบนกัเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความจงรักภกัดี การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองคก์ร และความผูกพนัทางดา้นจิตใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความผกูพนัทางดา้นการคงอยูก่บัองคก์รของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 วไิลพร คมัภิรารักษ ์(2542) ไดท้าํการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการบงัคบั 

บญัชาและความผกูพนัต่อองคก์าร ในการศึกษาเรื�อง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการบงัคบั 
บญัชาและความผกูพนัต่อองคก์รและผลของปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบัผูใ้ต้

บญัชาที�มีต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา : กลุ่มบริษทันํ1 าตาลแห่งหนึ�ง ”โดยทาํ
การจาํแนกรูปแบบการบงัคบับญัชาออกเป็น 5 รูปแบบตามแนวคิดตาข่ายการบริหารและความ
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ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานออกเป็น 3 ดา้นตามแนวคิดของอลัเลนและเมเยอร์ โดยทาํการศึกษา
กลุ่มตวัอย่างจาํนวนทั1งสิ1น 527 คน ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการบงัคบับญัชาแบบทีมงานมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่รูปแบบการบงัคบับญัชา
แบบเนน้คน แบบปล่อยปละละเลย และแบบประนีประนอมมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความผกูพนั
ต่อองคก์ารของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และรูปแบบการบงัคบับญัชาแบบเน้นงานไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 ภคินี ดอกไมง้าม (2546) ไดท้าํการศึกษาถึงปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ

อาจารยร์ะดบัมธัยมศึกษา ในการศึกษาเรื�อง “ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของ
อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนแกนนําที�มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เขต

กรุงเทพมหานคร” โดยไดศึ้กษาปัจจยัที�มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่
ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร ซึ� งผูบ้งัคบับญัชาเป็นส่วนหนึ�งของ
ตวัแปรนี1  โดยศึกษาเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรตวัอยา่งจาํนวน 285 คน ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยั
ทางดา้นบรรยากาศองคก์รไดแ้ก่ โครงสร้างองคก์ร นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์ร
ลกัษณะงาน การบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของ 
อาจารยร์ะดบัประถมศึกษา 
 อญัชนา (2546) ไดศึ้กษาปัจจยัที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของมคัคุเทศก์ที�จดทะเบียน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย จาํนวน 372 คน พบวา่ มคัคุเทศก์ที�มี
รายไดแ้ละประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีพฤติกรรมการทาํงานต่างกนั ปัจจยัภายใน คือ ความ
เชื�ออาํนาจในตนเอง ทศันคติในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการทาํงาน และ
ปัจจยัภายนอก คือ ความมั�นคงในการทาํงาน และโอกาสกา้วหนา้ในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์
ทางบวก ความคิดเห็นด้านค่าตอบแทนและรางวลัในการทาํงานมีความสัมพนัธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการทาํงาน 
 นุตชา ภิญโญภาพ (2547) ศึกษาเรื�อง ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบั
ความผกูพนัต่อองคก์ร กรณีศึกษาบริษทัขนส่งขา้วขา้มชาติแห่งหนึ�ง พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์ร
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก อยู่ในระดบัปานกลางความ
ผกูพนัต่อองคก์รดา้นนี1 เป็นความรู้สึกผกูพนัและเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกบัองคก์ร รู้สึกวา่ตนเป็นส่วน
หนึ�งขององคก์ร ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเนื�อง อยูใ่นระดบัปานกลาง ความผกูพนัต่องค์
กรดา้นนี1 เป็นความผกูพนัที�เกิดขึ1นจากการคิดคาํนวณของบุคคล โดยมีพื1นฐานอยูบ่นตน้ทุนที�บุคคล
ให้กบัองค์กรและผลตอบแทนที�บุคคลไดรั้บจากองค์กร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรม
ต่อเนื�องในการทาํ งานของบุคคลว่าจะทาํงานอยู่กบัองค์กรนั1นต่อไปหรือโยกยา้ยเปลี�ยนแปลงที�
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ทาํงานความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานสังคม อยูใ่นระดบัปานกลาง ความผกูพนัต่อองคก์ร
ดา้นนี1 เป็นความผูกพนัที�เกิดจากค่านิยม วฒันธรรมหรือบรรทดัฐานของสังคมเป็นความผูกพนั
เกิดขึ1นเพื�อตอบแทนสิ�งตอบแทนที�บุคคลไดรั้บจากองคก์รโดยแสดงออกในรูปความจงรักภกัดีของ
บุคคลต่อองค์กรผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนกังานที�มีลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนัมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และ .05 
 อโณทยั สินวรุีทยั (2550) ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการนาํของ 

