
บทที ่2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจัยศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจด้านสวัสดิการที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
  2.1 ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา 
  2.1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการ 

2.1.2 แนวคิดประโยชน์เกื้อกูล 
2.1.3 แนวคิดสวัสดิการของประเทศญ่ีปุ่น 

 2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับ Generation (การแบ่งลักษณะบุคคลตามช่วงเวลา) 

 2.3 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2.1 ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา 

 2.1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการ 
 สวัสดิการ หมายถึง ค่าตอบแทนใดๆที่องค์กรหนึ่งจ่ายให้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงานของตน นอกเหนือไปจากค่าจ้างและเงินเดือนที่ได้รับประจ าอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะอยู่ในรูป
ของตัวเงินหรืออาจจะไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อช่วยส่งเสริมให้แก่บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงานได้ผลดีมาก
ขึ้น หรือเพื่อประโยชน์อ่ืนๆขององค์กร (อ้างใน เสรี วงศ์ทวีลาภ,2552) สามารถสรุปความหมายของ
ค าว่าสวัสดิการ ได้ 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับสังคม สวัสดิการคนงาน สวัสดิการแรงงาน และสวัสดิการอุตสาหกรรม 
หมายถึง บริการหรือกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้างและคนงานด้วยความสมัครใจของ
นายจ้าง หรือองค์การลูกจ้าง กลุ่มอาสาสมัคร เพื่อให้ลูกจ้างและคนงานมีความอยู่ที่กินดี 
 2. ระดับองค์กร สวัสดิการแรงงาน หมายถึง 

2.1 สิทธิประโยชน์ต่างๆที่หน่วยงานจัดให้แก่บุคลากรที่ท างานอยู่ในองค์กรของ
ตนเอง โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของตัวเงินที่นอกเหนือจากค่าจ้าง เงินเดือนค่าตอบแทนอ่ืนที่
หน่วยงานจดัให้เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองหรือให้ความช่วยเหลือ เมื่อลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้รับ 
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ประสบอุบัติเหตเุจ็บป่วย เกษียณอายุงาน 
2.2 เงินหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างได้ รับรับเพิ่มจากค่าตอบแทนหลัก ได้แก่ 

ค่าตอบแทนส าหรับเวลาที่ไม่ท างาน เงินช่วยเหลือเมื่อภัยพิบัติ และบริการต่างๆที่จัดให้ลูกจ้าง เพื่อให้
ลูกจ้างได้รับความสะดวกสบายส าหรับการครองชีพ 

2.3 ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างได้เพิ่มเติมจากค่าแทน
พื้นฐานได้แก่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สามารถค านวณค่าเป็นตัวเงินได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล
เงินสะสม ผลประโยชน์ทางจิตวิทยา ได้แก่ สภาพแวดล้อมการท างานที่ดีและเหมาะสมต่อลูกจ้าง มี
ชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม และมีหัวหน้างานที่ดี 

2.4 สิ่งจูงใจที่รักษาลูกจ้างให้ท างานองค์การของตนต่อไป เช่น การสร้างขวัญ
และทัศนคติที่ดีให้ลูกจ้าง ท าให้เกิดความร่วมมือของลูกจ้างที่ดี การสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร                 
เพื่อลดการเข้า ออกงาน การขาดงาน  

2.5 ผลตอบแทนในรูปของนายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างมีความ
สะดวกสบายและมีความอยู่ดีกิน ซึ่งโดยทั่วไปสวัสดิการถือเป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง               
เพื่ออ านวยการความสะดวก และเพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้แก่ลูกจ้าง 

2.6 การดูแลความเป็นอยู่ของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดีตามอัตภาพ
มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ มีความปลอดภัยในการท างาน และมั่นคงในการด าเนินชีวิต 

2.7 มาตรการส าคัญและจ าเป็น ช่วยให้ลูกจ้างท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น สวัสดิการจะช่วยให้เกิดขวัญและก าลังใจ สร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร และลดปัญหาการ
ขัดแย้งต่างๆ 
 3. ระดับกิจกรรม สวัสดิการแรงงาน หมายถึง โปรแกรมบริการที่จัดให้แก่ลูกจ้าง โดย
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โปรแกรมที่จัดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับสภาพการท างานทั้งหมด 
 2.1.2 แนวคิดประโยชน์เกื้อกูล 
 แนวคิดประโยชน์เกื้อกูล (Fringe Benefits) มาจากแนวคิดมนุษย์นิยมที่เน้นว่า
นายจ้างในฐานะที่เป็นผู้มีโอกาสเหนือกว่าจะต้องเป็นผู้ให้ และเป็นการให้แบบบิดาให้บุตร โดย
เสน่หามิใช้ด้วยบังคับ วัตถุประสงค์ของการให้เพื่อให้ลูกจ้างอยู่กับตนนานๆ นอกจากนี้เชื่อว่าผล
ของการให้จะท าให้ลูกจ้างมีขวัญที่ดี ผลผลิตสูงขึ้น ดังนั้น หลักการของแนวคิดนี้ นายจ้างจะไม่จัด
สวัสดิการให้ ถ้าหากว่าตนไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับกลับมายังองค์กรโดยตรง 
ซึ่งผลตอบแทนคาดว่าจะได้รับกลับคืนมานี้ อย่างน้อยที่สุดควรจะเท่ากับต้นทุนที่นายจ้างจ่ายไป     
การจัดสวัสดิการใดๆ จึงจ าเป็นต้องเปรียบเทียบกับต้นทุนที่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ ซึ่งจะ
ส่งผลดีกลับคืนสู่องค์กร 
  วิธีการได้มาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลที่ลูกจ้างพึงได้รับจากนายจ้างนั้นส่วนหนึ่งมาจาก
การท าข้อตกลง ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างหรือโดยความสมัครใจของนายจ้าง ทั้งนี้นายจ้าง
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ต้องจ่ายสวัสดิการต่างๆ ให้กับลูกจ้างอย่างน้อยที่สุดเท่าที่กฎหมายขั้นต่ าก าหนด ส่วนที่เกินกว่า
กฎหมายหรือที่เรียกว่าประโยชน์เกื้อกูลหรือประโยชน์สงเคราะห์ ตามปกตินายจ้างจะจ่ายให้โดยไม่
น า เร่ืองค่าของงานมาเกี่ยวข้อง แต่จัดให้โดยถือว่าลูกจ้างมีฐานะเป็นสมาชิกขององค์กร 
 2.1.3 แนวคิดสวัสดิการของประเทศญ่ีปุ่น 
  เป็นแนวคิดการบริหารงานตามอาวุโสโดยการประเมินผลงานจากอายุของลูกจ้าง 
อายุงาน,พื้นฐานการศึกษา, อายุงานในต าแหน่ง, ความสามารถในงาน โดยเน้นการจ้างงานตลอดชีพ 
(ธนัญญา  บุรณศิริ,2549:23) โดยแนวคิดที่มีรูปแบบสวัสดิการที่หลากหลาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อลูกจ้าง ครอบครัว และชุมชน โดยมีมาตรการด าเนินงานและรูปแบบ
สวัสดิการที่แตกต่างจากในอดีต (อนุทิน ปลื้มมาลี,2542:24) นอกเหนือจากสวัสดิการตามกฎหมาย 
(การประกันรักษาพยาบาล การประกันการว่างงาน และการประกันอุบัติเหตุในการท างานและเงิน
บ านาญ) แล้ว โปรแกรมและการให้ความสะดวกต่างๆ เพื่อสวัสดิการของลูกจ้างเป็นสิ่งที่มีกันอยู่
แล้วในประเทศญ่ีปุ่น สวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดที่อยู่อาศัยและหอพัก สิ่งอ านวยความ
สะดวกและกิจกรรมทางสันทนาการ กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่ อาศัย การ
จัดการหาสถานที่ส าหรับรับประทานอาหารกลางวันและร้านค้าเป็นต้น เป็นสวัสดิการที่ฝ่ายบุคคล
ต้องเป็นผู้จัดหาให้กับพนักงานและลูกจ้าง และส าหรับหัวหน้างานจะได้รับพิเศษ คือ สวัสดิการ
ต่างๆ จะครอบคลุมไปถึงสมาชิกในครอบครัวสายตรงด้วย (Hideo,1990:40-52) 
 ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสวัสดิการของประเทศญ่ีปุ่นเป็นการจัดสวัสดิการซึ่งเป็นปัจจัยที่
ท าให้ลูกจ้างชาวญี่ปุ่นมีขวัญก าลังใจในการท างาน ทุ่มเทและมีความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยสรุปก็
คือ แนวคิดสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่นครอบคลุมถึงครอบครัวของบุคลากรและให้ความช่วยเหลือ
บุคลากรที่เกษียณแล้ว อันได้แก่ การให้ค าปรึกษา การศึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมนันทนาการเป็น
ต้น ทั้งนี้ลูกจ้างต้องมีส่วนในการสมทบหรือแบ่งรับภาระเพื่อการจัดสวัสดิการบางประเภท                      
(ชณิการ์ ละเอียด,2543:22) 
 
