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คาํนาํ 

 

 การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นศาสตร์ทีมีพืนฐานจากสามทฤษฎี ไดแ้ก่ ทฤษฎี

ระบบ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และทฤษฎีจิตวทิยา  

ทฤษฎีระบบ นาํมาใชใ้นการทาํความเขา้ใจในเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุ

ปัจจยั ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ นาํมาใชใ้นการทาํความเขา้ใจในการใชท้รัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และทฤษฎีจิตวทิยา นาํมาใชใ้นการสร้างสภาพแวดลอ้มและ

มาตรการแทรกแซงต่างๆ ทีช่วยให้พนกังานสามารถใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ

วา่ควรปฏิบติัหรือไม่ควรปฏิบติัอยา่งไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและองคก์ร

ทงัในระยะสันและระยะยาว 

การทาํให้พนกังานเกิดความรู้สึกผกูพนักบัองคก์รและมีความมุ่งมนัทีจะปฏิบติั

บทบาทหนา้ทีของตนอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถโดยไม่จาํเป็นตอ้งมีใครมากาํกบั

ควบคุมอยา่งใกลชิ้ด จาํเป็นตอ้งนาํทฤษฎีทงัสาม (โดยเฉพาะอยา่งยงิทฤษฎีทาง

จิตวิทยา) มาประยกุตใ์ชเ้พือสร้างเงือนไขจูงใจให้พนกังานเกิดความรู้สึกเช่นนนั 

หลายองคก์รมอบเรืองการพฒันาพนกังานให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษยรั์บผดิชอบ 

และมอบเรืองการขยายตลาดให้ฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขายเป็นผูรั้บผดิชอบ ทงัๆ ทีสอง

เรืองนีเป็นเรืองทีแยกออกจากกนัอยา่งเป็นอิสระไม่ได ้

ผมเลือกเขียนเรือง “การสร้างความรู้สึกผกูพนัให้กบัพนกังาน” เป็นเล่มแรกใน

ชุดเอกสารเผยแพร่เพือการศึกษาและพฒันา โดยจดัทาํในรูป PDF file และปรับปรุง

เพิมเติมเป็นระยะๆ ให้มีความสมบูรณ์มากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้หนงัสือทุกเล่มในชุด

เอกสารเผยแพร่เพือการศึกษาและพฒันา ผมเขียนไป นาํขึน website ไป จึงอาจจะยงั

ขาดความสมบูรณ์อยูบ่า้งโดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ของการเขียน ผูส้นใจสามารถเขา้มา

ศึกษาติดตามฉบบัปรับปรุงล่าสุดทาง website นีไดต้ลอดเวลา  
 

ดร. ปิยนนัท ์สวสัดิศฤงฆาร 

  9 กรกฎาคม 2560 
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บทที 1 

ความรู้สึกผูกพนัของพนักงาน 

 

ความรู้สึกผกูพนั เป็นเรืองทีมีการศึกษามานานมากแลว้ แต่เป็นแนวคิดทีแฝงอยู่

ในกรอบอืนทีใหญ่กวา่  ตวัอยา่งเช่น ในทางสังคมวทิยา เป็นการศึกษาในดา้นความ

ผกูพนัของพลเมือง (civic engagement) ในทางจิตวิทยา เป็นการศึกษาในดา้นความ

ผกูพนัทางสังคม (social  engagement) ในทางการบริหารหรือพฤติกรรมองคก์ร เป็น

การศึกษาในดา้นความผกูพนัของพนกังาน (employee engagement) และในทาง

การตลาด เป็นการศึกษาในดา้นความผกูพนัของลูกคา้ (customer engagement)  

ความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน เป็นหัวขอ้หนึงทีไดรั้บความสนใจมากทีสุดใน

วงการบริหาร วงการทีปรึกษา นกัพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และนกัวชิาการ เพราะมี

ความเชือวา่ ความรู้สึกผกูพนัของพนกังานเป็นปัจจยัสาํคญัของความสาํเร็จและ

ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร  

 บทความหลกัเรืองแรกในเรืองความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน เป็นของ Kahn 

(1990) ซึงเป็นการศึกษาโดยใชว้ธีิการสังเกตอยา่งมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์บุคคล

สาํคญัในพืนที หรือทีเรียกวา่การศึกษาเชิงชาติพนัธุ์วรรณา (ethnographic) เป็น

การศึกษาความรู้สึกผกูพนัและไม่ผกูพนัของบุคคล อยา่งไรก็ตาม จากขอ้มูลของ 

Google พบวา่ ในระยะยสิีบปีแรกแทบจะไม่มีผูแ้สดงความคิดเห็นอะไรในเรืองนีเลย 

แต่ในระยะสิบปีหลงักลบัมีความคิดเห็นถึงเกือบสองพนัครังซึงส่วนใหญ่เกิดขึนใน

ระยะห้าปีสุดทา้ย จึงอาจกล่าวไดว้า่ วรรณกรรมในเรืองความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน

ยงัเป็นเรืองค่อนขา้งใหม่และเพิงมารู้จกักนัแพร่หลายเมือสิบปีทีผา่นมานีเอง 

 ในงานเขียนและผลงานวจิยัเรืองความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน จะพบนัยยะที

สาํคญัอยูส่องเรือง 

1. ความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน เป็นหัวใจของความสาํเร็จและความสามารถใน

การแข่งขนัขององคก์ร โดยกล่าวอา้งวา่ องคก์รทีมีพนกังานซึงมีความรู้สึกผกูพนั จะมี



6 
 

ดร. ปิยนนัท์ สวัสดิศฤงฆาร 
 

ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น มีความสามารถในการทาํกาํไร มีผลิตภาพและความพึงพอใจ

ของลูกคา้สูงกวา่องคก์รทีพนกังานมีความรู้สึกผกูพนันอ้ยกวา่  

2. ความรู้สึกผกูพนัของพนกังานอยูใ่นภาวะขาลง จากผลการศึกษาในงานบางชืน 

พบวา่ ครึงหนึงของคนในวยัทาํงานชาวอเมริกนัไม่ค่อยมีความรู้สึกผกูพนัหรืออาจไม่มี

ความรู้สึกนนัเลย ปัญหานีเรียกกนัวา่ “ช่องวา่งแห่งความรู้สึกผกูพนั” (engagement 

gap) ซึงสร้างความเสียหายในรูปของผลิตภาพแก่ธุรกิจอเมริกนัเป็นพนัๆ ลา้นดอลลาร์

ต่อปี   

ขณะเดียวกนั ในงานวจิยัเรืองความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน ผูว้ิจยัส่วนใหญ่ได้

แสดงความกงัวลเรืองนีไวใ้นสองประเด็น คือ 

1) แมจ้ะมีผูใ้ห้นิยามความรู้สึกผกูพนัของพนกังานไวม้ากมาย แต่ก็ยงัไม่มีขอ้

ยติุวา่ มนัหมายความวา่อะไร จริงๆ แลว้ นกัวจิยัยงัไม่ไดข้อ้ตกลงร่วมกนัดว้ยซาํวา่ 

แนวคิดนีควรใชชื้อวา่อะไร บางคนคิดวา่ ควรใชค้าํวา่ ความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน 

(employee engagement) ในขณะทีคนอืนๆ เห็นวา่ ควรใชค้าํวา่ ความรู้สึกผกูพนัใน

การทาํงาน (job engagement) หรือความรู้สึกผูกพนัในงาน (work engagement)  

2) มีการพฒันาเครืองมือขึนมามากมายเพือใชว้ดัความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน  

แต่ก็ยงัมีคาํถามวา่จะวดัความรู้สึกผกูพนัไดอ้ยา่งไร รวมไปถึงความเทียง (validity) 

ของเครืองมือทีมีอยูใ่นปัจจุบนั  
 

 นอกจากขอ้กงัวลทงัสองเรืองดงักล่าว ก็ยงัไม่มีทฤษฎีความรู้สึกผกูพนัของ

พนกังานทฤษฎีใดทีไดรั้บการยอมรับวา่มีความสมบูรณ์ครบถว้นรวมอยูใ่นทฤษฎีเดียว  
 

ทฤษฎีความรู้สึกผูกพนั  (Employee Engagement Theories) 

 เนืองจากมีผูใ้ห้คาํนิยามความรู้สึกผกูพนัของพนกังานไวม้ากมาย จึงมี

แบบจาํลอง (model) และทฤษฎีเรืองความรู้สึกผกูพนัมากมายตามไปดว้ย ตน้ตอของ

ทฤษฎีและแบบจาํลองเหล่านีมาจากงานวจิยัสาํคญัสองชิน คือ การศึกษาชาติพนัธ์

วรรณาในเรือง ความรู้สึกผกูพนัและไม่ผกูพนัของบุคคล ของ Kahn (1990) กบั การ
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หมดไฟในการทาํงานและความเป็นอยูที่ดีของพนกังาน (Job burnout and employee 

well-being) ของ Maslach & Leiter (1997)  

 ทฤษฎีแรก ในเรืองความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน มีชือวา่ ทฤษฎีเงือนไขทาง

จิตวิทยา (Psychological Condition Theory) พบในการศึกษาชาติพนัธ์วรรณาของ 

Kahn (1990) ซึงเขาไดส้ัมภาษณ์ทีปรึกษาและสมาชิก camp ฤดูร้อนของบริษทั

สถาปนิกแห่งหนึงเกียวกบัความรู้สึกผกูพนัและไม่ผกูพนัในการทาํงาน  

ทฤษฎีนีกล่าววา่ มีเงือนไขทางจิตวทิยาอยูส่ามประการทีทาํให้เกิดความผกูพนั

ของบุคคล 

1. ความรู้สึกวา่สิงทีทาํมีคุณค่าและมีความหมายต่อตนเอง (psychological 

meaningfulness) 

บุคคลจะเอาตวัเขา้ไปเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใดก็เมือการปฏิบติังานนนั

มีความหมาย ให้ผลตอบแทนทีคุม้และทรงคุณค่า การมีคุณค่าหรือไม่  ขึนอยูก่บั 

คุณลกัษณะสามประการ ไดแ้ก่ (1) ลกัษณะของภารกิจ (task characteristic) (2) 

ลกัษณะของบทบาท (role characteristic) และ (3) ความซับซ้อนของงาน (work 

interaction)  

ความรู้สึกวา่มีคุณค่าและความหมาย เกียวขอ้งกบัการทีบุคคลให้ความหมาย

กบังานของเขาและเป็นความรู้สึกวา่กาํลงัไดรั้บผลตอบแทนจากการปฏิบติังาน บุคคล

จะรู้สึกวา่สิงทีทาํนนัมีความหมายก็ต่อเมือเขาเห็นวา่มนัมีคุณค่า มีประโยชน์ และมี

ราคา สถานทีทาํงานทีสร้างจูงใจดว้ยการให้บุคคลไดรั้บผดิชอบในบทบาทหนา้ทีการ

งานของตนเอง (self-in-role) จะสร้างความรู้สึกวา่มีคุณค่าและความหมายไดม้าก 
 

2. ความรู้สึกวา่สิงทีทาํมีความปลอดภยั (psychological safety) 

