
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยภาวะผูนํา ความเขาใจใน
งานที่ทํา  และบรรยากาศองคการที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในกลุม
อุตสาหกรรมอิเล็ก-ทรอนิกส ผูศึกษาไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเสนอ
ตามลําดับดังตอไปนี้ 
  1. แนวคดิและงานวิจยัเกีย่วกบัภาวะผูนํา 
  2. แนวคดิและงานวิจยัเกีย่วกบัความเขาใจในงานที่ทํา 
  3. แนวคดิและงานวิจยัเกีย่วกบับรรยากาศองคการ 
  4. แนวคดิและงานวิจยัเกีย่วกบัความผูกพันตอองคการ 
  5. กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 
แนวคิดและงานวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนาํ 
 ความหมายของภาวะผูนํา 
  คําวา “ผูนํา” พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2540) ไดใหความหมายวา คือ บุคคลที่
จะมาประสานชวยใหคนทั้งหลายรวมกัน โดยที่วาจะเปนการอยูรวมกันก็ตามหรือทําการรวมกันก็
ตามใหพากันไปดวยดี สูจุดหมายที่ดีงาม โดยถูกตองตามธรรม 
  สุเทพ พงศศรีวัฒน (2544) ไดใหความหมายวา ผูนําคือบุคคลที่ไดรับมอบหมายซึ่ง
อาจโดยการเลือกตั้งหรือแตงตั้งและเปนที่ยอมรับของสมาชิกใหมีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุม 
สามารถที่จะจูงใจ ชักนํา หรือช้ีนําใหสมาชิกของกลุมรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจตางๆ ของกลุมให
สําเร็จ 
  นพเกา ศิริพลไพบูลยและคณะ (2545) ใหความหมายวา ผูนําเปนบุคคลที่สามารถ
ใหอํานาจ อิทธิพลตางๆ ทั้งโดยตรงและโดยออม นํากลุมประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพื่อ
ความกาวหนาและความสําเร็จขององคการ โดยใชอิทธิพลจูงใจและชักนําผูอ่ืนใหปฏิบัติตาม 
  ความหมายผูนําสําหรับ Terry (1990) คือผูที่ใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ใน
ความสัมพันธที่มีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการ โดยใช
กระบวนการติดตอซ่ึงกันและกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
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  Gorge and Jones (1990) ไดใหความหมายวา ผูนําเปนบุคคลที่สามารถมีอิทธิพล
เหนือบุคคลอื่นภายในกลุมหรือในองคการ มีอํานาจในการสั่งการ และการบังคับบัญชาบุคคลอื่น 
เปนผูที่สามารถชวยใหองคการประสบผลสําเร็จตามเปาหมายได 
  โดยสรุปความหมายของผูนํา หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม 
สามารถชักจูง โนมนาว ใหผูอ่ืนคลอยตาม อันนํามาซึ่งการกระทํากิจกรรมตามแนวทางที่ผูนําไดวาง
ไว 
  วันชัย ธรรมสัจการและคณะ (2542) ไดใหความหมายภาวะผูนําวา เปนพฤติกรรม
ที่ผูนําใชกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุผลตามความตองการขององคการ 
  สุภาพร มหิกูล (2543) กลาววา ภาวะผูนําหรือความเปนผูนํา เปนกระบวนการที่
ผูนํามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอ่ืน มีจุดมุงหมายเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคของ
กลุมและองคการ 
  ความหมายของคําวา  ภาวะผูนํา  สําหรับ  สุ เทพ  พงศศรีวัฒน  (2544) คือ 
กระบวนการที่ผูนําชวยสรางความชัดเจนแกผูใตบังคับบัญชาใหรับรูความสําคัญ และภาพความเปน
จริงขององคการแกผูอ่ืน ชวยใหกลุมมองเห็นทิศทางและจุดมุงหมายอยางชัดเจนภายใตภาวะการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลก 
  นักวิจัยตางประเทศ Catt and Miller (1991) กลาววา ภาวะผูนําเปนความสามารถ
ในการมีอิทธิพลตอการทํากิจกรรมตางๆ ของผูอ่ืน โดยผานกระบวนการสื่อสาร เพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย 
  Byars and Rue (1999) ใหนิยามวา ภาวะผูนําเปนความสามารถในการมีอิทธิพลตอ
ผูอ่ืน ทําใหผูอ่ืนเต็มใจทําตามแนวทางของผูนําหรือเห็นชอบกับการตัดสินใจของผูนํา 
  ดังนั้น จึงสรุปไดวา ภาวะผูนําเปนความสามารถ ที่มีอิทธิพลและสงผลตอการ
กระทําของผูอ่ืน เพื่อบรรลุจุดประสงคของผูนํา 
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 ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนาํ 
  ทฤษฎีและแนวคิดที่นยิมนํามาใชเปนแนวทางในการศกึษา มี 4 แนวทางใหญๆ คือ 
  1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนํา 
   เปนทฤษฎีที่ศึกษาองคประกอบ หรือปจจัยดานบุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่
ทําใหผูนํามีคุณภาพมากที่สุดและมีความแตกตางจากผูตาม (Bass, 1981 อางถึงใน อรทัย นนทเภท, 
2542) ลักษณะเดนของทฤษฎีนี้จะมุงที่คุณลักษณะสวนบุคคลของผูนํา ในระยะแรกของการศึกษา
เชื่อวา คุณลักษณะของผูนําเปนคุณลักษณะที่มีมาตั้งแตกําเนิดที่เปนคุณลักษณะเฉพาะตัว ตอมาได
แนวคิดเพิ่มเติมวา คุณลักษณะผูนําสามารถเรียนรูและฝกฝนได ซ่ึงจากการศึกษาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันพบวา คุณลักษณะที่สําคัญของความเปนผูนําซึ่งควรจะมีในผูนํามีดังนี้ เชาวนปญญา 
(Intelligence) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence) ความมุงมั่น (Determination) ความซื่อสัตย 
(Integrity) การเขาสังคม (Sociability) แรงจูงใจใฝอํานาจ (Need for power) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
(Need for achievement) และความมั่นคงทางอารมณ (Emotional maturity) (ชูชัย สมิทธิไกร, 2544) 
  2. แนวคิดเชงิพฤติกรรม 