2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 2.2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ  เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของงานที่บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความ
ต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที ่เขาประสงค์  ความพึงพอใจโดยทั ่วไปตรงกับค าใน
ภาษาอังกฤษว่า Satisfaction และยังมีผู้ให้ความหมายค าว่า “ความพึงพอใจ” พอสรุปได้ดังนี้    
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 :775)  ได้ให้ความหมายของความ           
พึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มี
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ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติอยู่และความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน
อย่างไรก็ดีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวันสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงได้เสมอ  ตามกาลเวลาและ
สภาพแวดล้อมบุคคลจึงมีโอกาสที่จะไม่พึงพอใจในสิ่งที่เคยพึงพอใจมาแล้ว ฉะนั้นผู้บริหารจ าเป็น
จะต้องส ารวจตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
ตลอดไป ทั้งนี้เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตั้งไว้ 
 Edwin B Filippoได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานไว้ว่า 
“เป็นสภาพทางจิตใจหรือความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่ยังให้เห็นถึงความร่วมมือประสาน” จากนี้
แล้วเงินเดือนสวัสดิการต่างๆ ที่องค์กรจัดให้แก่ลูกจ้าง ความมั่นคง สภาพการท างาน การบังคับ
บัญชา และโอกาสความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ช่วยสร้างขวัญ
และก าลังใจในการท างาน (มัทน บรรดาศักดิ์, 2527) 
 ดังนั้นระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคล จึงเป็นองค์ประกอบที่ช่วยดึงดูดความ
สนใจแรงงานที่ดีสนใจที่จะเข้ามาท างนในองค์กร และช่วยเป็นแรงจูงใจให้แก่ลูกจ้างให้ท างานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากค่าจ้างหรือรายได้ความมั่นคงในการท างาน โอกาสความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสวัสดิการต่างๆ ที่องค์กรจัดให้แก่บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ 
 Donabedian (โคอิชะ ซุนดะ, 2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
หมายถึง ผู้บริการประสบความส าเร็จในการท าให้สมดุลระหว่างสิ่งที่ผู้รับบริการให้ค่ากับความ
คาดหวังของผู้รับบริการและประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความคาดหวัง 
 อรพินท์ บุญนาค และอัจฉรา เอ้นซ์ (โคอิชะ ซุนดะ, 2546) กล่าวว่า ความพอใจ 
หมายถึงความรู้สึกและประสบการณ์ที่ดีของผู้ที่มารับบริการต่อสถานบริการนั้นๆ  ซึ่งในการศึกษา
เกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการนั้นอาจสรุปเป็นแนวคิดในด้านขอบเขตหรือวิธีวัดความพึงพอใจ
ออกเป็น  2 ประการคือ ความพึงพอใจโดยทั่วๆ ไป ได้แก่ ความพึงพอใจต่อบุคลากรและระบบการ
ให้บริการ และความพึงพอใจเฉพาะด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่ใช้เป็นประจ า 
 Taylor & Claxton (พิมพ์ชนก ศันสนีย์, 2540: 23) ศึกษาถึงผลของความล่าช้าที่มีต่อ
การประเมินคุณภาพของการบริการ โดยท าการสัมภาษณ์ในกลุ่มผู้โดยสารจาก 17 สายการบินที่เลื่อน
ก าหนดการเดินทางล่าช้ากว่าเดิม 30 นาทีหรือกว่านั้น จ านวน 192 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ความล่าช้า
มีผลกระทบต่อการประเมินการบริการโดยรวมและก่อให้เกิดความกระวนกระวายและเบื่อหน่าย 
 Victor H. Vroom (กมลทิพย์ เล้าพรพิชยานุวัฒน์, 2544: 27) ได้ให้ความหมายของ
ความ   พึงพอใจว่าเป็นผลมาจากการที่บุคคลนั้นๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเข้าไปรับรู้แล้ว
พึงพอใจ โดยความหมายรวมพึงพอใจสามารถแทนความหมายของทัศนคติได้ 
 Caster Giord (นิธิพัฒน์ พัฒนถาบุตร, 2539: 18) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า ระดับ
ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความสนใจและทัศนคติที่มีต่อบุคคลที่มีคุณภาพและลักษณะ
สภาพของกิจกรรม 
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 ทวีพงษ์ หินค า (2541 : 8) ความพึงพอใจ เป็นความชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดซึ่งสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ ท าให้เกิดความพึงพอใจ
ต่อสิ่งนั้นเมื่อพิจารณาจากความหมายตลอดจนค านิยามที่มีผู้ให้แล้ว  จะพบว่า ความพึงพอใจ เป็น
ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ซึ่งจะไม่เหมือนกัน  ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับ             
สิ่งหนึ่งสิ่งใด ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากเมื่อได้รับการตอบสนองด้วยดี  จะมีความพึงพอใจ
มาก แต่ในทางตรงข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่
คาดหวังไว้หรือได้รับน้อยกว่าที่คาดหวังไว้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือมีน้อย
 คณิต  ดวงหัสดี  (2537) ให้ความหมายไว้ว่า เป็นความรู้สึกชอบ หรือพอใจของ
บุคคลที่มีต่อการท างานและองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจอ่ืน ๆ ถ้างานที่ท าหรือองค์ประกอบเหล่านั้น
ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้  บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้น จะอุทิศเวลา 
แรงกาย แรงใจ  รวมทั้งสติปัญญาให้แก่งานของตนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ    
 Gillmer (1965, 254-25 อ้างถึงใน เพ็ญแข ช่อมณี 2544, หน้า 6) ได้ให้ความหมายไว้
ว่าผลของเจตคติต่าง ๆ ของบุคคลที่มีต่อองค์กร องค์ประกอบของแรงงาน และมีส่วนสัมพันธ์กับ
ลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างานซึ่งความพึงพอใจนั้นได้แก่ ความรู้สึกมีความส าเร็จใน
ผลงาน ความรู้สึกว่าได้รับการยกย่องนับถือ และความรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
 Morse (1955  อ้างถึงใน  สันติ  ธรรมชาติ, หน้า 24) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ
ในงาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลดความตึงเครียดของผู้ท างานให้น้อยลง ถ้ามีความตึงเครียดมากก็
จะเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน  ความตึงเครียดเป็นผลรวมจากความต้องการของมนุษย์  เมื่อคราว
ใดความต้องการได้รับการตอบสนองก็จะท าให้ความเครียดน้อยลง ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดความพึง
พอใจจากค านิยามของ Morse  ท าให้มีนกัวิชาการอีกหลายท่านได้ให้ความหมายไปในทิศทางที่คล้ายคลึง
กัน โดยเน้นว่าความพึงพอใจเกิดจากการได้รับการตอบสนอง เช่น Hoy and Miskel กล่าวว่าความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกที่ดีต่องานซึ่งมักเกี่ยวข้องกับคุณค่าและความต้องการของบุคคลด้วย Dessler  
อธิบายความพึงพอใจว่าเป็นระดับความรู้สึกต่องานเพื่อความต้องการที่ส าคัญของคนเรา เช่น ความ
มีสุขภาพดี  มีความมั่นคง  มีความสมบูรณ์พูนสุข  มีพวกพ้อง  มีคนยกย่องต่างๆ เหล่านี้ได้รับการ
ตอบสนองแล้วท าให้มีผลต่องาน 
 Silmer (1984, 230 อ้างถึงใน ประภาภรณ์ สรุปภา 2544, หน้า 9) กล่าวไว้ว่าความ                     
พึงพอใจเป็นระดับขั้นตอนความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบของคนที่มีลักษณะต่างๆ ของงาน
รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย การจัดระบบงานและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
    Strauss (1980 อ้างถึงใน เพ็ญแข ช่อมณี 2544, หน้า 7) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ 
ไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกพอใจในงานที่ท าและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร คนจะรู้สึกพอใจในงานที่ท าเมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ทั้งด้านวัตถุ
และด้านจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเขาได้ 
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 ในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจนั้น โดยทั่วไปนิยมศึกษากันในสองมิติ  คือ มิต ิ
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานและมิติความพึงพอใจในการรับบริการ  ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษา
ในรูปแบบผู้รับบริการ  ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 Oskamps (1984, อ้างถึงใน ประภาภรณ์ สุรปภา 2544, หน้า 11) ได้กล่าวไว้ว่าความพึง
พอใจมีความหมายอยู่ 3 นัย คือ 
 1. ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณ์ที่ผลการปฏิบัติจริงได้เป็นไปตามที่บุคคล
คาดหวังไว ้
 2. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับของความส าเร็จที่เป็นไปตามความต้องการ 
 3. ความพึงพอใจ  หมายถึง  งานที่ได้ตอบสนองต่อคุณค่าของบุคคล 
 นักวิชาการได้พัฒนาทฤษฎีที่อธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจ และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับปัจจัยอื่น ๆ ไว้หลายทฤษฎี 
 Bemard (1968 อ้างถึงใน อ านวย บุญศรี, 2531) ได้กล่าวถึง สิ่งจูงใจที่ใช้ เป็น
เคร่ืองกระตุ้นบุคคล  ให้เกิดความพึงพอใจในงานไว้  8 ประการ คือ 
 1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ  ได้แก่  เงิน  สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
เป็นการตอบแทน ชดเชย หรือเป็นรางวัลที่เขาได้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานนั้นมาเป็นอย่างดี 
 2. สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสของบุคคลที่มิใช่วัตถุ  เป็นสิ่งจูงใจส าคัญที่ช่วยส่งเสริมความ
ร่วมมือในการท างานมากกว่ารางวัลที่เป็นวัตถุ  เพราะสิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสนี้บุคลากรจะได้ รับ
แตกต่างกัน เช่น เกียรติภูมิ การใช้สิทธิพิเศษ เป็นต้น 
 3. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา  หมายถึง  สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  ได้แก่ 
สถานที่ท างาน  เคร่ืองมือการท างาน  สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานต่างๆ  ซึ่งเป็นสิ่งอัน
ก่อให้เกิดความสุขทางกายในการท างาน 
 4.  ผลประโยชน์ทางอุดมคติ  หมายถึง  สมรรถภาพของหน่วยงานที่สนองความ
ต้องการของบุคคลด้านความภาคภูมิใจที่ได้แสดงฝีมือ  การได้มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัวตนเอง
และผู้อ่ืน ทั้งได้แสดงความภักดีต่อหน่วยงาน 
 5.  ความดึงดูดใจในสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ถ้าความสัมพันธ์เป็นไป
ด้วยดจีะท าให้เกิดความผูกพันและความพอใจที่จะร่วมงานกับหน่วยงาน 
 6.  การปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล 
หมายถึง การปรับปรุงต าแหน่งวิธีท างานให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร 
 7.  โอกาสที่จะร่วมมือในการท างาน  หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรรู้สึกว่ามีส่วน
ร่วมในงานเป็นบุคคลส าคัญคนหน่ึงของหน่วยงาน  มีความรู้สึกเท่าเทียมกันในหมู่ผู้ร่วมงานและมี
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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 8.  สภาพของการอยู่ร่วมกัน  หมายถึง  ความพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความ
มั่นคงในการท างาน 
 Herzberg (1959, อ้างถึงใน เพ็ญแข ช่อมณี 2544, หน้า 19) ได้ศึกษาทดลองเกี่ยวกับ
การจูงใจในการท างานโดยการสัมภาษณ์วิศวกรในเมืองพิทส์เบอร์  ประเทศสหรัฐอเมริกา ผล
การศึกษาทดลอง สรุปได้ว่า สาเหตุที่ท าให้วิศวกรและนักบัญชีเกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจใน
การท างานนั้นมีสององค์ประกอบคือ 
 1. องค์ประกอบกระตุ้น  (Motivation  Factors) หรือปัจจัยจูงใจมีลักษณะสัมพันธ์กับ
เร่ืองของงานโดยตรงเป็นสิ่งที่จูงใจบุคคลให้มีความตั้งใจในการท างานและเกิดความพอใจในการ
ท างาน  ปัจจยันี้ได้แก่ 