บุคคลจะเอาตวัเขา้ไปเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใดก็เมือเขารู้สึกวา่มีความ

ปลอดภยั สามารถใชแ้ละแสดงตวัตนทีแทจ้ริง (true self) ของเขาโดยไม่ตอ้งกลวัผล

ทางลบทีจะเกิดกบัภาพพจน์ สถานะ หรือเส้นทางอาชีพของตน เป็นสภาพแวดลอ้ม

ทางสังคมทีวางใจและคาดการณ์ได ้มีขอบเขตการดาํเนินการทีชดัเจนและยอมรับได ้มี
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ปัจจยัอยู ่4 ประการทีส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภยั ไดแ้ก่ (1) มีความสัมพนัธ์ระหวา่ง

กนั (interpersonal relationship) (2) มีกระบวนการกลุ่มและระหวา่งกลุ่มทีไปใน

ทิศทางเดียวกนั (group and intergroup dynamic) (3) รูปแบบการบริหารจดัการที

ยอมรับได ้(management style) (4) มีบรรทดัฐานทีอาศยัใชแ้ละอา้งอิงได ้(norms) 

ระบบสังคมทีคาดการณ์ได ้มีความสมาํเสมอ และไม่มีลกัษณะคุกคามจะให้

ความรู้สึกวา่มีความปลอดภยัไดเ้ป็นอยา่งมาก 
 

3. ความรู้สึกวา่มีความพร้อมทีจะทาํ (psychological availability) 

บุคคลจะเขา้ไปเกียวขอ้งแสดงบทบาทใดๆ เมือเขารู้สึกวา่มีความพร้อม ซึงอาจ

เป็นทางกายภาพ เช่น งบประมาณ หรือทางอารมณ์ เช่น การสนบัสนุนของเพือน

ร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา มีสิงรบกวน 4 ประการทีบนัทอนความพร้อมดงักล่าว 

ไดแ้ก่ (1) ความบกพร่องดา้นกาํลงักาย (depletion of physical energy) (2) ความ

บกพร่องดา้นอารมณ์ (depletion of emotional energy) (3) ความไม่มนัคง (insecurity) 

(4) การใชชี้วติส่วนตวั (outside lives)  

ความรู้สึกวา่มีความพร้อม เป็นความเชือมนัวา่ตนมีทรัพยากรทางวตัถุและทาง

จิตใจทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน พนกังานจะมีความรู้สึกผกูพนัมากขึนใน

สถานทีทาํงานทีมีทรัพยากรทางวตัถุ อารมณ์ความรู้สึก และทางจิตใจทีจาํเป็นในการ

ปฏิบติังาน 

Kahn เชือวา่ บุคคลจะถามคาํถามเหล่านีกบัตวัเองเวลาตดัสินใจวา่จะผกูพนั

ตนเองในบทบาทของตนมากนอ้ยอยา่งไร ดว้ยเหตุนี พนกังานผูรู้้สึกในคุณค่า ความ

ปลอดภยั และความพร้อม จะมีความรู้สึกผกูพนัในบทบาทการทาํงานมากกวา่ผูไ้ม่มี

หรือมีความรู้สึกในเรืองนีนอ้ยกวา่ 

  ในการศึกษาทดลองของ May และคณะ (2004) เพือทดสอบทฤษฎีของ Kahn 

ตาํราบางเล่มเรียกผลการทดลองนีวา่ ทฤษฎีตวัทาํนายของ May ซึงนอกจากจะ

สนบัสนุนทฤษฎีของ Kahn (1990) แลว้ ยงัเสนอเพิมเติมอีกดว้ยวา่  
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 การขยายขอบเขตความรับผิดชอบของงาน (job enrichment) และการมีบทบาท

ทีเหมาะสม (role fit) เป็นตวัทาํนายความรู้สึกว่ามีคุณค่า (meaningfulness)  

 การสนบัสนุนของเพือนร่วมงาน (rewarding co-worker) และการสนบัสนุน

ของหัวหนา้งาน (supportive supervisor relation) เป็นตวัทาํนายเชิงบวกของความรู้สึก

วา่สิงทีทาํมีความปลอดภยั (safety) ส่วนการติดยดึอยูก่บับรรทดัฐานของเพือนร่วมงาน

และการระมดัระวงัในภาพลกัษณ์ของตนเอง (self-consciousness) เป็นตวัทาํนายเชิง

ลบ 

 การมีทรัพยากรทีจาํเป็นตอ้งใชอ้ยา่งเพียงพอ เป็นตวัทาํนายความรู้สึกวา่มีความ

พร้อม (availability)  
  

ทฤษฎีทีสองในเรืองความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน พบไดใ้นวรรณกรรมที

เกียวกบัการหมดไฟในการทาํงาน (job burnout) ในการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว 

Maslach และคณะ (2001) อธิบายเรืองความรู้สึกผกูพนัในงานวา่เป็นส่วนต่อขยายมา

จากแนวคิดเรืองการหมดไฟโดยตงัขอ้สังเกตว่า ความรู้สึกผกูพนัเป็นสิงทีตรงกนัขา้ม

กบัการหมดไฟ พวกเขายงัไดเ้สนอไวด้ว้ยวา่ เราจะสามารถประเมินความรู้สึกผกูพนั

ไดโ้ดยใชว้ธีิการให้คะแนนแบบตรงขา้มในทงัสามประเด็น (dimension) ของ Maslach 

- Burnout Inventory (MBI) 

 ตามความเห็นของ Maslach และคณะ (2001) การหมดไฟในงานเป็นผลมาจาก

ความสัมพนัธ์ทีไม่ลงตวักนัในหกเรืองสาํคญัของชีวติองคก์รซึงถือเป็นเหตุปัจจยัหลกั

ทีทาํให้เกิดการหมดไฟ ไดแ้ก่ (1) ปริมาณงาน - workload) (2) การควบคุม - control) 

(3) รางวลัและการยอมรับ - rewards and recognition (4) การสนบัสนุนของชุมชนและ

สังคม - community and social support (5) ความเทียงธรรมทีตระหนกัได ้- perceived 

fairness และ (6) คุณค่า - value ยงิมีช่องวา่งหรือความไม่ลงตวัระหวา่งบุคคลกบัเหตุ

ปัจจยัหกประการเหล่านีมากเท่าไร ก็น่าจะยงิหมดไฟมากเท่านนั ในทางตรงขา้ม ยงิมี

ความสัมพนัธ์สอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัชีวติองคก์รหกประการนีมากเท่าไร 

ความรู้สึกผกูพนัของบุคคลก็จะยงิมากขึน กล่าวอีกนยัหนึง ความรู้สึกผกูพนัมีความ
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สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบังานทีมนัคงยงัยนื กบัความรู้สึกวา่ตนมีทางเลือกและควบคุมได ้

กบัการไดรั้บรางวลัและการยอมรับทีเหมาะสม กบัการมีชุมชนงานหรือเพือนร่วมงาน

ทีให้การสนับสนุน กบัการไดรั้บความยติุธรรมและความเทียงธรรม และกบัการทาํงาน

ทีมีคุณค่าและความหมาย Maslach and Leiter (2008) พบวา่ ความตระหนกัถึงความ

เป็นธรรมในสถานทีทาํงานมีส่วนสนับสนุนทฤษฎีของเขาเป็นอยา่งมาก 

 ทฤษฎีนีไดน้าํเสนอไวด้ว้ยวา่ ความรู้สึกผกูพนัก็ไม่ต่างจากการหมดไฟ คือ

แทรกอยูใ่นความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในชีวิตการทาํงานหกประการกบัทศันคติใน

การทาํงาน (เช่น ความพึงพอใจในงาน ความมุ่งมนัทีมีต่อองคก์ร) และความเครียดซึง

เป็นผลกระทบดา้นสุขภาพ หรือกล่าวอีกนัยหนึง การไม่ลงตวัในความสัมพนัธ์ 

ดงักล่าว นาํไปสู่การหมดไฟ ขณะทีความสัมพนัธ์ทีดีนาํไปสู่ความรู้สึกผกูพนั ทงัการ

หมดไฟและความรู้สึกผกูพนันาํไปสู่ผลการปฏิบติังานและสุขภาพของบุคคล 
  

ทฤษฎีทีสามในเรืองความผกูพนัของพนกังาน คือ ภาระงาน และ ทรัพยากรทีมี

ให้ใชใ้นการทาํงาน หรือ Job Demands – Resources (JD-R) model ของ Bakker & 

Demerouti (2007) ซึงก็มีพืนฐานมาจากวรรณกรรมในเรืองการหมดไฟดว้ยเช่นกนั ที

จริง Demerouti, Bakker, Nachreiner และ Schaufeli (2001) เรียกรูปแบบนีวา่ JD-R 

model of burnout เพือแสดงวา่การหมดไฟเป็นผลมาจากปัจจยัสองประการ (1) จาก

ภาระงาน (job demand) ทีมีมากเกินไปจนทาํให้หมดไฟทีจะทาํงาน (2) จากทรัพยากร

ทีใชใ้นการทาํงาน (job resource) ทีมีไม่เพียงพอจนทาํให้เกิดพฤติกรรมปล่อยวางหรือ

ความไม่รู้สึกผกูพนัทีจะทาํงาน 

 ความแตกต่างทีสาํคญัของทฤษฎีเงือนไขทางจิตวทิยาของ Kahn หรือ

แนวคิดเรืองตวัทาํนายของ May (2004) กบัทฤษฎีการหมดไฟของ Bakker และ 

Demerouti อยูที่ Kahn และ May มองความผกูพนัวา่เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ความรู้สึกของบุคคลกบัภารกิจทีจะทาํ แต่ Bakker and Demerouti มองความผกูพนัวา่

เป็นผลจากอิทธิพลของปัจจยัเชิงลบและปัจจยัเชิงบวกของงานหรือภารกิจนันเอง 

  



11 
 

ดร. ปิยนนัท์ สวัสดิศฤงฆาร 
 

JD-R model แบ่งปัจจยัในสภาพแวดลอ้มการทาํงานออกเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่  

1. ภาระงาน (Job Demands) 

เป็นปัจจยัเชิงลบ หมายถึง การจะทาํงานชินนนัให้สาํเร็จ งานนันตอ้งการใช้

อะไรบา้ง อาจเป็นทรัพยากร ความทุ่มเท สภาพแวดลอ้มทางสังคม การสนับสนุนของ

องคก์ร ฯลฯ ยงิงานตอ้งการสิงเหล่านีมาก ก็ยงิส่งผลต่อตน้ทุนทีสูงมากตามไปดว้ย ทาํ

ให้เกิดกระบวนการลดตน้ทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น การจ่ายงานทีมากเกินกาํลงั ความ

ไม่มนัคงปลอดภยัในการทาํงาน บทบาทหนา้ทีทีสับสนไม่ชดัเจนหรือขดัแยง้กนั เวลา

ทีจาํกดัหรือเร่งรัดจนเกินไป ส่งผลต่อความรู้สึกผกูพนัของพนกังานทีลดลง 

2. ทรัพยากรทีมีให้ใชใ้นการทาํงาน (Job Resources)  