   เปนทฤษฎีที่ศึกษาดานพฤติกรรมของผูนําที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูตาม ลักษณะเดนของทฤษฎีนี้จะศึกษาวาผูนําทําอะไร และอยางไร เพื่อคนหาพฤติกรรมการ
เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ พฤติกรรมนี้จะถูกเรียกวา รูปแบบความเปนผูนํา หรือทวงทํานองการนํา 
(Leadership Style) ซ่ึงจากการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยโอไฮโอ และมหาวิทยาลัยมิชิแกน 
พบวา ทวงทํานองการนําประกอบดวยลักษณะของพฤติกรรม 2 ลักษณะดวยกัน คือ (1) พฤติกรรม
มุงงาน (Initiating structure or task oriented) ซ่ึงชวยใหสมาชิกของกลุมปฏิบัติงานจนบรรลุ
เปาหมายที่ไดกําหนดไว เนนการผลิตและการทํางาน ประกอบดวย การจัดระบบโครงสรางการ
ทํางาน การกําหนดบทบาทความรับผิดชอบ (2) พฤติกรรมมุงสัมพันธ (Consideration or 
relationship oriented) คือ การคํานึงถึงจิตใจของผูใตบังคับบัญชา ชวยใหผูใตบังคับบัญชารูสึกผอน
คลาย เนนการใหความสนับสนุนชวยเหลือลูกนอง ประกอบดวย การสรางความไววางใจ ความ
สามัคคีในทีม ใหความสนใจ สนับสนุนผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจุดประสงคหลักของแนวคิดนี้ คือ การ
เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพโดยการผสมผสานทั้ง 2 ลักษณะเขาดวยกันอยางเหมาะสมเพื่อจูงใจให
ผูใตบังคับบัญชา ทุมเทแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติงานจนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมาย
ที่ไดกําหนดไว (Northhouse, 1997)  
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  3. แนวคิดผูนําตามสถานการณ 
    ทฤษฎีแรก คือทฤษฎี Situational Leadership ซ่ึงเปนทฤษฎีที่มุงเนนความ
สอดคลองระหวางพฤตกิรรมของผูนําและลักษณะของสถานการณ พฒันาขึ้นมาโดย Hersey and 
Blanchard ในป 1969 และไดนํามาปรับปรุงใหมอยูหลายครั้งดวยกัน (Northhouse, 1997) โดยมี
แนวคดิวา สถานการณทีแ่ตกตางกัน ผูนําจําเปนตองอาศัยความเปนผูนําที่แตกตางกนั ดังนั้น
ประสิทธิภาพของผูนําจึงขึ้นอยูกับการประสานทวงทํานองการนําใหเขากับสถานการณ และ
แรงจูงใจของผูตาม โดยแบงทวงทํานองการนําออกเปน 4 แบบดวยกนั คือ  
    1. การสั่งการ (Directing) ไดแก ผูนํากําหนดหนาที่ และสั่งการวา
ใหทําอะไร อยางไร ที่ไหน เมื่อไหร  
    2. การสอนงาน (Coaching) ไดแก ผูนําจะสรางความมั่นใจ และ
ใหกําลังใจ แตยังคงควบคุมการตัดสินใจไว  
    3. การสนับสนุน (Supporting) ไดแก การที่ผูนําเนนการสื่อสาร 
และการตัดสินใจรวมกันกับผูใตบังคับบัญชา สนับสนุนใหใชความรูความสามารถ และ  
    4. การมอบหมายงาน (Delegating) ไดแก การที่ผูนํามอบหมาย
งาน และอํานาจใหกับผูใตบังคับบัญชาโดยไมเขาไปยุงเกี่ยว ดังนั้นประสิทธิภาพของภาวะผูนําตอง
มีความยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ ระดับพัฒนาการของผูใตบังคับบัญชาก็จะถูก
ประเมินอยูตลอดเวลาเชนกัน เพื่อกําหนดทวงทํานองการนําที่เหมาะสมที่สุด เพื่อจะปฏิบัติงานให
บรรลุตามเปาหมาย 
   แนวคิดผูนําตามสถานการณอีกทฤษฎีหนึ่ง คือ ทฤษฎี Contingency ของ 
Fiedler (1967 อางถึงใน Northhouses, 1977) ซ่ึงมีแนวคิดวา ประสิทธิภาพของผูนําขึ้นอยูกับการ
ประสานทวงทํานองการนําใหเขากับสถานการณ แตเนนการเปลี่ยนสถานการณใหเขากับ
ทวงทํานองการนํา โดยรูปแบบของทวงทํานองการนําประกอบดวย 2 ลักษณะดวยกัน คือ แบบมุง
คน (Relationship-motivated) และแบบมุงงาน (Task-motivated) Fiedler ไดระบุวา ลักษณะของ
สถานการณขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ ไดแก 
    1 .  ความสัมพันธ ระหว างผู นํ ากับ ผู ต าม  ( Leader-Member 
Relation) หากบรรยากาศของกลุมที่มีผูนําและผูตามเขากันไดดี จะทําใหผูตามมีความมั่นใจเกิด
ความจงรักภักดีตอผูนํา พรอมจะปฏิบัติงานอยางเต็มที่เพื่อผูนํา  
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    2. ความชัดเจนของงาน (Task Structure) ในโครงสรางของงาน
นั้น งานที่มีความชัดเจนสูงจะทําใหอํานาจการควบคุมผูตามของผูนํามีสูงขึ้น ผูตามจะทราบชัดเจน
วา พวกเขาถูกคาดหวังใหทําอะไรบาง ในขณะที่งานคลุมเครือไมชัดเจนจะทําใหอํานาจในการ
ควบคุมผูตามของผูนําต่ําลง เพราะผูตามอาจมีขอสงสัยหรือไมมั่นใจในรูปแบบงานของผูนํา  
    3. อํานาจในตําแหนงของผูนํา (Position Power) ผูนําตองมี
อํานาจหนาที่ในการใหคุณใหโทษแกผูตามไดอยางเต็มที่ อํานาจนั้นจึงจะแข็งแกรงและมีอิทธิพลตอ
ผูตาม (Northhouses, 1977) 
  4. แนวคิดผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลง 
   ภาวะผูนําในแนวคิดนี้เปนกระบวนการที่ผูนํามุงสรางแรงบันดาลใจแกผู
ตามเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและสภาพการณ ซ่ึงจะนําไปสูผลสําเร็จในการทํางาน (Northhouses, 
1977) Burns เปนบุคคลแรกที่ศึกษาแนวความคิดผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลง และไดจําแนกความ
แตกตางของภาวะผูนําซึ่งเห็นวาการบริหารงานในองคการมีลักษณะความเปนผูนําอยู 2 แบบ
ดวยกัน คือ ภาวะผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) และภาวะผูนําเชิงการ
แลกเปลี่ยน (Transactional leadership)  
   จากการศึกษาของ Bass (1985) ไดเสนอวา ผูนําเปลี่ยนแปลงผูตามโดย
สรางความตระหนักในความสําคัญ และคุณคาของเปาหมาย โนมนาวใหผูตามละลายผลประโยชน