1.1 ความส าเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้น และประสบ
ผลส าเร็จ 

1.2 การได้การยอมรับนับถือ หมายถึง การที่บุคคลได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่า
จากกลุ่มเพื่อนผู้บังคับบัญชา หรือจากกลุ่มบุคคลอ่ืน 

1.3 ลักษณะของงาน หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีของบุคคลที่มีต่อลักษณะของ
งาน 

1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับการ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจรับผิดชอบอย่างเต็มที่ 

1.5 ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใน
สถานะหรือต าแหน่งของบุคลากรในองค์กร 

2. องค์ประกอบค้ าจุน (Hygine Factors)หรือปัจจัยค้ าจุนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมในการท างานหรือส่วนประกอบของงาน ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้คนเกิดความไม่พึงพอใจใน
การท างาน กล่าวคือ  หากขาดปัจจัยเหล่านี้จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างานแต่แม้ว่าจะมี
ปัจจัยเหล่านี้อยู่ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าเป็นสิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน  ปัจจัยนี้ได้แก่ 
            2.1 เงินเดือน หมายถึง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในเงินเดือนหรืออัตราการ
เพิ่มเงินเดือน 
                    2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคตนอกจากจะ หมายถึง การที่บุคคล
ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายต าแหน่งภายในองค์กรแล้ว   ยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลสามารถ
ได้รับความก้าวหน้าในทักษะหรือวิชาชีพของเขา   ดังนั้นจึงหมายถึงการที่บุคคลได้รับสิ่งใหม่ๆ ใน
การเพิ่มพูนทักษะที่จะช่วยเอ้ือต่อวิชาชีพของเขา 

2.3 ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือ
วาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
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                 2.4 สถานะของอาชีพ หมายถึง ลักษณะของงานหรือสถานะที่เป็นองค์ประกอบ
ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกต่องาน เช่น การมีรถประจ าต าแหน่ง เป็นต้น 
                 2.5 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  หมายถึง การติดต่อพบปะกัน โดยกิริยาหรือ
วาจาแต่มิได้รวมถึงการยอมรับนับถือ 
                 2.6 นโยบายและการบริหารงานขององค์กร หมายถึง การจัดการและการ
บริหารงานขององค์กร 
                 2.7 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
                 2.8 สถานภาพการท างาน  ได้แก่  สถานภาพทางกายภาพที่เอ้ือต่อความเป็นสุขใน
การท างาน 
                 2.9 ความเป็นส่วนตัว  หมายถึง  สถานการณ์ซึ่งลักษณะบางประการของงาน
ส่งผลต่อชีวิตส่วนตัวในลักษณะของผลงานนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้บุคคลมีความรู้สึก
อย่างใดอย่างหนึ่งต่องานของเขา 
                 2.10 ความมั่นคงในงาน  หมายถึง  ความรู้สึกของบุคคลที่มีความมั่นคงของงาน
ความมั่นคงในองค์กร 
                 2.11 วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง  ความรู้ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหารงาน 
 สรุปได้ว่า ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานส่วนปัจจัย      
ค้ าจุนจะเป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความเบื่อหน่ายหรือรู้สึกไม่พอใจในการท างานซึ่งทฤษฎี
สององค์ประกอบของ Herzberg นี้เชื่อว่าการสนองความต้องการของมนุษย์แบ่งเป็น 2  องค์ประกอบ คือ  
องค์ประกอบที่ 1 หรือปัจจัยจูงใจที่สร้างความพึงพอใจ เป็นความต้องการขั้นสูงประกอบด้วย
ลักษณะงาน ความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ การได้รับ การยกย่องและสถานภาพ                   
ส่วนองค์ประกอบที่  2 หรือปัจจัยค้ าจุน หรือองค์ประกอบที่สร้างความไม่พึงพอใจ เป็นความ
ต้องการขั้นต่ า ประกอบด้วยสภาพการท างาน การบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นโยบาย
และการบริหารงาน  ความมั่นคงในงานและเงินเดือนไม่เป็นการสร้างเสริมบุคคลให้ปฏิบัติดีขึ้นแต่
ต้องด ารงรักษาไว้เพื่อความพึงพอใจในขั้นสูงต่อไป 
 2.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 