เป็นปัจจยัเชิงบวก หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพ จิตวทิยา สังคม หรือ

องคก์รทีช่วยทาํให้งานบรรลุเป้าหมาย ลดสิงทีงานตอ้งการ (job demand) และกระตุน้

ความเติบโตกา้วหนา้ การเรียนรู้ และการพฒันาของบุคคล ทรัพยากรทีวา่นีอาจ 

 มาจากองคก์ร เช่น ค่าจา้ง โอกาสในอาชีพการงาน และความมนัคงในการ

ทาํงาน หรือ 

 มาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความสัมพนัธ์ทางสังคม เช่น การ

สนบัสนุนของหัวหนา้งานและเพือนร่วมงาน บรรยากาศของทีมงาน หรือ 

 มาจากโครงสร้างงาน เช่น ความชดัเจนของบทบาทและการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ หรือ 

 มาจากตวัภารกิจเอง เช่น ความหลากหลายของทกัษะ ความเป็นเอกลกัษณ์ของ

ภารกิจ ความสาํคญัของภารกิจ ความเป็นอิสระในการทาํงาน และการมีขอ้มูล

ป้อนกลบัของผลการปฏิบติังาน 
 

ทรัพยากรงานและภาระงานตามแนวคิดของ JD-R model มีอิทธิพลต่อ

ความรู้สึกผกูพนัและการหมดไฟ กล่าวคือ  

ทรัพยากรงาน (job resources) กระตุน้กระบวนการจูงใจซึงทาํให้เกิดความรู้สึก

ผกูพนั มีทศันคติเชิงบวกและความสุขใจเพิมมากขึน ขณะเดียวกนัก็ลดแนวโนม้หรือ
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โอกาสทีจะหมดไฟ เชือกนัวา่ทรัพยากรงานมีบทบาทการจูงใจทงัภายใน (เช่น ความ

เติบโตกา้วหนา้ การเรียนรู้ และการพฒันา) และภายนอกเนืองจากเป็นปัจจยัในการ

บรรลุเป้าหมายงาน นอกจากนนัทรัพยากรงานยงัช่วยให้บุคคลรับมือกบัภาระงานและ

เป็นกนัชนผลกระทบจากภาระงานในเรืองความเครียดและการหมดไฟ 

ภาระงาน (job demand) ทีมีมากทาํให้บุคคลหมดพลงัและกาํลงัใจ เกิด

ความเครียด อาจหมดความรู้สึกผกูพนั หมดไฟ และมีปัญหาดา้นสุขภาพ 
 

เมือไม่กีปีทีแลว้ JD-R model ไดข้ยายไปครอบคลุมคุณสมบติัส่วนตวัของ

บุคคล (personal resource) ซึงแตกต่างกนัไปในแต่ละคน เช่น ศกัยภาพของตนเอง 

(self efficacy), การมองโลกในแง่ดี (optimism), และความนบัถือคุณค่าของตนทีมีต่อ

องคก์ร (self-esteem) เชือกนัวา่คุณสมบติัส่วนตวัของบุคคลไดรั้บแรงกระตุน้มาจาก

ทรัพยากรงานและเชือมโยงไปถึงความรู้สึกผกูพนัในงาน ดว้ยเหตุนี คุณสมบติัส่วนตวั

ของบุคคลจึงมีความไวต่อการเปลียนแปลงโดยเฉพาะอยา่งยงิเมือมีการเปลียนแปลง

ของทรัพยากรงาน 

แม ้JD-R model จะเป็นทฤษฎีทีมาทีหลงัทฤษฎีความรู้สึกผกูพนัของ Kahn และ

ทฤษฎีการหมดไฟของ Maslach และคณะ แต่งานวจิยัส่วนมากในเรืองความผกูพนั

ของพนกังาน ผูว้ิจยัมกัอาศยัทฤษฎี JD-R model เป็นแนวทางในการวิจยั  

จากงานวิจยัทีใชแ้นวคิด JD-R model ทาํให้ทราบวา่ ทรัพยากรงานมี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความมุ่งมนัในงาน และมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัการ

หมดไฟ ส่วนภาระงานมีความเกียวขอ้งกบัการหมดไฟและปัญหาดา้นสุขภาพ การ

วเิคราะห์งานวิจยัหลายชินทีทาํในเรืองเดียวกนั (meta-analysis) เมือไม่นานมานี พบวา่ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาระงานกบัความผกูพนัขึนอยูก่บัประเภทของภาระงาน 

Crawford และคณะ (2010) ไดพ้บวา่ ภาระงานทีถือวา่เป็นอุปสรรคกีดขวาง (ภาระที

สามารถชะลอความเติบโตกา้วหนา้ การเรียนรู้ และการบรรลุเป้าหมายของบุคคล เช่น 

บทบาททีขดัแยง้กนั บทบาททีกาํกวมไม่ชดัเจน บทบาททีเกินกาํลงั) มีความสัมพนัธ์

ในเชิงลบกบัความผกูพนั ขณะทีภาระงานทีถือเป็นสิงทา้ทาย (ภาระทีส่งเสริมความ
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เชียวชาญ การเติบโตกา้วหนา้ในคุณวฒิุ หรือแผนอนาคต เช่น งานทีมีปริมาณมากๆ 

ความกดดนัเรืองเวลา งานทีตอ้งใชค้วามรับผิดชอบสูง) มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบั

ความมุ่งมนั สาํหรับงานวจิยัทีเกียวกบัคุณสมบติัส่วนตวัของบุคคล ไดพ้บวา่ คุณสมบติั

ส่วนตวัของบุคคลมีส่วนเกียวขอ้งกบัความผกูพนัในงานและเป็นตวัแทรกกลาง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งทรัพยากรงานต่างๆ (เช่น ความมีอิสระในการทาํงาน การ

สนบัสนุนทางสังคม การสอนงานจากหัวหนา้งาน และโอกาสทีจะพฒันาไปสู่ความ

เป็นผูเ้ชียวชาญ) กบัความผกูพนัในงานและการหมดกาํลงัใจในการทาํงาน 

นอกจากนนัยงัมีหลกัฐานวา่ทรัพยากรงานและคุณสมบติัส่วนตวัของบุคคลมี

ความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั (reciprocally) 

แมว้า่ทรัพยากรงานและภาระงานทีทา้ทายจะมีความสาํคญัต่อความรู้สึกที

พนกังานจะผกูพนัตนเองเขา้กบังานและกบับทบาทการทาํงานของเขา แต่มนัก็

ค่อนขา้งจะเป็นวธีิการสร้างความผกูพนัทีทาํไดไ้ม่มากนกั อยา่งที Crawford และคณะ 

(2010) ไดก้ล่าววา่ ขอ้จาํกดัของ JD-R model ก็คือ มนัไม่ไดร้วมตวัทาํนายทีเกียวขอ้ง

กบัความผกูพนัของพนกังานไวท้งัหมด สิงทีใชไ้ดม้ากทีสุดในทฤษฎีนีก็คือ การจดั

กลุ่มสภาพแวดลอ้มการทาํงานในการทาํนายความผกูพนัไวก้วา้งๆ วา่เป็นทรัพยากร 

(resources) หรือภาระ (demand) เท่านนั นอกจากนนั เนือหาสาระพืนฐานของ JD-R 

model ก็เป็นเพียงวา่ ยงิพนกังานมีทรัพยากรมากขึนเท่าไรก็จะยงิมีความผกูพนัมากขึน

เท่านนั มนัไม่ไดอ้ธิบายวา่ทรัพยากรอะไรมีความสาํคญัมากทีสุดต่อความผกูพนัหรือ

ทาํไมทรัพยากรบางตวัจึงน่าจะมีความสาํคญัมากกวา่ตวัอืนในการช่วยทาํให้เกิดความ

ผกูพนั ทีจริงแลว้ เราตอ้งการรู้มากกวา่นีวา่ ทรัพยากรอะไรมีความสาํคญัมากทีสุดต่อ

ความรู้สึกผกูพนั และทาํไมมนัจึงมีความเกียวขอ้งกบัความรู้สึกผกูพนั สาํหรับเรืองนี 

ทฤษฎีของ Khan (1990) จะมีความชดัเจนมากกวา่เพราะไดร้ะบุถึงสภาพเงือนไขทาง

จิตวิทยาทีนาํไปสู่ความผกูพนั เช่นเดียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อแต่ละสภาพเงือนไข

ทางจิตวทิยานนั 
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ภาพที 1 เป็น model ความรู้สึกผกูพนัของพนกังานของ Saks และคณะ (2014) 

ทีผสมผสาน JD-R model และทฤษฎีของ Kahn ซึงนอกจากจะรวมภาระงานและ

ทรัพยากรงานกบัสภาพเงือนไขทางจิตวทิยาสามประการของ Kahn ไวใ้น model 

เดียวกนัแลว้ ยงัขยายความปัจจยัเชิงจิตวิทยาเรือง การมีคุณค่าและความหมาย 

(meaningfulness) ของ Kahn ออกไปเป็นสองอยา่ง คือ การมีความหมายทีจะทาํงาน 

(meaningfulness in work) และการมีความหมายทีตวังาน (meaningfulness at work) 

และรวมทรัพยากรบุคคลเขา้เป็นส่วนหนึงของสภาพเงือนไขทางจิตวทิยาในเรืองความ

พร้อม (availability) ดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 1 : ทฤษฎีความรู้สึกผกูพนัของพนกังานเชิงบูรณาการ (An Integrative Theory 

of Employee Engagement) 

ทีมา : จาก  What Do We Really Know About Employee Engagement?, by  Saks, Alan. M., 

Gruman, Jamie A. (2014), Human Resource Development Quarterly, 23(2), p. 173. 