สวนตนเพื่อประโยชนขององคการ และกระตุนใหผูตามเกิดความตองการสูงขึ้น 
   ภาวะผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลงประกอบดวย  
    1.  การสรางบารมี  (Charisma)  ไดแก  การที่ ผูนําทําตนเปน
แบบอยางที่ดี และโนมนาวใหผูตามเลียนแบบอยาง  
    2. การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration) ไดแก การที่ผูนําเสนอ
วิสัยทัศนที่บันดาลใจใหผูตามเขารวม  
    3. การปลุกเราทางปญญา (Intellectual stimulation) ไดแก การที่
ผูนํากระตุนผูตามใหมีความคิดสรางสรรค ทาทายความเชื่อและคานิยมเดิม  
    4. การคํานึงถึงผูอ่ืน (Individualized consideration) ไดแก การที่
ผูนําใหความสนับสนุนใหกําลังใจเพื่อชวยใหผูตามเกิดการพัฒนา
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   จากทฤษฎีภาวะผูนําทั้ง 4 แนวคิด จะเห็นไดวา มีนักวิจัยศึกษาภาวะผูนํา
เปนจํานวนมากแตกตางกันออกไป การเลือกใชภาวะผูนําแบบใดขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความ
สนใจของผูที่ตองการศึกษา สําหรับภาวะผูนําที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ใชกรอบความคิดการวัดภาวะ
ผูนําของ วันชัย ธรรมสัจการ และคณะ (2542) ซ่ึงไดนําเทคนิคการวิเคราะหเหตุการณสําคัญ 
(Critical Incident Technique, CIT) มาประยุกตใชในการสรางเครื่องมือวัดทางจิตวิทยา และ ใชการ

วิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพื่อหาความตรงเชิงโครงสราง คาความเชื่อมั่น (∝) ของ
แบบวัดทั้งฉบับเทากับ 0.9 แบบวัดภาวะผูนําแบงออกเปน 4 องคประกอบดังนี้  
    1. ลักษณะที่เกี่ยวกับผูบังคับบัญชา เปนคุณลักษณะตางๆ ของ
ผูบังคับบัญชา ไดแก ความรับผิดชอบ ทักษะการสั่งงาน การใหเกียรติ ความสนใจผูอ่ืน ความ
ยุติธรรม การมีเหตุผล และความใจกวาง 
    2. ลักษณะที่เกี่ยวกับการทํางาน เปนทักษะในการบริหารจัดการ
ตลอดจนวิธีการดูแลปกครองของผูบังคับบัญชา ไดแก การตั้งใจทํางาน การสอนงาน การตัดสินใจ 
และการแกไขปญหา 
    3. ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับบุคคลอื่น ไดแก การ
รับฟงผูอ่ืน การเอาใจใสดูแล และความมีน้ําใจ 
    4. การใหโอกาสบุคคลอื่น ไดแก การสงเสริม และการใหความ
ไววางใจ 
 
 งานวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนาํ 
  ประทานพร  ทองเขียว (2546) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนผูนําแบบ
เนนการเปลี่ยนแปลง  และความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ปฏิบัติการในโรงพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดแมฮองสอน  จํานวน  368  คน  พบวา  ความเปนผูนําแบบเนนการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญ  และหนวยงานที่
ผูบริหารมีความเปนผูนําแบบเนนการเปลี่ยนแปลงสูง  สมาชิกของหนวยงานมีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ  และความผูกพันตอองคการสูงกวาหนวยงานที่ผูบริหารมีความเปนผูนํา
แบบเนนการเปลี่ยนแปลงต่ําอยางมีนัยสําคัญ 
   วันดี  ทับทิม (2546)   ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของหัวหนางานตาม
การรับรูของพนักงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงพยาบาล
เชียงใหมราม 1 จํานวน 276 คน โดยผลการวิจัยสรุปไดวา ภาวะผูนําของหัวหนางานมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญ 
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  ภูษิต ชัยกิจ (2540) ศึกษาระบบบริหารตามแนวทฤษฎีการบริหารระบบ 4 ของ 
Likert โดยเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของผูปฏิบัติงานที่รับรูระบบการบริหารที่แตกตาง
กัน โดยผูปฏิบัติงานที่รับรูวา ผูบริหารมีการบริหารแบบมีสวนรวม (Participative) มีความผูกพันตอ
องคการมากที่สุด รองลงมาไดแก แบบปรึกษาหารือ (Consultative) แบบเผด็จการแบบพระเดช
พระคุณ (Benevolent Authoritative) แบบเผด็จการแบบเอาเปรียบ (Exploitive Authoritative) 
ตามลําดับ 
  วิไลพร คัมภิรารักษ (2542) ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการบังคับบัญชา
และความผูกพันตอองคการของผูใตบังคับบัญชา โดยศึกษารูปแบบการบังคับบัญชาเปน 5 รูปแบบ 
คือ แบบเนนงาน แบบเนนคน แบบปลอยปละละเลย แบบประนีประนอม และแบบทีมงาน และ
ศึกษาความผูกพันตอองคการตามแนวคิดของ Allen and Meyer (1990) กลุมตัวอยางเปนพนักงาน
จํานวน 300 คนซึ่งมีอายุการทํางานในองคการ และระยะเวลาการปฏิบัติงานรวมกับผูบังคับบัญชา
อยางนอย 1 ป ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการบังคับบัญชาแบบทีมงานมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความผูกพันตอองคการของผูใตบังคับบัญชา แตรูปแบบการบังคับบัญชาแบบเนนคน แบบปลอย
ปละละเลย และแบบประนีประนอมมีความสัมพันธทางลบกับความผูกพันตอองคการของ
ผูใตบังคับบัญชา และรูปแบบการบังคับบัญชาแบบเนนงานไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการของผูใตบังคับบัญชา และจากการศึกษายังพบอีกวา ปจจัยสวนบุคคลของผูบังคับบัญชา 
เชน เพศ และระดับตําแหนง ไมมีผลตอความผูกพันตอองคการของผูใตบังคับบัญชา และปจจัยสวน
บุคคลของผูใตบังคับบัญชา เชน เพศ อายุ อายุการทํางานในองคการ และอายุงานในตําแหนง มีผล
ตอความผูกพันตอองคการของผู ใตบั งคับบัญชา  แตระยะเวลาการปฏิบัติ งานรวมกับ