  ความผูกพนัต่อองค์การมีความส าคัญ เนื่องจากเป็นความปรารถนาที่จะอยู่ต่อ หรือ
ลาออกจากองค์การ ขณะที่การลาออกและการจ้างพนักงานใหม่มีความเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อ
องค์การ อาทิ การขาดงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การแลผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
ที่บุคคลจะมีลักษณะเฉพาะตัว รวมถึงบุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัวของบุคคล 
เพื่อที่จะรวมกลุ่มอยู่ในสังคมได้นั้น ต้องสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นก่อน  Allen and Meyer (1990) 
ได้ให้ความหมายความผูกพันต่อองค์การว่า ความผูกพันต่อองค์การ คือ ลักษณะความสัมพันธ์ของ
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พนักงานกับองค์การ และมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของสมาชิกในองค์การ โดยแบ่งความ
ผูกพันออกเป็น 3 ประเภท ไดแก่ 
  1. ความผูกพันด้านจิตใจเกี่ยวข้องกับ การรับรู้ของพนักงานด้านจิตใจที่ผูกพันต่อ
องค์การ 
  2. ความผูกพันต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับ การรับรู้ของพนักงานด้านค่าตอบแทนและ
การลาออกจากองค์การ 
  3. ความผูกพันที่ตั้งใจจะอยู่ต่อเกี่ยวข้องกับ การรับรู้ของพนักงานด้านระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์การ 
  Porter, Lyman and Steers, Richard (1974) กล่าวถึงความหมายความผูกพันต่อ
องค์การว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิก
ขององค์การ มีความตั้งใจและพร้อมที่จะใช้ความพยายามที่มีอยู่เพื่อองค์การอย่างมีความเชื่อ รวมทั้ง
ยอมรับในคุณค่าและเป้าหมายขององค์การ  
  Steer (1977) กล่าวถึงนิยามความผูกพันต่อองค์การว่า เป็นลักษณะที่แสดงออก
ของบุคคลที่มี ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับองค์การ โดยคุณลักษณะ 3 ประการ ความเชื่อมั่นและ
การยอมรับเป้าหมายขององค์กร ความตั้งใจที่จะอยู่เพื่อใช้ความสามารถอย่างเต็มที่และเป็นสมาชิก
ขององค์การต่อไป ความผูกพันแสดงออกมาจากความจงรักภักดีต่อองค์การอันเป็นสิ่งที่บุคคล
กระท าต่องาน 
  Mowday, Steers and Porter (1982) กล่าวถึงความหมายความผูกพันตอองค์การ
ความผูกพันต่อองค์การหมายถึง ความสัมพันธ์ที่ดีของบุคคลที่มีต่อองค์การอย่างเหนียวแน่นโดย
ความรู้สึกที่ดีเป็นเจตคติที่แสดงออกมาใน 3 ลักษณะ คือ การยอมรับในเป้าหมาย ความเต็มใจใน
การพยายามปฏิบัติงานให้แก่องค์การ และความจงรักภักดีต่อองค์การ  
  Allen and Meyer (1990) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กร เป็นภาวะทางจิตใจที่ท า
ให้บุคคลมีความยึดมั่นต่อองค์กร โดยได้แบ่งออกเป็น 3 แนวทางได้แก่ 
  1. แนวทางที่เน้นความผูกพันทางอารมณ์ (Affective Attachment) เป็นแนวคิดที่
ได้รับความนิยมมากที่สุดในการวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร เป็นการแสดงถึงความยึดติด
ทางด้านจิตใจของบุคคลต่อองค์การการเข้าไปเกี่ยวข้องและเต็มใจที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร ซึ่ง
บุคคลอยู่ในองค์กรนั้นเพราะต้องการอยู่ เนื่องจากได้รับประสบการณ์ในการท างานที่น่าพึงพอใจ
จากองค์กรตลอดจนได้รับความพึงพอใจในการได้รับการตอบสนองการคาดหวัง ความต้องการ
พื้นฐาน  ของบุคคล ซึ่งจะได้การพัฒนาการผูกติดทางอารมณ์ต่อองค์กร อย่างไรก็ตามองค์ประกอบ
ด้านน้ียังขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรด้วย คือ เป็นองค์การที่มีการบริหารแบบการกระจายอ านาจใน
การตัดสินใจ หรือคุณลักษณะภายในตัวบุคคลบางอย่างร่วมด้วย เช่น ความเชื่ออ านาจภายในตน               
จะมีส่วนช่วยพัฒนาความผูกพันด้านนี้ การจัดสภาพงานที่พึงพอใจ โอกาสในการได้พัฒนาทักษะใน 
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งาน การได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงาน การสนับสนุนทางสังคม 
  2. แนวทางที่เน้นความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน (Perceived Costs) แสดงถึง
การที่บุคคลผูกพันกับองค์กรของตนเอง เนื่องมาจากการรับรู้ว่าถ้าออกจากองค์กรไปแล้วจะ                             
เสียผลประโยชน์ที่ตนได้ลงทุนไว้กับองค์กร ขณะเดียวกันก็รับรู้ถึงการขาดทางเลือกของตนเอง 
หรือรับรู้ถึงทางเลือกที่มีจ ากัด ท าให้บุคคลอยู่กับองค์กรเพราะจ าเป็นต้องอยู่ การพัฒนาความผูกพัน
ด้านนี้สามารถท าได้โดยให้พนักงานได้ลงทุนที่การลงทุนนั้นจะสูญหายไปหรือลดค่าลงเมื่อออก
จากองค์กร 

3. แนวทางที่เน้นความผูกพันอันเนื่องมาจากหน้าที่ (Obligation) แสดงถึงการที่
บุคคล รับรู้ถึงพันธะของตนต่อองค์กร ซึ่งเป็นผลมาจากสองตัวแปรได้แก่ 
   3.1 การหล่อหลอมทางสังคม (Socialization) ซึ่งแบ่งได้เป็นการหล่อหลอมทาง
ครอบครัวและการหล่อหลอมในองค์กร เช่น จากวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างคุณค่าและความ
จงรักภักด ี  

3.2 การแลกเปลี่ยน (Exchange) ได้แก่ การได้รับรางวัล ไม่ว่าจะเป็นรางวัลทาง
สังคม และรางวัลจากองค์กร หรือการลงทุนขององค์กรในตัวบุคคล เช่น การพัฒนาพนักงานด้วย
การฝึกอบรม การให้ทุน ท าให้บุคคลรู้สึกผูกพันเพื่อตอบแทนองค์กร เป็นความรู้สึกว่าควรจะอยู่ 

Steers & Porter (อ้างถึงใน พิชญากุล ศิริปัญญา, 2545) กล่าวว่า ความผูกพันต่อ
องค์กรมีความหมายใน 3 ลักษณะ คือ 

1. ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร เป็น
ลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อด้านทัศนคติในเชิงบวกต่อองค์กร มีความผูกพันต่อองค์กรอย่าง
แท้จริงต่อค่านิยม และเป้าหมายขององค์กร พร้อมสนับสนุนกิจการขององค์กร ซึ่งเป็นเป้าหมายของ
ตนด้วย มีความเชื่อว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่ตนเองท างานด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร 

2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กรเป็น
ลักษณะ ที่บุคลากรเต็มใจที่จะเสียสละอุทิศตน พยายามท างานเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์กร
ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย เกิดผลประโยชน์ต่อองค์การ และมีความห่วงใยต่อความเป็นไป
ขององค์กร 

3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร เป็น
ลักษณะ ที่บุคลากรแสดงความต้องการ และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองค์กรนี้ตลอดไป มีความ
จงรักภักดีต่อองค์กร มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์กร และพร้อมที่จะบอกคนอ่ืนว่า
ตนเป็นสมาชิกขององค์กร การรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนับสนุนและสร้างสรรค์
องค์การให้ดียิ่งขึ้น 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร สเตียรส์ (Steers,1977) ได้แบ่งปัจจัยที่มีผล 
ต่อความผูกพันขององค์กรเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน (Personal Characteristic) ประกอบด้วย 
อายุเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือน 

2. คุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ(Job Characteristic) ลักษณะงานที่แตกต่างกัน จะมี
อิทธิพลต่อระดับความยึดมั่น ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ลักษณะงานที่ดีจะท าให้บุคลากรรู้สึกมี
แรงจูงใจอยากท างานเพื่อเพิ่มค่าให้กับตนเอง แม้ว่าผลงานจะยังไม่ดีก็ยังทุ่มเทความพยายามให้มาก
ขึ้น เพื่อเพิ่มรางวัลให้กับตนเองและคุณภาพงานที่ดีขึ้น (นาฎยา อ่วมผึ้ง , 2544) ลักษณะงานที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรได้แก่ 

 2.1 ความมีอิสระในการท างาน หมายถึง ลักษณะงานที่บุคคลสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างมีอิสรภาพ ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
โดยไม่มีการควบคุมจากภายนอก จะท าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้เต็มความรู้ความสามารถ 

2.2 ความหลากหลายของงาน หมายถึงงานที่มีระดับความยากง่ายของงานที่ผู้
ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ความสามารถ มีลักษณะที่ ไม่จ าเจ หรือการท ากิจกรรมหลาย ๆ อย่างของ
หน่วยงานให้ส าเร็จผล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีพิเศษจึงเป็นงานที่ท้าทาย และกระตุ้นให้บุคลากรมี
ความสนใจในงาน 

2.3 ความมีเอกลักษณ์ของงาน หมายถึง งานที่ระบุขอบเขตของงานมีความ
ชัดเจนของบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน เป็นระดับความยากง่ายของผู้ปฏิบัติสามารถ
ท างานนั้นต้ังแต่ต้นจนบังเกิดผลงาน ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกสบายใจที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ที่ถูกต้อง และมีผลงานที่สามารถพิจารณาได้ชัดเจน 

2.4 ผลป้อนกลับของงาน เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานให้แก่องค์กรแล้ว ก็ต้องได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับของตนเอง รวมทั้งข้อคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นการ
ประเมินผลงานว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