ผูนํ้าเพอืการเปลยีนแปลง, 
เออือํานาจ, สลับบทบาท 

ทรัพยากรงาน 
(ลักษณะภารกจิ

บทบาทและ
ปฏสิัมพันธใ์นงาน)

และภาระงาน  

ทรัพยากรงาน 
(บทบาทและ

ความสัมพันธร์ะหวา่ง
บคุคลและสังคมระดับ
องคก์ร)และภาระงาน  

ทรัพยากรงาน 
(ความสัมพันธร์ะหวา่ง
บคุคลพลวัตของกลุม่

และระหวา่งกลุม่) 
และภาระงาน 

ทรัพยากรงาน (การ
หมดเรยีวแรง การ

หมดใจ ความรูส้กึไม่
มันคง ชวีติภายนอก
งาน) และภาระงาน 

การมคีวามหมายที
จะทํางาน 

(Meaningfulness 
in work) 

การมคีวามหมายที
ตัวงาน 

(Meaningfulness 
at work) 

ความปลอดภัย 
(Safety) 

ความพรอ้ม 
(Availability) / 
ทรัพยากรสว่น

บคุคล 

ความผูกพันทมีตีอ่
งานและภารกจิ 

ความผูกพันทมีตีอ่
องคก์ร 

ความผูกพันทมีตีอ่
ภารกจิ งาน องคก์ร 

และกลุม่ / ทมี 

ความผูกพันทมีตีอ่
ภารกจิ งาน องคก์ร 

และกลุม่ / ทมี 
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จิตวิทยาความรู้สึกผูกพนัของพนักงาน (The Psychology of Employee Engagement) 

 ในการทาํความเขา้ใจจิตวิทยาความผกูพนัของพนกังาน Kahn (1990) ให้เหตุผล

เชิงทฤษฎีไดห้นกัแน่นกวา่ JD-R model ทงันีเพราะ Kahn มีความชดัเจนในเรือง

เงือนไขทางจิตวิทยาซึงจาํเป็นต่อความรู้สึกผกูพนั ตลอดจนเหตุปัจจยัทีมีความสาํคญั

มากทีสุดของแต่ละเงือนไข ดว้ยเหตุนี เราจึงไดน้าํเงือนไขทางจิตวิทยาทงัสามตวัของ 

Kahn มาใส่ไวใ้นภาพที 1 โดยแตกความรู้สึกว่ามีความหมายในทางจิตวิทยา 

(psychological meaningfulness) ออกเป็นสองชนิด 

 Pratt and Ashforth (2003) อธิบายการความแตกต่างระหวา่งการมีความหมายที

จะทาํงาน (meaningfulness in work) กบั การมีความหมายทีตวังาน (meaningfulness at 

work) กล่าวคือ 

การมีความหมายทีจะทาํงาน (in work) มาจากประเภทของงานทีกาํลงัทาํอยู ่

การมีความหมายทีจะทาํงานเกียวขอ้งกบัการทาํงานและภารกิจทีสร้างแรงจูงใจภายใน 

ส่วนการมีความหมายทีตวังาน (at work) มาจากความเป็นสมาชิกของบุคคลในองคก์ร 

การมีความหมายทีตวังานเกียวขอ้งกบัผูที้เขาเขา้ไปแวดลอ้มอยูด่ว้ยในฐานะสมาชิก

ขององคก์ร และ/หรือเป็นเป้าหมาย คุณค่า และความเชือทีองคก์รให้การสนบัสนุน 

 การมีความหมายทางจิตวทิยาของ Kahn คลา้ยกบัที Pratt and Ashforth อธิบาย

ในเรืองการมีความหมายทีจะทาํงาน (in work) ตามความเห็นของ Kahn การมี

ความหมายทางจิตวทิยาหมายถึง “ความรู้สึกทีบุคคลไดรั้บจากการทุ่มเทพลงัแรงกาย 

สติปัญญา และจิตใจของตน” บุคคลจะรับรู้การมีความหมายเช่นวา่นันเมือเขารู้สึกวา่

คุม้ค่า มีประโยชน์ และมีคุณค่า ไม่ใช่เพือสิงตอบแทน แต่เป็นความรู้สึกวา่สามารถทาํ

ให้สาํเร็จไดต้ามบทบาทของตน ปัจจยัหลกัๆ ที Kahn คิดวา่มีอิทธิพลต่อการมี

ความหมายทางจิตวทิยา คือ ลกัษณะของภารกิจ ลกัษณะของบทบาท และปฏิสัมพนัธ์

ของงาน (การปฏิบติัภารกิจทีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลเป็นรางวลัตอบแทน) การมี

ความหมายทีจะทาํงาน (in work) สามารถทาํให้ดีขึนไดด้ว้ยการจดัการขององคก์รทีทาํ

ให้ภารกิจทีบุคคลทาํ มีสาระ มีบทบาท งานวจิยัความผกูพนัจริงๆ แลว้มุ่งเน้นไปที
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ปัจจยัทีมีความสาํคญัต่อการมีความหมายทีจะทาํงาน (in work) (เช่น การควบคุมงาน 

ความหลากหลายของภารกิจ การมีขอ้มูลป้อนกลบั ฯลฯ) เราจึงเสนอวา่ การมี

ความหมายทีจะทาํงาน (in work)  มีความสาํคญัเป็นพิเศษต่อความรู้สึกผกูพนัทีมีต่อ

ภารกิจ (task engagement) และความรู้สึกผกูพนัทีมีต่องาน (work engagement) 

 อยา่งไรก็ตาม การมีความหมายทีตวังาน (at work) น่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจาก

ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัตวัองคก์รเองมากกวา่ทีจะเป็นตวัภารกิจใดภารกิจหนึง 

ตวัอยา่งเช่น Saks (2006) ไดพ้บวา่ ลกัษณะของงานเป็นตวัทาํนายความรู้สึกผกูพนั   

ในขณะทีความเทียงธรรมในกระบวนการ (procedural justice) เป็นตวัทาํนาย

ความรู้สึกผกูพนัทีมีต่อองคก์ร ยงิกวา่นนั การมีความหมายทีตวังาน (at work) น่าจะ

เป็นตวัทาํนายความรู้สึกผกูพนัทีมีต่อองคก์รมากทีสุด 

 ตามทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้วา่ JD-R model ไดร้วมเอาทรัพยากรส่วนบุคคลเขา้

ไวใ้น model ดว้ย ทรัพยากรส่วนบุคคลเป็นความรู้สึกของบุคคลวา่ตนมีความสามารถ

ทีจะควบคุมและสร้างผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มได ้(เช่น การตระหนกัใน

ความสามารถของตนเอง การมองโลกในแง่ดี และการรู้ถึงคุณค่าของตนเองทีมีต่อ

องคก์ร) ทรัพยากรส่วนบุคคลจึงมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัเงือนไขความพร้อมทาง

จิตวิทยา (availability) ของ Kahn คือ อยูค่นักลางความสัมพนัธ์ระหวา่งทรัพยากรงาน

กบัความรู้สึกผกูพนั  

 เงือนไขทางจิตวิทยาอีกตวัหนึงในทฤษฎีของ Kahn คือ ความปลอดภยั 

พนกังานตอ้งรู้สึกวา่ปลอดภยัทีจะผกูพนัตนเองในบทบาทโดยไม่ตอ้งกลวัผลทางลบที

จะมีต่อภาพพจน์ของตนเอง สถานภาพ หรืองานอาชีพ ความรู้สึกถึงความปลอดภยัมี

ความสาํคญัและจาํเป็นต่อความรู้สึกผกูพนัทุกประเภทของพนกังาน 
 

ความหมายและความสําคัญของความรู้สึกผูกพนั 

นิยามและความหมายของความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน มีปัญหามาตงัแต่แรก 

แมก้ระทงัทุกวนันี นกัวชิาการและนกัปฏิบติัการทงัหลายก็ยงัมีความสับสน ไม่เป็นที

ตกลง และยงัไม่มีความเห็นทีเป็นเอกฉันทว์า่ความรู้สึกผกูพนัของพนกังานมี
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ความหมายและความเป็นเอกลกัษณ์ (distinctiveness) อยา่งไร ส่วนหนึงของปัญหามา

จากการทบัซ้อนของแนวคิดดา้นความรู้สึกผกูพนักบัปรัชญาการทาํงานในเรืองอืนที

ไดรั้บการศึกษามาจนมีความลงตวัมากกวา่ เช่น ความพึงพอใจในการทาํงาน (job 

satisfaction), ความมุ่งมนัทีมีต่อองคก์ร (organizational commitment), และการ

เกียวพนัในงาน (job involvement) การนิยามและการวดัความรู้สึกผกูพนัจึงตอ้ง

ผสมผสานองคป์ระกอบหลายๆ อยา่ง ทงัความพึงพอใจ ความมุ่งมนั การทุ่มเทในการ

ทาํงานของพนกังาน ปัญหาอีกส่วนหนึงมาจากการทีงานวจิยัในเรืองความรู้สึกผกูพนัมี

พืนฐานมาจากงานวิจยัในเรืองการหมดไฟในการทาํงาน (burn out) การขาดความเป็น

เอกลกัษณ์หรือแนวคิดทีเป็นตวัของตวัเอง จึงกลายมาเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึงดว้ย 

ในวรรณกรรมทางวชิาการ มีคาํนิยามหลกัๆ ของ “ความรู้สึกผกูพนั” อยูส่อง

นิยาม  

นิยามแรก มาจากการศึกษาเชิงชาติพนัธ์วรรณา (ethnographic) ของ Kahn 

(1990) ทีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลหลายๆ ดา้นทงัการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม 

เพือให้ทราบวา่ความรู้สึกผกูพนัและไม่ผกูพนัในงานของบุคคลมีเงือนไขทางจิตวทิยา

อยา่งไร  

Kahn (1990) ให้นิยามความรู้สึกผกูพนัวา่ หมายถึง “การควบคุมตนเองในการ

ทาํงานกบัองคก์ร” ถา้บุคคลมีความรู้สึกผกูพนั เขาจะแสดงตวัตนของเขาในการ

ปฏิบติังานทงัทางร่างกาย ความคิด และจิตใจ ความผกูพนัเป็นการแสดงสิงทีบุคคล

ถนดั (preferred self) ออกมาทางพฤติกรรมการทาํงาน เป็นการแสดงออกทีสนับสนุน

ต่อการทาํงาน เป็นการแสดงความเป็นตวัของตวัเอง (ทางร่างกาย ความคิด และจิตใจ) 

ดว้ยการปฏิบติังานทีกระฉับกระเฉงและเตม็บทบาทหนา้ทีการงาน หากไม่มีใจผกูพนั 

บุคคลจะถอนตวัออกจากการปฏิบติังานและปกป้องตนเองทงัทางร่างกาย ความคิด 

และจิตใจ ความรู้สึกผกูพนัเป็นสภาวะทางจิตใจซึงมีลกัษณะเป็นความตงัใจ 

(attentiveness) เชือมโยง (connected) บูรณาการเขา้ดว้ยกนั (integrated) และมุ่งเนน้ 

(focused)  อยูก่บับทบาทการทาํงานของตน บุคคลทีมีและไม่มีความรู้สึกผกูพนัจะ
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ต่างกนัตรงทีการทุ่มเทในการปฏิบติังานโดยไม่ตอ้งมีใครมาควบคุม Kahn เรียก

พฤติกรรมนีวา่ “self-in-role” ดว้ยเหตุนี เวลาทีบุคคลมีความรู้สึกผกูพนั พวกเขาจะตงั

อกตงัใจทาํงานตามบทบาทหนา้ทีของตนอยา่งเตม็ทีในรูปของการใชแ้รงกาย 

กาํลงัสติปัญญา และการทุ่มเทใจ นาํไปสู่ผลการปฏิบติังานทีเพิมสูงขึน 

Harter (2002) ให้นิยามความรู้สึกผกูพนัของพนกังานวา่ หมายถึง “การเขา้มามี

ส่วนเกียวขอ้งในการทาํงานดว้ยความพึงพอใจและความกระตือรือร้นของบุคคล”  