ผูใตบังคับบัญชา และระกับตําแหนง ไมมีผลตอความผูกพันตอองคการของผูใตบังคับบัญชา 
  เมทินี จิตรออนนอม (2542) ศึกษาภาวะผูนําของหัวหนาหอผูปวย และความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา 
หัวหนาหอผูปวยมีคาเฉลี่ยรับรูภาวะผูนําของตนเองโดยรวมอยูในระดับสูง สวนพยาบาลประจําการ
มีคาเฉลี่ยการรับรูภาวะผูนําของหัวหนาหอผูปวยในระดับปานกลาง โดยหัวหนาหอผูปวยมีคาเฉลี่ย
การรับรูภาวะผูนําของตนเองสูงกวาพยาบาลประจําการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการของพยาบาลประจําการโดยรวมอยูในระดับสูง และภาวะผูนําของหัวหนาหอ
ผูปวยตามการรับรูของพยาบาลประจําการ มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับความยึดมั่นผูกพัน
ตอองคการของพยาบาลประจําการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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แนวคิดและงานวิจัยเก่ียวกับความรูในงานที่ทํา 
  Eysenck และ  Keane (1995, อางถึงใน  Osterberg, 2004) กลาววา  ความรูคือขอมูล
ทุกอยางที่พวกเราไดรับการสืบทอดมาหรือ  ไดเรียนรูผานประสบการณ  และ  พจนานุกรม  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ   .2542  ไดใหความหมายของงานไววา  “งาน”  หมายถึง  ส่ิงหรือกิจกรรมที่ทํา
  ดังนั้น  ความรูในงาน  จึงหมายถึง  ขอมูลที่ไดรับรูสืบทอดผานประสบการณ  ในสิ่ง
หรือกิจกรรมที่ทําไป 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับความรู 
  Anderson (1980, อางถึงใน Matsuo and Kusumi, 2000) จําแนกความรูเปนสอง
ลักษณะคือ  ความรูที่เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับความหมาย หรือ สภาพการทํางานจริง (Declarative 
Knowledge) และ ความรูเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ ทักษะตางๆ (Procedural Knowledge) 
  David Snowden 2000 (อางถึงใน  บุญดี  บุญญากิจ  และคณะ, 2547)  แหงศูนย
พัฒนาศาสตรดานการจัดการความรูช่ือ Cynefin Centre ของบริษัท  ไอบีเอ็ม ไดเสนอใหจําแนก
ความรูออกเปน 5 กลุม คือ   
   1. ความรูฝงอยูภายใน หรือ วัตถุซ่ึงหอหุมความรู เทคโนโลยีไว (Artifact) 
   2. ทักษะในการปฏิบัติงาน (Skill)  เปนผลจากการไดฝกทํา หรือทํางาน 
จนเกิดเปนทักษะ 
   3. กฎแหงสามัญสํานึก หรือเหตุผลพื้นๆ ทั่วๆ ไป (Heuristics) 
   4. ประสบการณจากการไดผานงาน  หรือกิจกรรมนั้นมากอน 
(Experience) 
   5. พรสวรรค  อันเปนความสามารถพิเศษ  เฉพาะตัว ที่มีมาแตกําเนิน
(Talent หรือ Natural talent) 
 
 งานวิจัยเก่ียวกับความรูในงานที่ทํา 
  Matsuo and Kusumi (2000) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง  ความรูใน
กระบวนการทํางาน  (Procedural knowledge)  ประสบการณในการทํางาน  กับ  สมรรถภาพในการ
ทํางานของพนักงานขายในญี่ปุน พบวา พนักงานขายที่มีประสบการณในการทํางานมากจะมีความรู
ในกระบวนการทํางานมาก และมีความสัมพันธในเชิงบวกกับสมรรถภาพในการทํางาน 
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แนวคิดและงานวิจัยเก่ียวกับบรรยากาศองคการ  
 ความหมายของบรรยากาศองคการ (Organizational Climate) 
  Grigsby (1991) ใหความหมายบรรยากาศองคการวา เปนกลุมของการแสดงถึง
ความผูกพัน การยึดติดกับกลุม การสนับสนุนจากฝายบริหาร ความเปนอิสระ การกําหนดงาน ความ
กดดันจากงาน ความชัดเจน การควบคุม และนวัตกรรม ซ่ึงบุคคลในองคการรับรู และไดรับ
แรงจูงใจจากผูบริหาร 
  Brown and Moberg (1980) ใหนิยามบรรยากาศขององคการวา คือ กลุมของ
ลักษณะตางๆ ภายในองคการที่สมาชิกองคการรับรู ซ่ึงคุณลักษณะดังกลาวนั้นจะตองบรรยายถึง 
สภาพขององคการ รวมทั้งชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางองคการหนึ่งกับอีกองคการหนึ่ง ซ่ึงเปน
ลักษณะที่คงทน และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในองคการ ซ่ึงสอดคลองกับ Forehand and 
Gilmer (1964) ที่กลาวถึงบรรยากาศองคการวา เปนกลุมคุณลักษณะที่พรรณนาถึงองคการใด
องคการหนึ่ง ที่ทําใหองคการนั้นแตกตางจากองคการอื่นๆ โดยมีความสัมพันธระหวางบุคคลและ
องคการคงอยูตลอดเวลา ซ่ึงสงผลตอสมาชิกในองคการดวย 
  นิณี บุณยฤทธานนท (2547) ใหความหมายของบรรยากาศองคการ คือ ลักษณะ
ตางๆ ขององคการที่พนักงานรับรูนั่นเอง ซ่ึงการรับรูบรรยากาศองคการของพนักงาน จะมี
ผลกระทบตอทัศนคติ และ พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน จะนําไปสูประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคการในที่สุด 
  เพ็ญภัทร รุทธนานุรักษ (2547) กลาววา บรรยากาศองคการเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
การรับรูของบุคคลที่มีตอองคประกอบของสภาพแวดลอมภายในองคการ ทั้งทางตรงและทางออม 
ในดานโครงสรางองคการ ดานความรับผิดชอบของบุคคล ดานความอบอุน ดานการสนับสนุน 
ดานการใหรางวัล ดานความขัดแยง ดานมาตรฐานของการปฏิบัติงาน ดานความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และดานความเสี่ยงในงาน 
  จุฑารัตน สุคันธรัตน (2541) ใหความหมายของบรรยากาศองคการวา เปนการรับรู
ของผูปฏิบัติงานที่มีตอลักษณะองคการในแงตางๆ ที่แวดลอมอยูรอบๆ ตัวผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปน
ลักษณะที่แตกตางกันออกไปในแตละองคการ และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและทัศนคติของ
ผูปฏิบัติงานในองคการ  
  ดังนั้น จึงอาจกลาวไดโดยสรุปวา บรรยากาศองคการ เปนลักษณะแวดลอมตางๆ
ภายในองคการที่สมาชิกขององคการสามารถรับรูได ซ่ึงมีผลกระทบตอทัศนคติ และพฤติกรรมของ
สมาชิกภายในองคการ 
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 แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ  
  Litwin and Stringer (1968) ไดเสนอทฤษฎีบรรยากาศองคการ โดยพัฒนาจาก
รูปแบบการจูงใจของ McClelland-Atkinson (1961, อางถึงใน Litwin and Stringer, 1968) หรือ
เรียกวา ทฤษฎีการแสวงหาเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการ (McClelland’s acquired-needs theory) ซ่ึง
ประกอบดวย ความตองการ 3 ประการไดแก 
   1. ความตองการความสําเร็จ (Need for achievement) เปนความตองการมี
ผลงานและบรรลุเปาหมายที่พึงปรารถนา กลาวคือ เปนความปรารถนาที่จะบรรลุในงาน บุคคลที่
ตองการความสําเร็จสูง จะมีความปรารถนาอยางแรงกลา ที่จะประสบความสําเร็จ ตองการแขงขัน
และกําหนดเปาหมายที่ยากลําบากสําหรับตนเอง ชอบเสี่ยง พอใจที่จะวิเคราะหและประเมินปญหา 
มีความรับผิดชอบเพื่อใหงานสําเร็จลุลวง และตองการขอมูลยอนกลับในการทํางาน มีความ
ปรารถนาที่จะทํางานใหดีกวาผูอ่ืน และสนใจถึงความสําเร็จมากกวาที่จะคํานึงถึงรางวัลหรือ
ผลประโยชน 
   2. ความตองการความสัมพันธ (Need for affiliation) เปนความตองการมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน ตองการความเขาใจกับสมาชิกดวยกัน ซ่ึงเปนความปรารถนาที่จะกําหนด
ความผูกพันสวนตัวกับบุคคลอื่น บุคคลที่มีความตองการในดานนี้สูง มักจะพอใจในการเปนที่รัก 
และหวังจะไดรับการมีน้ําใจตอบแทนจากคนอื่นๆ มีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากการ
ตอตานจากสมาชิกกลุม จะรักษาความสัมพันธอันดีในสังคม พอใจในการใหความรวมมือมากกวา
การแยงชิง พยายามสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน และตองการสรางความเขาใจอันดีจาก
สังคมที่เขาเปนสมาชิกอยู 
   3. ความตองการอํานาจ (Need for power) เปนความตองการมีอิทธิพล
หรือควบคุมผูอ่ืน บุคคลที่มีความตองการดานนี้สูงนั้นจะมีความเกี่ยวของกับการควบคุมและมี
อิทธิพลเหนือทรัพยสิน ส่ิงของและในสังคม พยายามใชวิธีสรางใหเกิดการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน 
เปนการแสดงออกของบุคคลในดานตางๆ เพื่อใหตนเองมีอํานาจบารมี เปนที่ยอมรับ ตองการเปน
ผูนํา และอยูเหนือผูอ่ืน การแสดงความคิดเห็น การใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ รวมทั้งการใหอํานาจ
อิทธิพลในการลงโทษหรือใหความชอบ การบริหารจัดการบังคับบัญชา และการควบคุมดูแล เปนผู
แสวงหาหรือคนหาวิธีการแกปญหาใหดีที่สุด มักจะกังวลเรื่องอํานาจมากกวาการทํางานใหได
ประสิทธิภาพ และมักจะนิยมและเชื่อในระบบอํานาจที่มีอยูในองคเหลานี้เปนความตองการดาน
อํานาจของบุคคลทั้งสิ้น 
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   จากแนวความคิดนี้ Litwin and Stringer (1968) ไดนํามาพัฒนาทฤษฎี
บรรยากาศองคการโดยอธิบายวา ระบบองคการนั้นจะเนนถึงปจจัยที่ผูบริหารเกี่ยวของอยู ไดแก 
เทคโนโลยี โครงสรางขององคการ โครงสรางของสังคม ภาวะผูนํา การบริหารงาน กระบวนการ
ตัดสินใจและความตองการของสมาชิกในองคการ ส่ิงตางๆ เหลานี้ทําใหเกิดองคประกอบของ
ส่ิงแวดลอมในการทํางานของสมาชิกในองคการ โดยมีรูปแบบการจูงใจทั้ง 3 ประการของ 
McClelland-Atkinson เปนสิ่งกระตุน และจะสะทอนใหเห็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของสมาชิกใน
องคการ ซ่ึงสงผลตอองคการในดานตางๆ เชน ผลผลิต ความพึงพอใจในงาน การคงอยูในงาน เปน
ตน 
 องคประกอบของบรรยากาศองคการ 
  Litwin and Stringer (1968) กลาววา บรรยากาศองคการเปนสวนสําคัญในการ
เชื่อมโยงระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอม ที่สามารถใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรมาอธิบายได และ
บรรยากาศในรูปขององคประกอบตางๆ ได ซ่ึง Jones (1988) ใหความสนับสนุนวา การบรรยายใน
รูปขององคประกอบ จะทําใหสามารถนํามาวัดการรับรูของสมาชิกในองคการไดชัดเจนกวาการ
กลาวถึงบรรยากาศองคการโดยรวม เนื่องจากองคการมีความซับซอน ทําใหองคการมีความ
หลากหลายและแตกตางกัน โดยแบงองคประกอบบรรยากาศองคการเปน 9 ดานไดแก 
   1. โครงสรางองคการ (Organizational Structure) เปนความรูสึกของ
บุคคลเกี่ยวกับกฎระเบียบขอบังคับ การบริหารงาน การควบคุม และขอจํากัดของแตละสถานการณ
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปริมาณและรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร 
   2. ความรับผิดชอบสวนบุคคล (Individual Responsibility) เปนการรับรู
ของบุคคลตอความรูสึกรับผิดชอบในหนาที่ของผูปฏิบัติงานแตละคนในองคการ ความเปนอิสระ
ในการทํางาน และมีการตัดสินใจ 
   3. การใหรางวัลและการลงโทษ (Reward and Punishment) เปนการรับรู
การใหความสําคัญกับการใหรางวัลและการลงโทษ เปนความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับการไดรับ
รางวัลเนื่องจากการปฏิบัติงานดี การไดรับความยุติธรรมจากนโยบายการพิจารณาความดีความชอบ 
   4. ความเสี่ยงและการรับความเสี่ยง (Risk and Risk Taking) เปน
ความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับความเสี่ยงและความทาทายในงาน และในองคการ เปนการวัดการรับรู
ถึงความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในงานและในองคการ การคํานวณการรับความเสี่ยงในงาน หรือ
การตัดสินใจหาแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดในงาน 
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   5. ความอบอุน (Warmth) เปนความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับการเปน
ผูรวมงานที่ดี เปนบรรยากาศการทํางานเปนกลุม มีความเปนมิตร และการเปนกลุมสังคมที่ไมเปน
ทางการ 
   6. การสนับสนุน (Support) เปนการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความสัมพันธ
ของงานกับการไดรับการชวยเหลือ การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งจากผูบริหารและผูรวมงานอื่นๆ 
   7 .  มาตรฐานของการปฏิบัติงานและความคาดหวัง  (Performance 
Standard and Expectations) เปนการรับรูถึงความสําคัญของผลการปฏิบัติงาน การกําหนดเปาหมาย 
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และความคาดหวังตองานที่ปฏิบัติวาเปนงานที่ดี มีคุณภาพ 
   8. ความขัดแยงและความอดทนตอความขัดแยง (Conflict and Tolerance 
for Conflict) เปนความรูสึกของบุคคลในองคการเกี่ยวกับการเผชิญหนาในการแกไขปญหา ความ
คิดเห็นที่แตกตาง รวมทั้งอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
   9. เอกลักษณขององคการและความจงรักภักดีของกลุม (Organizational 
Identity and Group Loyalty) เปนการรับรูของบุคคลตอความรูสึกในการรวมเปนเจาขององคการ 
การเปนสมาชิกที่ดีและมีคุณคาในทีมงาน 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ไดอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคการของ Litwin and 
Stringer (1968) โดยแบงองคประกอบของบรรยากาศองคการไว 9 ดาน (ไดแก โครงสรางองคการ 
ความรับผิดชอบสวนบุคคล การใหรางวัลและการลงโทษ ความเสี่ยงและการรับความเสี่ยง ความ
อบอุน การสนับสนุน มาตรฐานของการปฏิบัติงานและความคาดหวัง ความขัดแยงและความอดทน
ตอความขัดแยง เอกลักษณขององคการและความจงรักภักดีของกลุม) ซ่ึงจะทําใหเขาใจถึง
บรรยากาศองคการไดอยางครอบคลุมและลึกซึ้งมากขึ้น 
 
 งานวิจัยเก่ียวกับบรรยากาศองคการและความผูกพันตอองคการ 
  นิณี บุณยฤทธานนท (2547) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการ
และความผูกพันตอองคการของพนักงานประจําที่ปฏิบัติงานในบริษัทเอกชน ซ่ึงดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในเขตนิคมอุตสาหกรรมลําพูน จํานวน 401 คน พบวา 
บรรยากาศองคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญ โดย
องคประกอบของบรรยากาศองคการในดานเอกลักษณขององคการมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความผูกพันตอองคการมากที่สุดรองลงมา คือองคประกอบดานความอบอุน 
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  เพ็ญภัทร รุทธนานุรักษ (2547) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการ
และความผูกพันตอองคการของพนักงานโรงงานอิเล็กทรอนิกสในเขตนิคมอุตสาหกรรมลําพูน 
จํานวน 335 คน พบวา บรรยากาศองคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมี
นัยสําคัญ โดยองคประกอบของบรรยากาศองคการในดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและความ
จงรักภักดีตอกลุมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการมากที่สุด รองลงมาคือ
องคประกอบดานความเสี่ยงและความทาทาย 
  สุริยา ทวีกุล (2544) ศึกษาบรรยากาศองคการหลังไดรับการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลตามการรับรูของบุคลากรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห สรุปไดวา บรรยากาศ
องคการหลังไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรูของบุคลากรโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะหโดยรวมอยูในระดับปานกลาง บรรยากาศองคการหลังไดรับการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลตามการรับรูของบุคลากรดานโครงสรางขององคการ ความรับผิดชอบของบุคลากร 
ดานความอบอุน ดานการสนับสนุน ดานการใหรางวัล ดานความขัดแยง ดานมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และดานความเสี่ยงในงานอยูในระดับปานกลาง 
  นงเยาว แกวมรกต (2542) ศึกษาเรื่องผลของการรับรูบรรยากาศองคการที่มีผลตอ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา พนักงาน
บุคคลที่มีการรับรูบรรยากาศองคการโดยรวม และบรรยากาศองคการดานโครงสรางองคการ ดาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการ ดานลักษณะงาน ดานการบริหารงานของ
ผูบังคับบัญชา และดานคาตอบแทนที่ดีกวา จะมีความผูกพันตอองคการสูงกวาพนักงานบุคคลที่
รับรูบรรยากาศองคการในดานตางๆ ดังกลาวในทางที่ดีนอยกวา และการรับรูบรรยากาศองคการ
ดานสัมพันธภาพภายในหนวยงาน  ไมมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบุคคล 
  เจนนารา สิทธิเหรียญชัย (2541) ศึกษาบรรยากาศองคการกับความผูกพันในงาน
ของอาจารยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยสรุปไดวา บรรยากาศ
องคการโดนรวมและรายดานในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคาเฉลี่ยตามการรับรู
ของอาจารยพยาบาลอยูในระดับปานกลาง และบรรยากาศองคการมีความสัมพันธทางบวกกับความ
ผูกพันในงานของอาจารยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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แนวคิดและงานวิจัยเก่ียวกับความผูกพนัตอองคการ 
 ความหมายของความผูกพันตอองคการ (Organizational Commitment) 
  Allen and Meyer (1990) เสนอวา ความผูกพันตอองคการ เปนความรูสึกที่
พนักงานมีตอองคการ โดยเปนสิ่งยึดเหนี่ยว (Golden Handcuff) ใหคนยังคงอยูในองคการ และ
ความผูกพันตอองคการ เปนสภาวะทางจิตของบุคคลที่มีตอองคการ ซ่ึงเกิดจากองคประกอบของ
ความผูกพันสามดาน ไดแก ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ ความผูกพันอันเนื่องมาจากการ
ลงทุน ความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาที่ ซ่ึงสอดคลองกับ Werbel and Gould (1984) ที่กลาวถึง
ความผูกพันตอองคการวา เปนความยึดมั่นผูกพันทางจิตใจที่บุคคลมีตอองคการ และ Rusbut and 
Farrell (1983) ใหนิยามความผูกพันตอองคการวา เปนแนวโนมที่บุคคลจะยังคงอยูกับองคการ และ
มีความรูสึกยึดมั่นทางใจตอองคการ 
  Eisenberger, Fasolo, and LaMastro (1990) กลาววา ความผูกพันตอองคการ เปน
ทัศนคติซ่ึงแสดงถึงความรูสึกรวมเปนหนึ่งเดียวกับองคการ เปนความสัมพันธระหวางการที่บุคคล
รับรูถึงการเกื้อกูลสนับสนุนขององคการ และผลที่ตามมาคือ ความอุตสาหะของสมาชิกและความ
เต็มใจที่จะทุมเททํางานเพื่อองคการ 
  Mowday, Steers, and Porter (1982, อางถึงใน Schultz & Schultz, 1994) กลางถึง 
ความผูกพันตอองคการวา เปนการแสดงออกที่มากกวาความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นตามปกติ เพราะเปน
ความสัมพันธที่เหนียวแนนและผลักดันใหบุคคลเต็มใจที่จะอุทิศตัวเองเพื่อการสรางสรรคให
องคการ 
อยูในสถานะที่ดีขึ้น 
  Newston and Keith (1993) นิยามความผูกพันตอองคการวา เปนเอกลักษณของ
พนักงานที่เปนระดับความตอเนื่องกับองคการในการปฏิบัติงาน เหมือนกับเปนความเขมขนของ
แรงดึงดูดตอเปาหมายอื่นๆ เปนความเต็มใจของพนักงานที่อยูกับองคการตอไปในอนาคต ซ่ึงจะ
สงผลกระทบตอความเชื่อในภารกิจและเปาหมายขององคการ และตั้งใจทํางานอยางตอเนื่อง จะ
เห็นวาความผูกพันมีขอบเขตที่กวางมากกวาความจงรักภักดีที่มีอยางสม่ําเสมอของพนักงานตอ
องคการ เปนความผูกพันยึดเหนื่ยวกับการทํางานเปนกลุม นโยบายของบริษัท และลดอัตราการ
ลาออกของพนักงานลงได 
  จากความหมายของความผูกพันตอองคการที่ไดนําเสนอขางตนนั้น จึงอาจกลาวได
โดยสรุปวา ความผูกพันตอองคการหมายถึง ทัศนคติของบุคคลที่มีตอองคการซึ่งแสดงออกมากกวา
ความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นตามปกติ ผลักดันใหบุคคลทุมเท อุทิศตน สรางสรรค และผลักดันให
องคการไปสูสถานะที่ดีขึ้น 
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 ทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ 
  Sheldon (1997) ไดแบงองคประกอบของปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ
เปน 2 กลุมดวยกัน คือ  
   1) ปจจัยสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน ไดแก อายุ อายุการทํางานในองคการ 
ระดับตําแหนง 
   2) ปจจัยที่ เปนประสบการณของผูปฏิบัติงานจากการมีสวนรวมใน
องคการ ไดแก ความผูกพันกับเพื่อนรวมงาน ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการและ
หนวยงาน และความสามารถทางวิชาชีพ 
  Streers (1997) เสนอแบบจําลองเพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการ โดยแบง
ออกเปน 3 สวนดังนี้ 
   1. ปจจัยกําหนดความผูกพันตอองคการ (Antecedents of commitment) 
ประกอบดวย  
    1.1 ปจจัยสวนบุคคล (Personal characteristic) ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา ความตองการสัมฤทธิ์ผล ความชอบ และความเปนอิสระ 
    1.2 คุณลักษณะงาน (Job characteristics) ไดแก ความเปนอิสระ
ในการตัดสินใจในงาน ความหลากหลายทักษะ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน ผลสะทอน
กลับจากงาน และการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในการทํางาน 
    1.3 ประสบการณในการทํางาน (Work experiences) ไดแก
ทัศนคติของกลุมตอองคการ ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคการ ความรูสึกวาเปน
บุคคลสําคัญขององคการ และความรูสึกวาองคการเปนที่พึ่งได 
   2. ความผูกพันตอองคการ (Organizational Commitment) หมายถึง 
ความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่แสดงตนเปนหนึ่งเดียวกับองคการ มีคานิยมที่กลมกลืนกับสมาชิก
องคการคนอื่นๆ และเต็มใจที่อุทิศกําลังกาย และกําลังใจเพื่อปฏิบัติภารกิจขององคการ 
   3. ผลที่ตามมาของความผูกพันตอองคการ (Outcomes of commitment) 
ไดแก ความปรารถนาที่จะอยูกับองคการ ความตั้งใจที่จะคงอยูในองคการ อัตราการลาออก การมา
ทํางาน ผลการปฏิบัติงาน ความพรอมที่จะไดรับการเลื่อนตําแหนง 
  Allen and Mayer (1990, อางถึงใน กาญจนา นุใจทอง, 2542) ใหทัศนะวา ความ
ผูกพันตอองคการเปนภาวะทางจิตใจที่ทําใหบุคคลมีความยึดมั่นตอองคการ และอาจจําแนกแกน
ความคิดออกเปน 3 แนวทาง คือ แนวทางที่เนนความผูกพันทางอารมณ (Affective attachment) 
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แนวทางที่เนนตนทุนที่รับรู (Perceived costs) และแนวทางที่เนนพันธะ (Obligation) ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