2.5 งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน หมายถึง ลักษณะงานที่บุคลากรมี
โอกาสที่จะติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การได้เข้าสังคมท าให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  กับ
คนอ่ืนก่อให้เกิดความคิดหลากหลายในการพัฒนาตนเอง ในการพัฒนางาน เมื่อมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน
ก็จะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เป็นเจ้าขององค์กรและจะรู้สึก
ผูกพันกับองค์กร 
  3. ประสบการณ์ในงาน (Work Experience) หมายถึง การรับรู้ของสมาชิกต่อ
สิ่งแวดล้อมในช่วงปฏิบัติงาน ประสบการณ์ที่ได้รับเป็นคุณหรือโทษ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
โดยก าหนดไว้ 4 ลักษณะได้แก่ 
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   3.1 ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร คือความรู้สึกว่าตนเองได้รับการ
ยอมรับจากองค์กร รู้สึกว่าการปฏิบัติงานของตนมีคุณค่าเป็นเสมือนรางวัลขององค์การที่ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความรู้สึกจงรักภักดี และคิดว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
   3.2 ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึงพาได้ เป็นความรู้สึกไว้วางใจเชื่อถือของบุคคล
ที่มีต่อองค์กร ว่าองค์กรจะไม่ทอดทิ้งเมื่อเขาประสบปัญหา 