Rich และคณะ (2010) ไดเ้สริมคาํนิยามเรืองความผกูพนัของ Kahn วา่ เวลาที

บุคคลมีความรู้สึกผกูพนั เขาจะใช้ทงัมือ (hands), สมอง (head), และหัวใจ (heart) ใน

การปฏิบติังาน ความรู้สึกผกูพนัมีความหมายในความเป็นตวัตนของบุคคลมากกวา่

แนวคิดอืนๆ ไม่วา่จะเป็นแนวคิดในเรืองความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) หรือ

ความเกียวขอ้งกบังาน (job involvement) Rich และคณะ (2010) มีความเห็นวา่แนวคิด

เรืองความรู้สึกผกูพนัในมุมมองของ Kahn เป็นเรืองแรงจูงใจทีทาํให้บุคคลทุ่มเท

ตนเองลงไปในการปฏิบติังาน  

Christian, Garza, และ Slaughter (2011) มีความเห็นวา่ ความรู้สึกผกูพนัเป็น

เรืองทีเกียวขอ้งกบัการบูรณาการสติปัญญา จิตใจ และพลงัร่างกาย ในการทาํงาน 
 

นิยามทีสองของความรู้สึกผกูพนัเป็นของ Schaufeli และคณะ (2002) ซึงมี

ความเห็นวา่ การหมดไฟ (burn out) และความรู้สึกผกูพนั (engagement) ต่างเป็น

สภาวะอิสระ โดยความรู้สึกผกูพนัเป็นความรู้สึกทีตรงขา้มกบัการหมดไฟ พวกเขาให้

นิยามความรู้สึกผกูพนัวา่เป็นสภาวะทางจิตใจทีเอ่อลน้ เชิงบวก เกียวขอ้งกบังาน และมี

ลกัษณะแขง็ขนั อุทิศตน และมีความแน่วแน่ พวกเขาไดใ้ห้คาํอธิบายความหมายของ

องคป์ระกอบแต่ละอนัของความรู้สึกผกูพนัวา่  

 ความแขง็ขนั (vigor) เป็นระดบัของพลงัทางจิตใจในการทาํงาน  

 การอุทิศตน (dedicaton) เป็นการเขา้ไปเกียวขอ้ง รับรู้ถึงความสาํคญั ความ

กระตือรือร้น และความทา้ทายในงาน  

 ความแน่วแน่ (absorption) เป็นการเพ่งความสนใจ จดจ่ออยูก่บังาน  
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ตามความเห็นของ Schaufeli และคณะ (2002) ความรู้สึกผกูพนัไม่ใช่สภาวะที

เกิดขึนเพียงช่วงสันๆ แต่เป็นสภาวะทางปัญญาทีรู้สึกแผซ่่านและค่อนขา้งจะถาวร 

ไม่ไดมุ่้งเนน้ไปทีเรือง เหตุการณ์ หรือบุคคล หรือพฤติกรรมอยา่งใดเป็นการเฉพาะ 

ดงันนั พนกังานทีมีความรู้สึกผกูพนัจึงเป็นผูที้พลงัสูงและมีความกระตือรือร้นในงาน

โดยมกัจะจมอยูก่บังานจนไม่รู้เวลา 

ตามความเห็นของ Maslach and Leiter (2008) ความรู้สึกผกูพนัเป็นสภาวะที

บุคคลนาํความเชียวชาญของตนเขา้ไปใช้ในการทาํงานอยา่งเตม็ตวั ความรู้สึกผกูพนั

เป็นสภาวะทีเปียมไปดว้ยพลงั (energy), อยากเขา้ไปเกียวขอ้ง (involvement), และมี

ศกัยภาพทีจะทาํ (efficacy) ตรงขา้มกนักบัการหมดไฟซึงเป็นสภาวะทีอ่อนลา้ 

(exhaustion), ตอ้งการแยกตวั (cynicism), และสินไร้ความสามารถ (inefficacy) ยงิไป

กวา่นนั การหมดไฟยงัเป็นความรู้สึกทีถูกการทาํงานทาํร้าย จากผลงานวิจยัในเรือง

ความรู้สึกผกูพนัและการหมดไฟ พบวา่ แก่นของการหมดไฟ (การอ่อนลา้และเกลียด

ชงัสังคม) และแก่นของความรู้สึกผกูพนั (เรียวแรงและอุทิศตน) เป็นเรืองทีตรงขา้มกนั

อยา่งแทจ้ริง  

Newman & Harrison (2008) มีความเห็นวา่ การทีนกัวจิยัมองความรู้สึกผกูพนั

วา่เป็นดา้นตรงขา้มกบัการหมดไฟ ไดส้ร้างปัญหาทาํให้ความรู้สึกผกูพนัขาดความมี

เอกลกัษณ์ของตนเอง จากความเห็นดงักล่าวไดจุ้ดประกายให้เกิดการแสวงหาความมี

เอกลกัษณ์ของความรู้สึกผกูพนัโดยนกัวจิยัทงัหลายไดน้าํความรู้สึกผกูพนัไป

เปรียบเทียบกบัแนวคิดอืนๆ เพือให้ไดค้าํตอบว่ามีความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

ตวัอยา่งเช่น Christian และคณะ (2011) ให้ความเห็นวา่ความรู้สึกผกูพนั

แตกต่างจากความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) แตกต่างจากความมุ่งมนัทีมีต่อ

องคก์ร (Organizational commitment และแตกต่างจากความเป็นส่วนหนึงส่วนเดียวกนั

กบังาน (Job involvement) โดยมองวา่ ความรู้สึกผกูพนัเป็นแรงจูงใจทีมีบทบาทสาํคญั

เหนือสิงอืน พวกเขาไดท้บทวนวรรณกรรมในเรืองความรู้สึกผกูพนัและชีให้เห็น

คุณสมบติัพืนฐานสามประการของความรู้สึกผูกพนั ไดแ้ก่ (1) ความเชือมโยงทางจิตใจ
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ทีมีต่อการปฏิบติัภารกิจการงาน (2) การทุ่มเททรัพยากรทีมีอยูข่องตนลงไปในการ

ทาํงาน (3) ความรู้สึกผกูพนั มีความเป็นสภาวะมากกวา่ลกัษณะ พวกเขาไดใ้ห้นิยาม

ความรู้สึกผกูพนัวา่เป็น ”สภาวะทางจิตใจทีค่อนขา้งยงัยนืในการทุ่มเทพลงัของตนลง

ไปในการทาํงาน” นอกจากนนัยงัไดต้งัขอ้สังเกตวา่ ความรู้สึกผกูพนัต่างจากเรืองอืน

ตรงที มนัมีความกวา้งขวางครอบคลุมมากกวา่ เกียวขอ้งกบัการบูรณาการตวัตน

ทงัหมดลงไป มุ่งเนน้ไปในงานทีทาํ เป็นความเตม็ใจทีจะอุทิศทรัพยากรทงัทางร่างกาย 

สติปัญญา และจิตใจลงไปในงานของตน ในการวเิคราะห์ผลงานวิจยัต่างๆ ทีทาํใน

เรืองความรู้สึกผกูพนัของพนกังานและการปฏิบติังาน พวกเขาไดพ้บวา่ ความรู้สึก

ผกูพนัมีความเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนักบัความพึงพอใจในงาน ความมุ่งมนัทีมีต่อองคก์ร 

และความเป็นส่วนหนึงส่วนเดียวกนักบังาน พวกเขายงัพบอีกดว้ยวา่ ความรู้สึกผกูพนั

สามารถอธิบายทศันคติทีมีต่องานทงัดา้นความคิดสร้างสรรค ์(variability) และผลการ

ปฏิบติังาน (contextual performance) พวกเขาจึงสรุปวา่ ความรู้สึกผกูพนัในงานมี

ความเป็นเอกลกัษณ์ในตวัของมนัอยูแ่ลว้แมจ้ะมีบางส่วนทีเขา้ไปเกียวขอ้งกบัเรือง

ทศันคติทีมีต่องานก็ตาม 

ในการศึกษาเหตุปัจจยั (antecedent) ของความรู้สึกผกูพนัและผลการปฏิบติังาน 

Rich และคณะ (2010) ไดพ้บความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุปัจจยั (antecedent) กบัแนวคิด

ในเรืองความเป็นส่วนหนึงส่วนเดียวกนักบังาน (job involvement) ความพึงพอใจใน

งาน (job satisfaction) และแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation)  นอกจากนนัยงัพบ

ดว้ยวา่ ความรู้สึกผกูพนัไดเ้ขา้มาแทรกกลางความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุปัจจยักบัผลการ

ปฏิบติังานโดยมีแนวคิดทงัสามตวัทีกล่าว อยูใ่นความสัมพนัธ์นีดว้ย  

Hallberg and Schaufeli (2006) ไดชี้ให้เห็นวา่ ความรู้สึกผกูพนั ความเป็นส่วน

หนึงส่วนเดียวกนักบังาน และความมุ่งมนัทีมีต่อองคก์ร เป็นโครงสร้างแนวคิดทีโดด

เด่นสามอนั ความเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัเหตุปัจจยัและผลทีไดรั้บทงัหลายทาํให้

ความรู้สึกผกูพนัในงานมีความเป็นเอกลกัษณ์ในทางความคิด 
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โดยเหตุทีความรู้สึกผกูพนัในการทาํงานเป็นเรืองของความรู้สึก บุคคลจะปรับ

บทบาทและความรู้สึกของตนไปตามสภาพงานทีทาํอยูป่ระจาํวนั ระดบัของความรู้สึก

ผกูพนัจึงเปลียนไปตามองคป์ระกอบของกระบวนการบริหารการปฏิบติังานวา่มี

คุณสมบติัทีส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกผกูพนัมากนอ้ยเพียงใด 

Macey (2009) แบ่งความรู้สึกผกูพนัออกเป็นสองประเภท คือ 

1. ความรู้สึกผกูพนั (engagement feeling) ประกอบดว้ย ความรู้สึกวา่จะตอ้ง

รีบทนัโดยทนัที (urgency) มุ่งเนน้ (focused) เขม้ขน้ (intensity) และเปียมดว้ยความ

กระตือรือร้น (enthusiasm) 