   1. ความผูกพันทางอารมณ (Affective attachment) เปนแนวคิดที่ไดรับ
ความนิยมมากที่สุดในการวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ แนวคิดนี้มาจาก Kanter (1968) ผูใช
คําวา “Cohesion commitment” หรือการที่บุคคลมีความรูสึกหรืออารมณยึดติดกับกลุมของตน และ
จากแนวคิดของ Buchanan (1974) ที่กลาววา ความผูกพันตอองคการเปนการมีความรูสึกยึดมั่นตอ
เปาหมาย และคานิยมขององคการตอบทบาทและตอองคการของตน แตแนวคิดที่เปนที่นิยมอยาง
มาก คือ แนวคิดที่ไดจากงานวิจัยของ Mowday, Steers and Porter (1979) Porter, Crampon and 
Smith (1976) และ Porter, Steers, Mowday and Boulian (1974) ซ่ึงไดใหคําจํากัดความของความ
ผูกพันตอองคการวาคือ ความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งและเกี่ยวของกับองคการอยางแนบแนน 
(Mowday et al, 1979) นอกจากนี้ Porter et al. ยังไดสรางแบบวัดความผูกพันตอองคการ 
(Organizational Commitment Questionaire: OCQ) ขึ้นมาซึ่งไดรับการยอมรับและนําไปใชอยาง
กวางขวางในการวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการในระยะตอมา 
   2. ตนทุนที่รับรู (Perceived costs) Becker (1960) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความผูกพันตอองคการวาเปนแนวโนมที่บุคคลยังคงปฏิบัติกิจกรรมหรือทํางานตอไปโดยคํานึงถึง 
“ตนทุน” หรือ ส่ิงที่อาจจะสูญเสียไปหากยุติการทํางานนั้น หรืออาจกลาวไดวาความผูกพันประเภท
นี้จะพัฒนาโดยอยูบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผลทางเศรษฐกิจ (Economic rational) (Steven 
et al., 1978) สวนผูที่ไมเห็นดวยกับแนวคิดนี้ไดแก Aranya and Jacobson (1975) และ Ritzer and 
Trice (1969) สวน Kanter (1968) ไดเสนอคําวา “Cognitive-continuance commitment” โดยอธิบาย
วาเปนความผูกพันที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลตระหนักวาตนเองจะไดรับผลประโยชนหากยังคงทํางานกับ
องคการ และสูญเสียผลประโยชนหากออกจากองคการไป 
   3. พันธะ (Obligation) เปนแนวคิดที่ไมคอยมีงานวิจัยกลาวถึงหรือ
นําไปใชศึกษามากนัก แนวคิดนี้มีทัศนะวา ความผูกพันตอองคการเปนความเชื่อเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบที่บุคคลควรมีตอองคการ นักวิชาการบางคนไดอธิบายวา พันธะเปนปจจัยสนับสนุน
สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเกิดพฤติกรรมตางๆ รวมถึงการออกจากองคการดวย  
  แนวคิดทั้งสามแนวทางนี้ไดกลายมาเปนฐานในการสรางขอสรุปเกี่ยวกับความ
ผูกพันตอองคการ ประกอบดวยองคประกอบ 3 ดานที่แตกตางกัน คือ 
   1. ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ (Affective Commitment) หมายถึง 
การมีอารมณยึดมั่น รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง และเกี่ยวของกับองคการอยางแนบแนน ทําใหบุคคล
อยูกับองคการเพราะปรารถนาที่จะอยู 
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   2. ความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน (Continuance Commitment) 
หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับรูถึงผลประโยชนที่อาจจะสูญเสียไปหากออกจาก
องคการ ทําใหบุคคลอยูกับองคการเพราะจําเปนตองอยู 
   3. ความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาที่ (Normative Commitment) หมายถึง 
ความผูกพันที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับรูวาเปนพันธะหนาที่และความรับผิดชอบของตนที่ควรจะอยู 
และสนับสนุนกิจกรรมขององคการใหดําเนินตอไป ทําใหบุคคลอยูกับองคการเพราะคิดวาควรจะ
อยู 
  กลาวโดยสรุป ความแตกตางระหวางองคประกอบทั้งสามคือ บุคคลที่มีความ
ผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณจะอยูกับองคการเพราะปรารถนาที่จะอยู (Want to) สวนบุคคลที่มี
ความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุนจะอยูกับองคการเพราะจําเปนตองอยู (Need to) ในขณะที่
บุคคลที่มีความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาที่จะอยูกับองคการเพราะคิดวาควรจะอยู (Ought to) 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาหาความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ภาวะผูนํา
ของหัวหนางาน  ความรูในงานที่ทํา  และ  บรรยากาศองคการ  ตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน  

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบความคดิการศึกษา

ภาวะผูนาํของหัวหนางาน 

ความรูในงานที่ทํา 

บรรยากาศองคการ 

ความผูกพนัตอองคการของพนักงาน 

ปจจัยลักษณะทางประชากร 
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 สมมติฐานการศึกษา 
  1. ภาวะผูนําของหัวหนางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานอยางมีนัยสําคัญ 
  2. ความเขาใจในงานที่ทํามีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานอยางมีนัยสําคัญ 
  3. บรรยากาศองคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของ
พนกังานอยางมีนัยสําคัญ 
  4. ภาวะผูนําของหัวหนางาน  ความรูในงานที่ทํา  และบรรยากาศองคการ  มีผล
รวมกันสามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
  5. มีความแตกตางในความผูกพันตอองคการระหวางพนักงานที่มีความผูกพันตอ
องคการมากกับพนักงานที่มีความผูกพันตอองคการนอยในปจจัยลักษณะทางประชากร 
 
 