  3.3 ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์กร หมายถึง การที่  บุคลาการ
ได้ลงทุนปฏิบัติงานกับองค์กรแล้ว ก็หวังจะได้รับผลตอบแทน เช่น ค่าตอบแทน การพิจารณาความ
ดีความชอบ ท าให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยที่สร้างความผูกพันต่อองค์กร 
   3.4 ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร ทัศนคติของกลุ่มภายในองค์กรนั้น ท า
ให้บรรยากาศในองค์กรแตกต่างกัน บรรยากาศขององค์กรที่ดี มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือ
ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ท าให้บุคลากรรู้สึกว่าทัศนคติของกลุ่มดี ก็จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่จะอยู่
กับองค์กรต่อไป 
  มอร์เดย์ และคณะ (Mordayet al., 1982 อ้างถึงใน นงเยาว์ แก้วมรกต, 2542, หน้า 
21) ชี้ให้ เห็นว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันองค์กรด้านจิตใจ(Affective Commitment) 
ประกอบด้วย 
  1. คุณลักษณะส่วนบุคคล(Personal Characteristic)  
  2. คุณลักษณะงาน (Job Characteristic)  
  3. ประสบการณ์ท างาน (Work Experience)  
  4. คุณลักษณะโครงสร้าง (Structural Characteristic)  
  บารอน (Baron,1986, p.165) สรุปว่า ระดับของความผูกพันต่อองค์กร ได้รับ
อิทธิพลจากลักษณะหลาย ๆ ประการของงาน ซึ่งแสดงออกในลักษณะของความรู้สึกพึงพอใจและ
ความรู้สึกไม่พอใจในการท างาน มีผลต่อการรับรู้ของพนักงานและความพึงพอใจโดยรวมและมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงาน ดังนี้ 
  1. ความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงท าให้อัตราการขาดงาน การลาออกน้อยลง 
  2. ความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ท างานและผลการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงท าให้พนักงานมีความ
พยายามที่จะท างานเพื่อประโยชน์ขององค์กร และส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงด้วย 
  3. ความพึงพอใจในการท างานระดับสูงเป็นผลมาจากความผูกพันต่อองค์กร 
  เดวีส (Davis, 1978อ้างถึงใน สุรพล พยอมแย้ม,2541,หน้า 69) กล่าวว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กร มีดังนี้ 
  1. มีผู้น าที่ด ี
  2. ทราบความเคลื่อนไหวและความเป็นไปของหน่วยงานทุกระดับ 
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  3. ได้รับการปฏิบัติด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  4. มีโอกาสในการเติบโตและก้าวหน้าในงาน 
  5. มีความเป็นอิสระในการท างานพอสมควร 
  6. มีความอบอุ่นและการยอมรับนับถือของเพื่อนร่วมงาน 
  7. มคีวามมั่นคงและความปลอดภัยในการท างาน 
  8. สภาพการท างานที่สะดวกสบายเท่าเทียมกับผู้อื่นที่อยู่ในระดับเดียวกัน 
  9. มีความส าเร็จในการท างานที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า 
  10. มีความเป็นธรรมและความเสมอต้นเสมอปลาย 
  วิชัย แหวนเพชร (2543, หน้า 141-142) กล่าวว่าพื้นฐานที่ส าคัญที่มีผลต่อความ                 
พึงพอใจในการท างานซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาวมีดังต่อไปนี้ 
  1. งาน (Job) คือ ตัวงานที่เขาได้ไปท าอยู่ หมายความว่า เขานั้นมีความชอบ ความ
ถนัดและความสนใจในงานนั้นหรือไม่ หากเขามีความชอบความสนใจแล้วก็ย่อมจะมีความพึง
พอใจในงานนั้นสูงเป็นทุนอยู่ ในขณะที่เขาท างานไปโอกาสที่เขาจะเรียนรู้งาน รู้สิ่งใหม่ ๆ ก็มาก
ขึ้น 
  2. ค่าจ้าง (Wage) ค่าจ้างแรงงานเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้บุคคลอยากท างาน
ในหน่วยงานนั้นหรือไม่ การให้ค่าจ้างในอัตราที่เหมาะสม โดยเฉพาะในบรรดาคนงานหรือลูกจ้าง
ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน 
  3. การยอมรับ (Recognition) ทั้งจากผู้บังคับบัญชาผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน 
หากมีการยอมรับเขาในบทบาท ย่อมท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน ดังนั้น การให้
เกียรติให้การยอมรับ รับฟังความคิดเห็นต่อบุคคลย่อมท าให้เขาเกิดความพึงพอใจได้ 
  4. สภาพการท างาน (Working Condition) เป็นสภาพโดยทั่ว ๆ ไปของสถานที่
ท างาน เช่น ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ฯ 
  5. ผลประโยชน์ (Benefit) และสวัสดิการ (Services) หมายถึง สิ่งที่เขาได้รับ ตอบ
แทนจากผลการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากค่าจ้าง เช่น บ าเหน็จ บ านาญ ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักค่า
น้ ามันรถ ฯลฯ 
  6. ผู้บังคับบัญชา (Leader) หัวหน้าก็มีอิทธิพลมากเช่นกัน เช่น ลักษณะของ
หัวหน้าเป็นแบบใด มีทักษะในการบริหารงานมากน้อยเพียงใด รู้หลักจิตวิทยา หลักมนุษย์สัมพันธ์
เพียงไรและเมื่อมีปัญหาหัวหน้ามีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือให้ค าแนะน าแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้เพียงใด 
  7. เพื่อนร่วมงาน (Co-workers) หากมีเพื่อนร่วมงานที่ดีในองค์กรย่อมส่งผลท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการท างานมากขึ้น 
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  8. องค์กรและการจัดการ (Organization and Management) หมายถึง องค์กรใดที่มี
ชื่อเสียงในการท างาน ย่อมท าให้เกิดการยอมรับ เกิดความพึงพอใจในองค์กรน้ัน 
 2.2.3  แนวคิดเกี่ยวกับ Generation  (การแบ่งลักษณะบุคคลตามช่วงเวลา) 
  ทศพล กระต่ายน้อย (2555) ได้กล่าวถึงแนวคิด Generation เป็นแนวคิดที่แบ่ง
ลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคลโดยใช้เงื่อนไข เร่ืองเวลามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ ภูมิหลังหรือ
บริบทแวดล้อม และลักษณะหรือบุคลิกเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบันมีการแบ่งบุคลิกลักษณะเฉพาะรุ่นมี
ลักษณะแตกต่างกัน ดังน้ี 
  Generation B (Baby Boomer Generation) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 –
2507 อายุ  51 – 69 ปี จะเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการท างาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา อดทน ให้ความส าคัญ
กับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความส าเร็จ อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะท างานหนัก
เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว  มีความทุ่มเทกับการท างานและองค์กรมาก คนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ ยนงานบ่อย
เนื่องจาก  มีความจงรักภักดีกับองค์กรอย่างมาก ปัจจุบันนักการตลาดในหลายๆ ประเทศเน้นท า
การตลาดกับกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ มีก าลังซื้อ มีศักยภาพในการบริโภคสินค้า       
มีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อจับจ่ายใช้สอยสินค้าเพื่อตัวเองและบุคคลใกล้ชิด  สาเหตุ ที่เรียกว่า "เบบี้    
บูมเมอร์" ก็เพราะว่าหลังจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 สงบลง บ้านเมืองที่ผ่านการสู้รบได้รับความ
เสียหายอย่างหนัก ประชากรที่เหลืออยู่ในแต่ละประเทศจึงต้องเร่งฟื้นฟูประเทศให้กลับมาแข็ง 
แกร่งมั่นคงอีกครั้ง แต่ทว่า...สงครามที่ผ่านพ้นไปก็ได้คร่าก าลังพล และแรงงานไปเป็นจ านวนมาก 
ประเทศเหล่านี้จึงขาดแรงงานในการขับเคลื่อน ประเทศ คนในยุคนั้นจึงมีค่านิยมที่จะต้องมีลูก
หลาย ๆ คน เพื่อสร้างแรงงานขึ้นมาพัฒนาประเทศชาติจึงเป็นที่มาของค าว่า"เบบี้บูมเมอร์"นั่นเอง  
  ปัจจุบันน้ี คนยุคเบบี้บูมเมอร์ คือ คนที่มีอายุตั้งแต่ 49 ปีขึ้นไป และเร่ิมเข้าสู่วัยชรา
แล้ว คนกลุ่มนี้จึงเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการท างาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา มีความอดทนสูง ทุ่มเท
ให้กับการท างานและองค์กรมาก สู้งาน พยายามคิดและท าอะไรด้วยตัวเอง เป็นเจ้าคนนายคน ถูก
ครอบครัวสั่งสอนมาให้เป็นคนประหยัด อดออม จึงมีการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง คน 
ในยุคอ่ืน ๆ อาจจะมองคนยุคเบบี้บูมเมอร์ว่าเป็นพวก "อนุรักษนิยม" เป็นคนที่เคร่งครัดใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี แต่คนกลุ่มนี้ถือว่าน่าจะมีจ านวนมากที่สุดในสังคมปัจจุบันเลยทีเดียว 
เหตุการณ์ส าคัญที่คนในรุ่นนี้เคยประสบหรือเคยได้ยินก็คือข่าวความส าเร็จของการส่งนักบินอวกาศ
ไปเหยียบดวงจันทร์ข่าวการท าสงครามเวียดนามเป็นต้น 
 Generation X (Extraordinary Generation)  คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 
2522     อายุ 36 – 50 ปี มีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ให้ความส าคัญกับ
เร่ืองความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work – life balance)  มีแนวคิดและการท างานใน
ลักษณะรู้ทุกอย่างท าทุกอย่างได้เพียงล าพังไม่พึ่งพาใคร มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับฟังข้อติติงเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  ในด้านพฤติกรรมการบริโภคจะเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ กล้าใช้จ่าย
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ฟุ่มเฟือยท างานในลักษณะใช้ความคิด สมาชิกหลักในครอบครัวท างานทั้งสองคนใช้ชีวิตแบบ
ทันสมัย  
  ปัจจุบัน คนยุค Gen-X เป็นคนวัยท างาน มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปแล้ว พฤติกรรม
ของคนกลุ่มนี้ที่เด่นชัดมากก็คือ ชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ให้ความส าคัญกับเร่ืองความ
สมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work–life balance) มีแนวคิดและการท างานในลักษณะรู้ทุกอย่าง
ท าทุกอย่างได้เพียงล าพังไม่พึ่งพาใคร เป็นตัวของตัวเองสูงมีความคิดเปิดกว้างมีความคิดสร้างสรรค์  
อย่างไรก็ตาม หลายคนใน Gen-X มีแนวโน้มที่จะต่อต้านสังคม ไม่ได้เชื่อเร่ืองศาสนา และ ไม่ได้ยึด
ขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป 
อย่างเช่นมองว่าการอยู่ก่อนแต่ง หรือการหย่าร้างก็เป็นเร่ืองปกติ เช่นเดียวกับเร่ืองเพศที่ 3 ซึ่งต่าง
จากกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่มองเร่ืองพวกนี้เป็นเร่ืองผิดจารีตประเพณี เป็นอย่างยิ่ง   
 Generation Y (Why Generation) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2533 อายุ  
25 – 35 ปี เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เป็นวัยที่เพิ่งเร่ิมเข้าสู่วัยท างาน 
มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข 
คนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการท างานว่าสิ่งที่ท ามีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร อีก
ทั้งยังมีความสามารถในการท างานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และยังสามารถท างานหลาย ๆ อย่าง
ได้ในเวลาเดียวกัน  Gen-Y เป็นผู้บริโภคที่ใจร้อน ต้องการเห็นผลส าเร็จทุกอย่างอย่างรวดเร็ว
เน่ืองจากเชื่อในศักยภาพของตนเอง กลุ่มคน Gen-Y เชื่อว่าการประสบความส าเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้น
ต้องท างานหนัก ท าให้มีการแต่งงานช้าลง ไม่ถึง 30 ไม่แต่ง ถ้ามีแฟนแล้วแฟนมีอุปสรรคกับงาน ก็
จะเลิกกับแฟนเลือกงาน คนกลุ่มนี้มักเปลี่ยนงานบ่อย มีเครดิตการ์ดมากกว่า 1ใบ ใช้บริการประเภท
และมักใช้บริการ Personal Credit มากขึ้น 
 ปัจจุบัน คนกลุ่มนี้อยู่ในทั้งช่วงวัยเรียน และวัยท างาน และจากการที่ยุคนี้เป็นยุคที่
มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงไม่น่าแปลกใจที่คนกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการท างานที่เกี่ยวกับ
การติดต่อสื่อสาร ชอบงานด้านไอที ใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถท าอะไร            
หลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน เรียกได้ว่าสามารถใช้เคร่ืองมือเคร่ืองไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว อย่าง
ที่เราอาจจะเคยเห็นภาพคนยุคใหม่ที่นั่งเล่น iPad ไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยแถมบางคนยังกินข้าว
ไปพร้อมๆกันด้วยอีกต่างหาก ในเร่ืองการท างาน คนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการท างานว่าสิ่ง
ที่ท ามีผลต่อตนเองและต่อหน่วย งานอย่างไร และชอบท างานเป็นทีม ต่างจากกลุ่ม Gen-X ที่ชอบ