2. พฤติกรรมผกูพนั (engagement behavior) ประกอบดว้ยการกระทาํอยา่ง

ต่อเนืองสมาํเสมอ (persistence), ไม่รอคอย (proactivity) ไม่เกียงในบทบาทหนา้ทีการ

งานทีอาจตอ้งกระทาํเพิมเติม (role expansion) และสามารถปรับตวัให้เขา้กบั

สถานการณ์  
 

ห่วงโซ่คุณค่าของความผกูพนัตามแนวคิดของ Macey คือ ความผกูพนัทางจิตใจ 

นาํไปสู่ความผกูพนัทางพฤติกรรม และความผูกพนัทางพฤติกรรมนาํไปสู่ผลการ

ปฏิบติังาน หรือสรุปเป็นคุณสมบติัของความรู้สึกผกูพนัไดส้ามประการ ไดแ้ก่ 
 

1) ความรู้สึกผกูพนัของพนกังานมีมิติทงัในเชิงสภาวะ (จิตใจ) และเชิงพฤติกรรม 

2) สภาวะของความรู้สึกผกูพนันาํไปสู่พฤติกรรมความผกูพนั 

3) พฤติกรรมความผกูพนัมีความสัมพนัธ์ทางตรงกบัผลการปฏิบติังาน 
 

แมนิ้ยามของ Kahn (1990) กบันิยามของ Schaufeli และคณะ (2002) จะมีความ

คลา้ยกนัและมีส่วนทบัซ้อนกนัอยูโ่ดยเฉพาะอยา่งยงิในส่วนทีวา่เป็นสภาวะของ

แรงจูงใจ (motivational state) แต่ก็มีอีกหลายส่วนทีต่างกนั นิยามของ Kahn มีความ

ครอบคลุมมากกวา่เพราะไดร้วมเอาความเป็นตวัตน (personal agency) และพงึพา

ตนเอง (agentic self) เขา้ไวด้ว้ย นอกจากนนั แนวคิดในเรืองความรู้สึกผกูพนัของ 

Kahn ยงัไดน้าํเสนอบางสิงทีแตกต่างและเป็นเอกลกัษณ์เพราะให้ความหมายถึงการ
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มุ่งมนัทาํบทบาทของตนให้ดีทีสุด ยงิไปกวา่นัน ตามนิยามของ Kahn ความรู้สึกผกูพนั

ยงัเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกทีสมเหตุสมผลวา่จะทุ่มเทตนเองลงไปในการ

ปฏิบติังานมากนอ้ยเพียงใด ดว้ยเหตุนี คาํนิยามและแนวคิดในเรืองความรู้สึกผกูพนั

ของ Kahn จึงมีความลึกและเป็นรูปธรรมมากว่าของ Schaufeli และคณะ นอกจากนัน 

แมนิ้ยามของ Schaufeli และคณะ จะชีวา่ความรู้สึกผกูพนัแตกต่างจากทศันคติทงัหลาย

ทีมีต่องาน เช่น ความพึงพอใจในงาน แต่คาํนิยามและแนวติดของ Schaufeli และคณะ 

ก็ยงัไปคลา้ยกบัการหมดไฟซึงทาํให้เกิดคาํถามตามมาวา่ แลว้มนัต่างกนัอยา่งไร  

ในมุมมองของนกับริหาร จะมองความรู้สึกผกูพนัวา่เป็นผลของการบริหารงาน

ซึงไดส้ร้างเงือนไขทีถูกตอ้งเหมาะสมกบัพนกังานทุกคนในองคก์ร ทาํให้พนกังาน

พร้อมทีจะทาํงานในแต่ละวนัให้ดีทีสุด ผกูพนัอยูก่บัเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ร มี

ความรู้สึกจูงใจให้ทุ่มเทเพือความสาํเร็จขององคก์รดว้ยความรู้สึกสุขใจทีไดท้าํเช่นนนั 

ความรู้สึกผกูพนัจึงเป็นเรืองของความไวว้างใจ ความซือตรง ความผกูพนัทีมีต่อกนั

ระหวา่งองคก์รและสมาชิกขององคก์ร เป็นช่องทางทีเพิมโอกาสความสาํเร็จทางธุรกิจ

ดว้ยผลการปฏิบติังาน ผลิตภาพ และความเป็นอยูที่ดีของทงัองคก์รและสมาชิกใน

องคก์ร ความรู้สึกผกูพนัเป็นสิงทีวดัได ้มนัอาจอยูใ่นขนัทีแยม่ากไปจนถึงเยยีมมาก 

อาจเพิมพูนเบ่งบานหรือเหียวเฉาสูญสินไปเลยก็ไดท้งัสิน 

ในฐานะทีเป็นพนกังาน ความรู้สึกผกูพนัคือการทีเมือตืนนอนขึนมาในตอนเชา้

แลว้รู้สึกวา่ จะตอ้งไปทาํงาน รู้วา่วนันีจะตอ้งไปทาํอะไร รู้ดีวา่จะทาํมนัอยา่งไร เป็น

ความอยากทีจะไปพบกบัทีมงานและช่วยเหลือกนัเพือให้งานในวนันีสาํเร็จออกมา 

ความรู้สึกผกูพนัจึงเป็นความเขา้ใจในบทบาทของตนทีมีต่อองคก์ร มีความชดัเจนใน

สถานภาพของตนทีจะสนองความมุ่งหมายละวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ในฐานะของนายจา้ง ความรู้สึกผกูพนัของพนักงานเป็นทศันคติและพฤติกรรม

เชิงบวกทีทาํให้เกิดผลทางธุรกิจทีดีขึน เป็นความรู้สึกภาคภูมิและซือตรงของพนกังาน

ทีจะทาํงานให้กบัองคก์ร พร้อมทีจะเป็นตวัแทนขององคก์รในการติดต่อกบัลูกคา้ 

ความรู้สึกผกูพนัจะดึงความรู้และความคิดของพนกังานออกมาเพือทาํสินคา้และ
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บริการทีดียงิๆ ขึนไป แมว้า่ความรู้สึกผกูพนัในแนวคิดทางการบริหารจะเป็นผลของ

การสร้างสภาวะแวดลอ้มทีเหมาะสมในการทาํงาน แต่องคก์รก็ไม่สามารถบงัคบัสัง

การให้พนกังานเกิดความรู้สึกผกูพนัขึนมาได ้การดาํเนินการขององคก์รลว้นอยูใ่น

สายตาของพนกังานและหากพวกเขามีความรู้สึกวา่สิงทีนายจา้งทาํก็เพือหวงัผลจาก

การมีความรู้สึกผกูพนั ผลจะออกมาในทางตรงกนัขา้ม 
 

ประเภทของความรู้สึกผูกพนัของพนักงาน (Types of Employee Engagement)  

แมว้า่ความรู้สึกผกูพนัของพนกังานจะเป็นแนวคิดทีค่อนขา้งกวา้งเพราะได้

ครอบคลุมทุกๆ รูปแบบของความรู้สึกผกูพนั วรรณกรรมดา้นความรู้สึกผกูพนัส่วน

ใหญ่ก็จะมุ่งเนน้ไปทีงานแทนทีจะเป็นองคก์รหรือมุมมองดา้นอืนๆ ของงาน ดงัจะเห็น

ไดจ้ากคาํทีใชว้า่ความรู้สึกผกูพนัในงาน (work engagement) ซึงส่วนใหญ่นาํไปใชก้บั

การวดัความรู้สึกผกูพนัแบบ UWES อยา่งที Schaufeli และ Salanova (2011) ได้

อธิบายวา่ ความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน (employee engagement) อาจรวมเอา

ความสัมพนัธ์ของพนกังานกบังานอาชีพหรือบทบาททีชาํนาญการของเขาและองคก์ร

เขา้ไวด้ว้ย ในขณะทีความรู้สึกผกูพนัในงาน (work engagement) จะมีความหมายเป็น

การเฉพาะถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานกบังานของเขาเท่านัน 

 เป็นไปไดที้พนกังานจะมีหรือไม่มีความรู้สึกผูกพนัในเรืองราวทีมีอยูม่ากมาย

ในชีวติการทาํงานของพวกเขา เพราะฉะนนั เมือมีคนพูดถึงความรู้สึกผกูพนัของ

พนกังาน จึงเป็นเรืองสาํคญัทีจะตอ้งทาํให้ชดัเจนวา่เขากาํลงัพูดถึงความรู้สึกผกูพนั

ประเภทใด การแบ่งประเภทนีไม่ต่างไปจากที Macey (2009) ไดแ้บ่งไว ้คือเป็น

ความรู้สึกผกูพนั กบั พฤติกรรมผกูพนั จะต่างกนัตรงทีการแบ่งประเภทในครังนีเป็น

การแบ่งเพือนาํไปสู่การคน้หาสาเหตุและผลของความรู้สึกผกูพนั (ดูภาพ 1 ประกอบ) 

1. ความรู้สึกผกูพนัทีมีต่องาน (job)  

งาน ประกอบดว้ยหลายภารกิจ (task) จึงเป็นไปไดที้บุคคลจะมีความรู้สึกที

แตกต่างกนัระหวา่งภารกิจหนึงกบัอีกภารกิจหนึง หรือทีเราเรียกวา่ความรู้สึกผกูพนัใน

ภารกิจ (task engagement) ตวัอยา่งเช่น นกัวชิาการหลายท่านเป็นทีรู้กนัวา่มีความรู้สึก
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ผกูพนัในงานวิจยัมากกวา่งานสอนแมว้า่ทงัสองภารกิจจะเป็นส่วนหนึงของงานของ

เขาก็ตาม นกัวชิาการบางท่านมีบทบาทในงานบริหารซึงเขามีความรู้สึกผกูพนัมากกวา่

ตอนทีเขาทาํงานวิจยัหรืองานสอน ดว้ยเหตุนี เราจึงสามารถตระหนกัไดถึ้งความ

แตกต่างในความรู้สึกผกูพนัทีมีต่อภารกิจต่างๆ ทีมีกบังานใดเป็นการเฉพาะ 
 

2. ความรู้สึกผกูพนัทีมีต่อองคก์ร (organization)  

พนกังานอาจทุ่มเทให้กบับทบาทของตนในองคก์รในระดบัทีแตกต่างกนั Saks 

(2006) พบความแตกต่างทีสาํคญัระหวา่งความรู้สึกผกูพนัทีมีต่องานและความรู้สึก

ผกูพนัทีมีต่อองคก์ร และความแตกต่างในส่วนของเหตุปัจจยัในความรู้สึกผกูพนัทีมี

ต่องานและองคก์ร เป็นไปไดที้พนกังาน เช่น ศาสตราจารยม์หาวทิยาลยั จะมีความรู้สึก

ผกูพนัอยา่งเตม็เปียมในภารกิจของพวกเขา (เช่น ในการสอน) แต่ไม่มีความรู้สึกผกูพนั

เมือจะตอ้งแสดงบทบาทในหน่วยงานหรือในมหาวทิยาลยั เช่น ในงานบริหาร ทาํนอง

เดียวกนักบัพนกังาน อาจมีความรู้สึกผกูพนัอยา่งมากในกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบับทบาท

ของตนทีมีในองคก์ร แต่ไม่รู้สึกผกูพนัในงานทีทาํ 
 

3. ความรู้สึกผกูพนัทีมีต่อกลุ่มหรือทีมงาน (group or team)  

พนกังานอาจมีความรู้สึกผกูพนักบักลุ่มงานหรือทีมงานทีแตกต่างกนั พนกังาน

อาจมีความรู้สึกผกูพนักบังานแต่อาจทุ่มเทหรือไม่ทุ่มเทตนเองในกิจกรรมกลุ่ม ทงันี

ขึนอยูก่บัความรู้สึกผกูพนัในฐานะสมาชิกของกลุ่มหรือทีมงานนัน 
 

การแบ่งความรู้สึกผกูพนัออกเป็นประเภทต่างๆ อาจทาํให้เขา้ใจผิดไปไดว้า่

ความรู้สึกผกูพนัแต่ละประเภทมีคามเป็นอิสระจากกนั แทที้จริงแลว้ ความรู้สึกผกูพนั

มีพฒันาการในตวัของมนั เริมมาจากการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งพนกังานกบัผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทงัหลายในองคก์ร ซึงอาจเป็นผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา เพือนร่วมงาน 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือลูกคา้ เกิดเป็นความเชือใจ มนัใจ ปลอดภยั รักทีจะทาํงานอยู่

ดว้ยกนั เกิดเป็นความรู้สึกผกูพนัทางสังคม ดึงตวัตนของพนกังานออกมาเพือแบ่งปัน

ความรู้ความสามารถตามโอกาสการมีส่วนร่วมทีตนไดรั้บ เกิดเป็นความรู้สึกผกูพนั
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ทางปัญญา เมือความสัมพนัธ์เกิดเป็นความต่อเนือง ก็จะเกิดเป็นความผกูพนัทางจิตใจ

ทีจะร่วมหัวจมทา้ย พฒันาองคก์รให้บรรลุเป้าหมายในทีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2: มิติความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน 

ทีมา: จาก Employee Engagement: A Strategic Tool to Enhance Performance, by Jha, 

Bhavesh., Kumar, Aman. (2016), Journal for Contemporary Research in 

Management, July, p. 22. 
 