ผูบ้งัคบับญัชากบัความผูกพนัในงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในการศึกษาเรื�อง “ความสัมพนัธ์
ระหวา่งรูปแบบพฤติกรรมการนาํของผูบ้งัคบับญัชาตามแนวคิดข่ายการบริหารงานกบัความผกูพนั
ในงานตามการรับรู้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา: กรณีศึกษา ศูนยบ์ริการผลิตภณัฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ของ

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข” โดยไดจ้าํแนกรูปแบบการนาํของ
ผูบ้งัคบับญัชาออกเป็น 7 รูปแบบ โดยอาศยัแนวคิดข่ายการบริหาร (Managerial Grid Theory) โดย
เก็บขอ้มูลจากเจา้หนา้ที�ภายในศูนยบ์ริการผลิตภณัฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จจาํนวน 170 คน ผลการวิจยั
พบว่ารูปแบบพฤติกรรมการนาํแบบนายกสมาคมและการนาํแบบผูบ้ริหารทีม มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความผกูพนัในงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ส่วนรูปแบบพฤติกรรมการนาํแบบปล่อยปละ
ละเลย แบบเจา้นาย และการนาํ แบบฉวยโอกาส มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความผกูพนัในงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และพฤติกรรมการนาํแบบพบกนัครึ� งทาง แบบพ่อปกครองลูก ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัความผกูพนัในงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ทิพทินนา และคณะ (2547) ไดท้าํการศึกษาค่านิยมในการทาํงาน ความผกูพนัต่อองคก์าร
ความพึงพอใจในการทาํงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ�  และพฤติกรรมการทาํงานของหวัหนา้งานธุรกิจ
อุตสาหกรรมสิ�งทอโครงการพฒันาผูป้ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ผลการวิจยัพบวา่ ความผกูพนั
ต่อองคก์ารของหวัหนา้งานดา้นความรู้สึก และดา้นบรรทดัฐานทางสังคมอยูใ่นระดบัสูง และดา้น
ความต่อเนื�องอยู่ในระดับปานกลาง สําหรับพฤติกรรมการทาํงานของหัวหน้างานด้านการ
ติดต่อสื�อสาร การแกปั้ญหา และความรับผิดชอบต่องานอยูใ่นระดบัดี นอกนั1นอยูใ่นระดบัพอใช้
ค่านิยมในการทาํงานของหวัหนา้งานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร ความพึงพอใจใน
การทาํงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ�  และพฤติกรรมการทาํงานของหวัหนา้งาน นอกจากนี1ความผกูพนั
ต่อองคก์าร ความพึงพอใจในการทาํงาน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ� ของหวัหนา้งานมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการทาํงานของหวัหนา้งาน 
 ปัจเจก ทพัพรหม (2550) ศึกษาเรื�อง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้วฒันธรรมองคก์ร ความ
ผกูพนัต่อองคก์รและพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พบวา่ ความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในระดบัปานกลาง โดยมีแนวโนม้ไปในทางปานกลาง 
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จนถึงสูง หมายถึง พนกังานมีความรู้สึกภาคภูมิใจ คิดวา่ตนเองเป็นส่วนหนึ�งขององคก์รที�พร้อมจะ
ทาํทุกอยา่งเพื�อใหอ้งคก์รอยูร่อดและพฒันายิ�งขึ1น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พนกังานที�มีเพศ
ต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั แต่พนกังานที�มีระดบัการศึกษาสถานภาพสมรสและ
อตัราเงินเดือนต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 วชัรี หวงันุช (2550) ศึกษาเรื�อง การรับรู้ข่าวสาร แรงจูงใจในการทาํงาน ความผกูพนัต่อ
องคก์รและความคิดที�จะโยกยา้ยสถานที�ทาํงาน กรณีศึกษาพนกังานโรงงานยาสูบ พบวา่พนกังานที�
มีอายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงานต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั แต่
พนกังานที�มีเพศ และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนันอกจากนี1
ยงัพบว่า แรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร และความผูกพนัต่อ
องคก์รมีความสัมพนัธ์กบัความคิดที�จะโยกยา้ยสถานที�ทาํงานอีกดว้ย 
 
  