วันแมนโชว์มากกว่า เพราะคนในวัย Gen-X จะถูกฝึกมาแบบนั้น ต่างจากวัย Gen-Y ที่เติบโตมา
พร้อมกับการประชุม การระดมความคิดเห็น แต่ทว่าคนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยอดทนเหมือนรุ่นพ่อ                     
รุ่นแม่นัก หวังที่จะท างานได้เงินเดือนสูง ๆ แต่ไม่อยากไต่เต้าจากการท างานข้างล่างขึ้นไป คาดหวัง
ในการท างานสูง ต้องการค าชม กลุ่ม Gen-Y มักจะจัดสรรเวลาให้งานและชีวิตส่วนตัวในจุดที่
สมดุลกัน พอหลังเลิกงานอาจไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเอง เช่น                               
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ไปเล่นฟิตเนส ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงจะไม่ค่อยหมกมุ่นอยู่กับงานเหมือนกับคนรุ่นก่อน 
นอกจากนี้  กลุ่ม Gen-Y จะเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีใจช่วยเหลือสังคมรักษาสิ่งแวดล้อม                 
มีความสัมพันธ์ที่ดีและแน่นแฟ้นกับพ่อแม่  
 Generation Z (Gen-Z) คือ ค านิยามล่าสุดของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน หมายถึงคน
ที่เกิดหลัง พ.ศ. 2540 ขึ้นไป เทียบ อายุแล้วก็คือวัยของเด็ก ๆ นั่นเอง เด็ก ๆ กลุ่ม Gen-Z นี้ จะเติบโต
มาพร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี      
ต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็ว เพราะพ่อแม่ใช้สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจ าวัน แต่สิ่งหนึ่งที่เด็กรุ่น Gen-Z 
แตกต่างจากรุ่นอ่ืน ๆ สมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็คือ เด็กรุ่นนี้จะ ได้เห็นภาพที่พ่อและแม่ต้องออกไป
ท างานทั้งคู่ ต่างจากรุ่นก่อน ๆ ที่อาจจะมีพ่อออกไปท างานคนเดียว ด้วยเหตุผลนี้ เด็ก Gen-Z หลาย ๆ 
คนจึงได้รับการเลี้ยงดูจากคนอ่ืนมากกว่าพ่อแม่ของตัวเอง 
  นอกจาก 7 เจเนอเรชั่นที่บอกไปแล้ว ปัจจุบันนี้ยังมีค านิยามเพิ่มขึ้นมาอีก 1 กลุ่ม 
แต่ไม่ได้จัดอยู่ร่วมกับ 7 เจเนอเรชั่นข้างต้น คือ กลุ่ม "Gen-C" เป็นค าใหม่ที่ Google และ Nielsen 
บัญญัติ ใช้ส าหรับเรียกกลุ่มคนยุคใหม่ที่ไม่ได้แบ่งตามอายุเหมือน 7 เจเนอเรชั่นข้างบน แต่จัดกลุ่ม
ตามพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต และโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทั้งนี้ คนที่จะถูกจัดเข้ากลุ่ม 
Gen-C นั้น ก็คือคนกลุ่ม Baby Boommer และ Gen-X ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง หัน
มาสนใจเทคโนโลยีมากขึ้น ไปจนถึงขั้นเสพติดการเชื่อมต่อ แต่ไม่รวมคนกลุ่ม Gen-Y เป็นพวก 
Gen-C ด้วย นั่นเพราะคนกลุ่ม Gen-Y ปกติก็จะมีการเชื่อมต่อโลกไร้สายเป็นประจ าอยู่แล้ว ต่างกับ
คนกลุ่ม Baby Boommer และ Gen-X ที่ในอดีตแทบไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเร่ืองพวกนี้เลย แต่เมื่อเข้า       
สู่ยุคเทคโนโลยีมากขึ้น พฤติกรรมของคนเหล่านี้จึงต้องเปลี่ยนไปตามโลก 
  ส าหรับคน Gen-C นั้น จะมีนิสัยที่เห็นเด่นชัดมาก ๆ คือ จะมีการเชื่อมต่อ
ตลอดเวลา มีการอัพเดทข้อมูล สนใจข่าวสารที่ได้รับรู้มาในโลกไซเบอร์ พร้อมจะแชร์ต่อทุกเมื่อ 
ติดตามดูคลิปในยูทูบมากกว่านั่งดูโทรทัศน์ เหมือนกับสังคมออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ของตัวเองไปแล้ว และคนกลุ่มนี้ก็ยังกลายมาเป็นผู้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมใหม่ ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม 
คนกลุ่ม Gen-C นี้ แม้จะชอบโพสต์ข้อความมากมาย แต่ก็จะโพสต์ด้วยความระมัดระวังกว่าคน 
Gen-Y ที่อาจจะโพสต์ตามอารมณ์มากกว่า ต่างกับคน Gen-C ที่จะโพสต์เพื่อแบ่งปันความรู้ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 
  อนงค์นาถ ยุวพันธ์ (2555)กล่าวถึงเร่ืองการบริหารคนแต่ละ Generation นั้น เป็น
เร่ืองที่มีการพูดถึงกันมากมาย มีงานวิจัย ศึกษากันอยู่พอสมควรในเร่ืองของชีวิตความเป็นอยู่ 
รวมถึงทัศนคติของแต่ละ Gen เนื่องจากองค์กรในยุคนี้ เป็นยุคที่องค์กรขนาดใหญ่มีพนักงานทั้ง 3 
Gen อยู่รวมกัน ตั้งแต่ Baby Boomer, Generation X และ Generation Y ซึ่งการบริหารการท างาน
ร่วมกันของกลุ่มคน 3 กลุ่มที่มีพื้นฐานการเลี้ยงดู และความคิดความอ่านที่แตกต่างกันนั้น เป็นเร่ือง
ที่หลายๆ องค์กรต่างก็ยอมรับว่ามีความยาก และต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันที่สูงมาก ระบบ
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การบริหารทรัพยากรบุคคลก็ต้องออกแบบมาเพื่อที่จะตอบสนองคนทั้ง 3 กลุ่มที่มีความต้องการที่
แตกต่างกันได้ด้วยเช่นกัน แม้ว่า แต่ละ Gen จะมีพื้นฐานการใช้ชีวิต และการเติบโตมาใน
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันก็จริง แต่ลึกๆ แล้วทั้ง 3 Gen ต่างก็มีความต้องการที่เหมือนกันอยู่ชุด
หนึ่ง ซึ่งองค์กรจะต้องบริหารจัดการความต้องการชุดนี้ให้ตอบสนองคนทั้ง 3 Gen ให้ได้ ถ้าท าได้ ก็
จะน ามาซึ่ง ความรู้สึกอยากอยู่ท างานในองค์กร หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ องค์กรจะสามารถรักษา
พนักงานทั้ง 3 Gen ให้ท างานกับองค์กรได้อย่างเต็มที่ 
 ความต้องการท่ีเหมือนกันของแต่ละGeneration 
 รัชฎา อสิสนธิสกุล (2549) ได้กล่าวถึง ความต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพ เร่ือง
ของความก้าวหน้าน้ัน เป็นเร่ืองแรกที่ทุก Gen ต้องการเหมือนกัน คงไม่มี Gen ไหนที่บอกว่า ตังเอง
ไม่ต้องการความก้าวหน้าในการท างานนะครับ สิ่งเหล่านี้เป็นความต้องการพื้นฐานของคนเราทุก
คนอยู่แล้ว เวลาที่เข้ามาท างานกับองค์กรใดๆ ก็ตาม สิ่งที่คนทุกเพศ ทุกวัน ทุก Gen ต่างต้องการ
เหมือนกันก็คือ เร่ืองของความก้าวหน้าในการท างาน เพียงแต่ ประเด็นที่จะต่างกันก็คือ ระยะเวลา
ของการเติบโต คนแต่ละ Gen จะต้องการไม่เท่ากัน คนรุ่นเก่าๆ อาจจะมีความอดทนมากกว่ากับการ
เติบโตทางด้านต าแหน่งงาน เพราะวัฒนธรรมในอดีตนั้น เน้นไปในเร่ืองของอาวุโสมากหน่อย 
ดังนั้น คนรุ่น Baby boom จะเข้าใจและอดทนได้มากกว่า เนื่องจากมองตนเองว่าอายุอาจจะยังไม่ถึง 
แต่ส าหรับ Gen X และ Gen Y (ซึ่งน่าจะเป็นคนกลุ่มใหญ่ในองค์กรปัจจุบันนี้) ต้องการ
ความก้าวหน้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าอดีตมาก เรียกได้ว่า อยากเป็นผู้จัดการระดับสูงกันตั้งแต่อายุ              
ไม่ถึง 30 กันเลยทีเดียว ซึ่งความแตกต่างตรงนี้ ก็ท าให้การออกแบบความก้าวหน้าทางด้านสาย
อาชีพ ต้องเปลี่ยนแนวคิดจากระบบอาวุโส มาเป็นระบบผลงาน ใครที่ท าผลงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ก็มีระยะเวลาในการเติบโตที่เร็วมาก การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ถ้าองค์กรสามารถท าได้             
ก็จะตอบสนองความต้องการทางด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพของ Generation ใหม่ๆ ได้อย่างดี
ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ความต้องการเร่ืองนี้เป็นเร่ืองที่ต่อเนื่องมาจาก
เร่ืองแรกที่กล่าวไป ก็คือ ถ้าพนักงานไม่มีโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ผลงานของ
พนักงานก็ไม่ดีขึ้น ความก้าวหน้าทางสายอาชีพก็จะเกิดขึ้นเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น คงไม่มี Gen ไหนที่
บอกว่า ตนเองไม่ต้องการการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เลย แค่นี้ก็พอแล้ว ไม่ต้องพัฒนาอะไรทั้งนั้น รู้
เท่าที่รู้ ท าเท่าที่ท าเป็นก็น่าจะพอ ในทางปฏิบัติจริงนั้น พนักงานทุกเพศ ทุกวัยที่ท างานในองค์กร 
ส่วนใหญ่มักจะต้องการให้องค์กรให้โอกาสเขาในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ ไม่ว่าเป็นการฝึกอบรม ดูงาน การสอนงาน ฯลฯ แต่ความแตกต่างของแต่ละ Gen น่าจะอยู่ที่
วิธีการในการเรียนรู้มากกว่า Gen เก่าๆ ก็อาจจะชอบเร่ืองของการไปฝึกอบรมภายนอก การอ่าน
หนังสือ Gen ใหม่ๆ ก็อาจจะชอบเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่พื้นฐานแล้วทุก Gen ต้องการที่จะ
เรียนรู้เหมือนกัน งานที่ท้าทายความสามารถ ความต้องการที่สาม ที่เหมือนกันในทุกๆ Gen ก็คือ 
เร่ืองของการได้ท างานที่มีความท้าทาย ไม่น่าเบื่อ และตรงกับสิ่งที่ตนเองต้องการ ผมคิดว่าคงไม่มี 
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Gen ไหนที่บอกว่าไม่ต้องการงานท้าทาย ชอบท างานที่น่าเบื่อๆ ท างานซ้ าๆ ซากๆ ซึ่งเร่ืองนี้ก็ถือว่า
เป็นเร่ืองของความต้องการพื้นฐานของคนเราแทบทุกคนอยู่แล้ว ไม่มีใครที่ชอบท างานที่น่าเบื่ออยู่
แล้วครับ ดังนั้น การที่องค์กรมีหลายๆ Gen อยู่ท างานร่วมกัน ถ้าเราสามารถสร้างงานที่ท าให้มีความ
ท้าทาย และสร้างวิธีการท างานที่ไม่น่าเบื่อ ก็จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานมากขึ้นนั่นเอง 
 สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี เร่ืองนี้ก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่งที่ทุก Generation ต้องการ
เหมือนกัน คงไม่มีใครบอกว่า Gen นั้น ไม่ต้องการสภาพการท างานที่ดี ท างานในที่ๆ อับๆ ได้ 
ร้อนๆ ได้ ฯลฯ คงไม่มีทางแน่นอน เพราะเร่ืองนี้ก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง ที่เป็นความต้องการพื้นฐานปกติ
ของมนุษย์เรา เพียงแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ Baby boom อาจจะต้องการแค่เพียงสภาพการท างานที่ดี 
สะดวก สบาย แค่นั้น แต่ Gen X-Y ก็อาจจะต้องการสถานที่ท างานที่นอกจากสะดวกสบายแล้ว ยัง
ต้องเดินทางไปมาสะดวกด้วย และอาจจะต้องมีพื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจระหว่างการท างาน มี
ห้องกาแฟเล็กๆ ที่สามารถมานั่งคุยกันได้ มี Wi Fi ที่เชื่อมต่อโลกภายนอกได้ตลอดเวลา ฯลฯ ซึ่ง
จริงๆ แล้วความต้องการเหล่านี้ มันก็เป็นไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่แล้ว แต่สรุปแล้ว
ทุก Gen ต่างก็ต้องการสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีด้วยกันทั้งสิ้น 
 ค่าตอบแทนในการท างาน เร่ืองนี้ก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่งที่แทบจะไม่แตกต่างกันเลย แต่ละ 
Gen ที่เป็นมนุษย์เงินเดือน ต่างก็ต้องการค่าตอบแทน ซึ่งเป็นการตอบแทนการท างานที่ตนได้ลงทุน
ลงแรงไปทั้งสิ้น คงไม่มีพนักงาน Gen ไหนที่บอกว่า ตนเองท างานแล้วไม่ต้องการค่าตอบแทนใดๆ 
เลย ยิ่งไปกว่านั้น ทุก Gen ต่างก็ต้องการความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนเช่นกัน ไม่ใช่ว่า 
Baby boomer จะไม่ว่าอะไรถ้าระบบค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม ดังนั้นเร่ืองของค่าตอบแทนก็เป็นอีก
เร่ืองที่ไม่ว่าจะอยู่ Gen ไหน ต่างก็ต้องการค่าตอบแทนที่แข่งขันกับตลาดได้ และต้องจ่ายด้วยความ
เป็นธรรมด้วย ซึ่งความเป็นธรรมในยุคของการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน ก็คือ มองในเร่ืองของ
ผลงานเป็นหลัก แต่สิ่งที่อาจจะมีความแตกต่างกันในเร่ืองของค่าตอบแทนของแต่ละ Gen ก็คือ เร่ือง
ของช่วงอายุ และสภาพครอบครัวของแต่ละคนมากกว่า ทุก Gen ต่างก็ต้องการค่าตอบแทน แต่ไส้
ในของค่าตอบแทนอาจจะมีองค์กรประกอบที่ไม่เหมือนกันได้ ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ และสถานภาพ
ของพนักงานแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งนี่เองที่เป็นสาเหตุของการออกแบบระบบ
การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการแบบยืดหยุ่นมากขึ้นนั่นเอง 
 โดยสรุปแล้ว แม้ว่า แต่ละ Gen จะมีสไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน มีมุมมองของการ
ท างานที่แตกต่างกัน มีวิธีคิดวิธีการท างานที่ไม่เหมือนกัน เพราะแต่ละ Gen ถูกเลี้ยงมา และเติบโต
มากับสภาพแวดล้อม ทั้งภายในครอบครัว และภายนอก ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละยุคสมัย แต่ลึกๆ 
แล้วทุก Gen ก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน และเมื่อเป็นมนุษย์เหมือนกัน ต่างก็มีความต้องการพื้นฐานที่
เหมือนกันไปด้วย ดังนั้นการวางระบบบริหารของคนแต่ละ Gen นั้น ก็คงต้องมีบางอย่างที่แตกต่าง
กันไปบ้าง แต่ก็ไม่ใช่แตกต่างกันหมดทุกอย่าง เพราะเขาเองต่างก็มีความต้องการที่เหมือนๆ กันอยู่ 
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ขึ้นอยู่กับองค์กรจะสามารถท าระบบเหล่านี้ให้ตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงใด    