แมว้า่ทา้ยทีสุดความรู้สึกผกูพนัจะเป็นเรืองทางจิตใจเหมือนกนั แต่ความรู้สึก

ผกูพนั ก็มีลกัษณะตามธรรมชาติทีต่างกนัอยู ่4 ประการ กล่าวคือ 

1. พนกังานจะมีความรู้สึกผกูพนัต่องาน ภารกิจ องคก์ร และกลุ่มงาน ไม่

เหมือนกนั บางคนอาจมีความรู้สึกผกูพนัต่องานแต่อาจจะมีหรือไม่มีความรู้สึกผกูพนั

ต่อเพือนร่วมงาน หรือมีในระดบัทีแตกต่างไปจากพนกังานคนอืนๆ   
 

2. การเปลียนแปลงในความรู้สึกผกูพนัประเภทหนึง อาจส่งผลต่อความรู้สึก

ผกูพนัอีกประเภทหนึง พนกังานทีมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รนอ้ยลงอาจมีความรู้สึก

ผกูพนักบัทีมงานหรือกลุ่มงานมากขึน 
 

ความรูส้กึผูกพนัทาง
สงัคม 

พนักงานสอืสารกับสมาชกิ
ในทมีและเพอืนรว่มงานคน
อนืๆ เกยีวกับความ
หลากหลายของการ
ปรับปรงุงานและโอกาสใน
การทํางาน 

ความรูส้กึผูกพนัทาง
ปัญญา 

การเขา้มสีว่นรว่มซงึทําให ้
เกดิผลการปฏบิัตงิานทดีี
ขนึ และการใชส้ตปัิญญา
เพอืปรับปรงุทกัษะที
เกยีวขอ้งกับการทํางาน 

ความรูส้กึผูกพนัทาง
จติใจ 

พนักงานมจีติใจทผีูกพัน
อยูก่ับงานและวัฒนธรรม
การทํางาน 
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3. ความรู้สึกผกูพนัแต่ละประเภทน่าจะมีเหตุปัจจยัทีแตกต่างกนั ขอ้มูลนีมี

ความสาํคญัเพราะมีผลต่อการนาํมาตรการแทรกแซงทีแตกต่างกนัมาใชเ้พือเพิม

ความรู้สึกผกูพนั 
 

4. ผลทีเกิดจากความรู้สึกผกูพนัแต่ละประเภท อาจแตกต่างกนั ขอ้มูลนีมี

ความสาํคญัต่อประเภทของความรู้สึกผกูพนัทีองคก์รจะกาํหนดเป็นเป้าหมายในการ

ปรับปรุง 
 

การวัดความรู้สึกผูกพนัของพนักงาน 

(The Measurement of Employee Engagement) 

จากการทีไม่มีความเห็นพอ้งเป็นเอกฉันทว์า่ความรู้สึกผกูพนัของพนกังานมี

ความหมายและคาํนิยามวา่อะไร จึงไม่น่าแปลกใจทีผูส้นใจศึกษาในเรืองนีจะมีความ

วติกกงัวลวา่จะวดัความผกูพนัของพนกังานไดอ้ยา่งไร ทีจริงแลว้ มีการพฒันามาตร 

(scale) ทีแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 7 ประเภทเพือวดัความผกูพนัของพนกังาน (ยงัไม่รวม 

Gallup’s engagement survey ซึงเป็นการวดัการบริหารงาน หรือ Maslach Burnout 

Inventory หรือ the Oldenburg Burnout Inventory) มาตรดงักล่าว ไดแ้ก่ 

1) Rothbard (2001) ไดพ้ฒันามาตร 9 รายการขึนมา โดย 4 รายการใช้วดัมิติใน

เรืองความตงัใจ (attention) และ 5 รายการใชว้ดัมิติ ความแน่วแน่ (absorption) 

2) May และคณะ (2004) ไดพ้ฒันามาตร 13 รายการโดย 4 รายการใชว้ดัมิติใน

เรืองความผกูพนัทางปัญญา (cognitive), 4 รายการใชว้ดัมิติ ความผกูพนัดา้นอารมณ์ 

(emotional), และ 5 รายการใชว้ดัมิติ ความผกูพนัทางร่างกาย (physical)  

3) Saks (2006) พฒันามาตร 6 รายการเพือใชว้ดัความผกูพนัในงาน และอีก 6 

รายการเพือใชว้ดัความผกูพนัทีมีต่อองคก์ร  

4) Rich และคณะ (2010) พฒันามาตร 18 รายการ โดยใช ้6 รายการในการวดัมิติ

แต่ละมิติของ Kahn (ดา้นร่างกาย อารมณ์ และปัญญา)  
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5) Soane และคณะ (2012) พฒันามาตร 9 รายการ โดยใช ้3 รายการในการวดัมิติ

ความผกูพนัแต่ละดา้น คือ ความฉลาด (intellectual), ความน่านิยมรักใคร่ (affective), 

และสังคม (social)  

6) Stumpf, Tymon และ Van Dam (2013) พฒันาการวดัความผกูพนัของ

ผูเ้ชียวชาญในกลุ่มงานทีเน้นดา้นเทคนิค โดยใช ้5 รายการในการวดัความรู้สึกผกูพนั 

และ 9 รายการใชว้ดัพฤติกรรมทีแสดงถึงความรู้สึกผกูพนั 

7) Utrecht Work Engagement Scale (UWES) ประกอบดว้ย 17 รายการ โดย 5 

รายการใชว้ดัมิติในเรืองการมีพลงั (vigor), 6 รายการใชว้ดัมิติ การอุทิศตน 

(dedication), และ 6 รายการใชว้ดัมิติ ความแน่วแน่ (absorption) การวดั UWES นี มี

แบบยอ่ (9 รายการ) ดว้ย 
 

การวดัเหล่านี ส่วนมากมาจากพืนฐานแนวคิดในนิยามเรืองเงือนไขทางจิตวทิยา

ของ Kahn (1990) ส่วน UWES จะคลา้ยไปทางการวดัตามแนวคิดของการหมดไฟ 

(burnout) แต่มาตรวดัตามแนวคิดของ Kahn กลบัแทบจะไม่มีการนาํมาใชเ้ลย ในทีนี

จะกล่าวถึงแนวคิดและขอ้บกพร่องของการวดัแบบ UWES ดว้ยเหตุผลทีวา่การวดั

ความรู้สึกผกูพนัส่วนใหญ่ใชก้ารวดัแบบนี 

สิงทีขอเนน้ไวใ้นทีนีเพือป้องกนัความสับสนก็คือ แมว้า่การวดัความรู้สึกผกูพนั

ส่วนใหญ่ จะใชม้าตรแบบ UWES แต่งานวจิยัในเรืองเหตุปัจจยัของความรู้สึกผกูพนั

ของพนกังาน ส่วนใหญ่ ใชแ้นวคิดแบบ JD-R model การวดัความรู้สึกผกูพนั กบัการ

วจิยัในเรืองเหตุปัจจยัของความรู้สึกผกูพนัจึงเป็นเรืองทีตอ้งแยกการศึกษาออกจากกนั 

Schaufeli และคณะ (2002) ให้ความเห็นวา่ แมว้า่ความรู้สึกผกูพนัจะเป็น

แนวคิดดา้นตรงขา้ม (antithesis) กบัการหมดไฟ แต่มนัก็มีความโดดเด่นในตวัเองและ

ควรใชมิ้ติทีเป็นอิสระจากการหมดไฟ ไม่ควรอาศยัมิติทีมีอยูใ่น MBI burnout score มา

บญัญติัเป็นมิติตรงขา้มอยา่งทีใชอ้ยู ่กล่าวคือ บญัญติัมิติ การมีพลงั (vigor) ซึงเป็นคาํ

ตรงขา้มกบั มิติการหมดเรียวแรง (exhaustion), บญัญติัมิติ การอุทิศตน (dedication) 

ซึงเป็นคาํตรงขา้มกบั การเหยยีดหยามไม่ให้ราคา (cynicism) และบญัญติัมิติ ความ
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แน่วแน่ (absorption) ซึงเป็นคาํตรงขา้มกบัมิติ การไร้ความสามารถ (lack of efficacy) 

ในเรืองการหมดไฟ 

UWES ไดพ้ฒันาคาํหรือมิติทงัสามนีจนเป็นทีนิยมและเป็นการวดัความผกูพนัที

ไดถู้กนาํมาใชบ่้อยทีสุด แมว้า่ UWES จะเป็นมาตรทีมีความโดดเด่นและไดรั้บการ

พฒันามาใชว้ดัความรู้สึกผกูพนัในงาน แต่ตน้กาํเนิดของของมาตรและพืนฐาน

ความคิดก็มาจากวรรณกรรมในเรืองการหมดไฟ อยา่งไรก็ตาม ความแน่วแน่ 

(absorption) ซึงเป็นมิติทีสาํคญัของความรู้สึกผูกพนั ถูกมองวา่เป็นเรืองทีมีความเป็น

เอกเทศ และไม่ควรเป็นคาํตรงขา้มกบั การไร้ความสามารถ (lack of efficacy)  