 
2.3 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 อัจฉรา ชูเอน (2553) ศึกษาเร่ือง “ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านงานทุกด้านมี ความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 ชนากานต์ สาธาร (2550) ศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการนอกเหนือที่
กฎหมายก าหนดกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานประกอบการดีเด่น 
กรณีศึกษา บริษัทไทยฮอนด้า แมนูเฟคเจอร่ิง จ ากัด” ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พนักงานบริษัท 
ไทยฮอนด้า แมนูแพคเจอร่ิง จ ากัด ยังคงมีความต้องการในสวัสดิการเพิ่มขึ้น การจัดสวัสดิการจึง
ต้องก าหนดประเภทของสวัสดิการให้สนองตอบความต้องการที่แตกต่างกันได้  ความสัมพันธ์
ระหว่างสวัสดิการนอกเหนือที่กฎหมายก าหนดกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กัน
ในทิศทางเดียวกัน 
 รสริน  ศรีพญา (2547) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจและความต้องการสวัสดิการของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามค าแห่ง” ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อสวัสดิการส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง และความต้องการสวัสดิการของบุคลากร ผู้วิจัยแบ่งการ
จัดสวัสดิการเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความมั่นคงและปลอดภัย 
ด้านการศึกษา และด้านนันทนาการ อยู่ระดับมาก 
 ปาริชาต  บัวเป็ง (2554) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย (จ ากัด)”  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ระดับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กร คือ พนักงานมี
ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เพื่อนที่ร่วมงานเปรียบเสมือนเป็นคน
ในครอบครัวของตัวเอง และองค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็นบ้านของตนเอง 
 จริยา ผลประสิทธิ์  (2553) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจด้านสวัสดิการของเจ้าหน้าที่รัฐใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  ผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่า พนักงานประจ าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับด้านต่างๆ อยู่ในระดับปาน
กลาง พนักงานชั่วคราวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง และได้รับ
สวัสดิการที่น้อยกว่าของพนักงานประจ า ดังนั้นพนักงานชั่วคราวส่วนใหญ่จึงมีความต้องการที่จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับสิทธิประโยชน์ที่พนักงานประจ าได้รับ 
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 จิราพร วงศ์ปาน (2553) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจต่อสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ : 
กรณี ศึกษา บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จ ากัด” ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ระดับความพึงพอใจ
ของพนักงานที่มีต่อสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ของบริษัทฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
ด้านสวัสดิการพนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก และด้านแรงงานสัมพันธ์พนักงานส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจมาก พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อ สวัสดิการและ
แรงงานสัมพันธ์ของบริษัทฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 ลดาวัลย์ คนัธธาศิริ (2555) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชาย
ได้รับสวัสดิการสูงกว่าเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุหรือรายได้มากจะได้รับสวัสดิการมากกว่าผู้ที่
มีอายุหรือรายได้น้อย กลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารกรุงเทพมีความพึงพอใจต่อค่า จ้างและ
สวัสดิการระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารกรุงไทยมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการเงินกู้
ต่างๆมากกว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารกรุงเทพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 แสงเดือน รักษาใจ (2554) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 
กรณีศึกษา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่” ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 
มีความพึงพอใจต่อปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงานอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อความผูกพัน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การ ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงานทั้ง 3 ด้าน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นมีความผูกพันต่อองค์การ
อย่างมีนัยส าคัญ    
 ญาณิศา  บุญจิต (2553) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของสมาชิก ช.พ.ค. ที่มีต่อการจัด
สวัสดิการด้านฌาปนกิจ สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก” ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สมาชิก ช.พ.ค. 
มีความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สมาชิก ช.พ.ค. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง สมาชิก 
ช.พ.ค. ที่มีเพศ อายุตัว สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ระยะเวลาการเป็น
สมาชิกต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 และ
สมาชิก ช.พ.ค. ที่มีสังกัดของสมาชิกต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการด้านฌาปนกิจ
สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ศุลีพร จิตต์เที่ยง (2553) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจในการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  ส านักงานใหญ่” ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่า พนักงานมีความพึงพอใจในงานระดับปานกลาง ส่วนด้านความผูกพันต่อองค์การ
ระดับมาก ลักษณะของงาน การได้รับการยอมรับในงาน ความก้าวหน้าในงาน  นโยบายและการ
บริหารงาน และความมั่นคงในงาน สามารถท านายความผูกพันต่อองค์การ ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 