แม ้UWES จะไดน้าํมาใชเ้ป็นแนวทางการทาํวิจยัเรืองความรู้สึกผกูพนัมากกวา่

มาตรวดัอืนๆ แต่ความถูกตอ้งของ UWES ก็ยงัคงเป็นทีถกเถียง บางคนไดต้งัคาํถามใน

เรืองความถูกตอ้งเชิงโครงสร้างของมาตรและรายการทีใชใ้นการสาํรวจ เช่น รายการ

หนึงในมิติ การอุทิศตน (dedication) ทีกล่าววา่ “สาํหรับผมแลว้ งานของผม เป็นเรือง

ทา้ทาย” ประเด็นนีนอกจากจะขึนอยูก่บัสถานการณ์แลว้ ยงัน่าจะทบัซ้อนกบั

คุณลกัษณะของงาน (job characteristic) ในส่วนทีเกียวกบัความเป็นอิสระในการ

ทาํงานและทกัษะทีหลากหลาย อยา่งที Rich และคณะ (2010) ไดก้ล่าววา่ UWES ได้

รวมรายการทีเป็นตวัทาํนายความผกูพนัเขา้ไวก้บัปัจจยัเชิงสาเหตุของ Kahn เช่น ความ

ตระหนกัในความมีคุณค่าและความทา้ทายของงาน ยงิกวา่นัน Newman และ Harrison 

(2008) ก็ไดต้งัขอ้สังเกตวา่ สีในห้าปัจจยัของมิติ การอุทิศตน เกือบเหมือนกนักบั

รายการทีใชว้ดัแนวคิดอืนทีมีความลงตวัมากกวา่ เช่น ความพึงพอใจในงาน และ ความ

มุ่งมนัต่อองคก์ร ตวัอยา่งเช่น รายการจากมิติ “การมีพลงั (vigor)” ทีวา่ “เมือผมตืน

นอนขึนมาในตอนเชา้ ผมรู้สึกอยากไปทาํงาน” อาจเป็นตวัชีวดัความพึงพอใจในงานก็

ได ้จากปัญหาดงักล่าว Rich และคณะ (2010) จึงไดพ้ฒันาตวัวดัความผกูพนัขึนมาเอง

โดยใชแ้นวคิดของ Kahn เป็นพืนฐาน 

นอกจากรายการในมิติต่างๆ ของ UWES จะทบัซ้อนกบัแนวคิดอืนๆ ทีไม่ใช่

ความรู้สึกผกูพนัแลว้ ยงัมีความกงัวลในเรืองความเป็นอิสระของ UWES จากตวัวดั
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ของการหมดไฟอีกดว้ย ตวัอยา่งเช่น Cole และคณะ (2012) ไดว้เิคราะห์งานวิจยัหลาย

ชินทีทาํในเรืองความรู้สึกผกูพนัและการหมดไฟ เพือคน้หาวา่การวดัการหมดไฟตาม

แบบ MBI กบัการวดัความผกูพนัแบบ UWES มีความเป็นอิสระจากกนัหรือไม่ พวก

เขาไดพ้บวา่ ทงัสองแนวคิดมีรูปแบบความสัมพนัธ์ (ในเชิงตรงกนัขา้ม) ทีคลา้ยกนั

มากจนเกือบจะเหมือนกนัในความเป็นเหตุปัจจยัและผลทีไดรั้บและไม่ใช่แนวคิดที

เป็นอิสระจากกนั Crawford และคณะ (2010) ไดพ้บวา่ความรู้สึกผกูพนัและการหมด

ไฟมีความเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งมากในเชิงลบ จนเกือบกล่าวไดว้า่ UWES เป็น

เพียงการนาํมาตรของการหมดไฟมาเขียนในเชิงตรงกนัขา้มเท่านนั 

Cole และคณะ (2012) สรุปวา่ แนวคิดทีทบัซ้อนเป็นปัญหาหลกัในงานวิจยัเรือง

ความรู้สึกผกูพนัทีนาํ UWES มาใชว้ดั เพราะไปซาํกบัการวดัการหมดไฟตามแบบของ 

MBI 

จากผลการศึกษาวจิยัทงัหลาย จึงพอจะกล่าวไดว้า่ ความรู้สึกผกูพนัของ

พนกังานโดยเกณฑว์ดัของ UWES ทบัซ้อนกบัการหมดไฟในงานอยูพ่อสมควร และ

ทบัซ้อนกบัเกณฑว์ดัของ MBI การอาศยัทฤษฎีในแนวคิดเรืองความรู้สึกผกูพนั แต่ไป

ใชก้ารวดัโดยใชห้ัวขอ้และรายการในเชิงตรงขา้มกบัแนวคิดเรืองการหมดไฟซึงเป็น

คนละทฤษฎี ทาํให้เกิดความเสียงในความไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งทฤษฎีความรู้สึก

ผกูพนักบัผลทีวดัได ้Cole และคณะจึงไดแ้นะนาํนกัวจิยัให้ยอมรับวา่ UWES ไม่มี

ความเป็นอิสระจากความหมดไฟเพราะไม่ไดใ้ชท้ฤษฎีของตนเองในการวดัความรู้สึก

ผกูพนั 

แต่ทีทาํให้เรืองสับสนมากขึนไปอีกก็คือ การทีนกัวจิยัทิงมิติเรือง ความแน่วแน่ 

(absorption) ทีมีอยูใ่น UWES ไป แต่กลบัเก็บมิติในเรือง การอุทิศตน และ การมีพลงั

เอาไว ้และการทีนกัวิจยับางคนมองความรู้สึกผูกพนัวา่ประกอบดว้ยพลงั (energy / 

vigor) และการอุทิศตน (identification / dedication) โดยกล่าววา่เป็นมิติหลกัของความ

ผกูพนั เหตุทีเรืองนีไดก้ลายเป็นเรืองกลืนไม่เขา้คายไม่ออก (disconcert) มาจากเหตุผล

หลายประการ 
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1. การอุทิศตน และ การมีพลงั เป็นมิติทีตรงกนัขา้มกบัมิติของการหมดไฟ (การ

เหยยีดหยามไม่ให้ราคา และ การหมดเรียวแรง) ขณะทีความแน่วแน่เป็นมิติทีมีความ

เป็นเอกเทศมากทีสุด ดงันันการทีตดัมิติเรืองความแน่วแน่ออกไป จึงเป็นการตดัมิติทีมี

ความแตกต่างจากการหมดไฟมากทีสุดออกไปดว้ย ผลก็คือ เป็นการเพิมการทบัซ้อน

ในการวดัระหวา่งสองมาตร คือระหวา่ง UWES กบัการหมดไฟ  
 

2. ถา้เราใชเ้พียงมิติ การมีพลงัและการอุทิศตน มาวดัความผกูพนั ก็จะเกิดคาํถาม

ในเรืองความถูกตอ้งของมาตร (scale construct validity) เพราะการอุทิศตน มีความทบั

ซ้อนในแนวคิดและในผลการทดลองกบัแนวคิดอืนๆ ในเรืองการพฒันาองคก์ร เช่น 

การชีบ่งองคก์ร (organizational identification) และการมีส่วนเกียวขอ้งกบังาน (job 

involvement) ดงันนั การตดัมิติความแน่วแน่ออกจาก UWES จึงไปลดความเทียงตรง

เชิงจาํแนก (discriminant validity) กบัการวดัการหมดไฟและกบัแนวคิดทีลงตวัแลว้ใน

เรืองอืนๆ เช่น ความมุ่งมนัต่อองคก์ร ทาํให้เกิดคาํถามในความเทียงตรงของผล

การศึกษาทีใช ้UWES ยงิกวา่นนั หากตวัวดัแบบ UWES ไม่สอดคลอ้ง (inconsistent) 

กบันิยามและแนวคิดในเรืองความผกูพนัของ Kahn ก็จะเกิดความถามขึนมาไดอี้กวา่ 

ผลงานวิจยัทีใช ้UWES จะสามารถบอกเราเกียวกบัทฤษฎีความผกูพนัของ Kahn ได้

หรือไม่ 

ขอ้บกพร่องสาํคญัของ UWES คือ มนัไม่ไดป้ระเมินคาํยนืยนัของ Kahn ทีวา่ 

ความผกูพนัเป็นเรืองของการนาํตวัตนทีแทจ้ริงโดยสมบูรณ์ (one’s complete and true 

self) ของบุคคลใส่ลงไปในบทบาทการปฏิบติังาน การกระทาํดงักล่าวเป็นอะไร

บางอยา่งทีลึกซึงและแทจ้ริงมากกวา่การทุ่มเทพลงัแรงกายและอุทิศตนในการปฏิบติั

ภารกิจ งานวจิยัเรืองความผกูพนัจึงควรเลิกใช ้UWS เป็นเครืองวดัความรู้สึกผกูพนั 

และหันมาใชเ้ครืองวดัทีสอดคลอ้งกบัแนวคิดดงัเดิมของ Kahn (1990, 1992)  
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บทที 2 

เหตุปัจจัยและผลทีได้รับจากความรู้สึกผูกพนั 

 

 อยา่งทีไดก้ล่าวมาในบทที 1 แลว้วา่ งานวจิยัส่วนใหญ่ในเรืองความรู้สึกผกูพนั

ของพนกังานมีพืนฐานมาจาก JD-R model ทีว่า ทรัพยากรงานมีความสัมพนัธ์ในเชิง

บวกกบัความรู้สึกผกูพนั ส่วนภาระงานถา้ไม่มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก ก็จะเป็นใน

เชิงลบกบัความรู้สึกผกูพนั ขึนอยูก่บัวา่มนัจะเป็นภาระทีทา้ทายหรือเป็นอุปสรรคต่อ

การทาํงาน ในหัวขอ้นี เราจะทบทวนสิงทีศึกษาไดจ้ากงานวจิยัอยา่งสันๆ ในเรืองเหตุ

ปัจจยัและผลทีไดรั้บจากความรู้สึกผกูพนัของพนกังานไปพร้อมๆ กบับทบาทของ

ความรู้สึกผกูพนัในฐานะทีเป็นตวัแปรคนักลาง 
 

เหตุปัจจัยของความรู้สึกผูกพนั (Antecedents of Engagement) 

 Kahn ไดพ้บวา่ มีเหตุปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัเงือนไขทางจิตวทิยาแต่ละตวั 

ตวัอยา่งเช่น  

 ลกัษณะของภารกิจ ลกัษณะของบทบาท และปฏิสัมพนัธ์ในงาน เป็นเหตุปัจจยั

ทีมีอิทธิพลต่อการรู้สึกวา่มีความหมาย (meaningfulness) 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล พลวตัของกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม รูปแบบการ

บริหารงาน และบรรทดัฐาน เป็นเหตุปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความปลอดภยัทางจิตวทิยา 

(safety) 

 ความวา้วุน่ใจ 4 ประการ (การหมดเรียวแรง การหมดจิตใจ ความรู้สึกไม่มนัคง 

และชีวติภายนอก) เป็นเหตุปัจจยัทีมีอิทธิพลเชิงลบต่อความพร้อมทางจิตวิทยา 

(availability)  
 

เหตุปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อเงือนไขทางจิตวทิยาของ Kahn หากพิจารณาให้ละเอียด 

จะพบวา่ ทีจริงแลว้ก็คือสิงทีเขา้มาส่งเสริมหรือขดัขวางเงือนไขทางจิตวิทยา หรือพูด

อีกอยา่งหนึงก็คือ เป็นทรัพยากรงาน (job resource) และภาระงาน (job demand) ตาม
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แนวคิดของ JD-R model นนัเอง ในการบูรณาการทฤษฎีความรู้สึกผกูพนั (ภาพที 1) 

เราจึงกาํหนดให้ JD-R model เป็นเหตุปัจจยัของเงือนไขทางจิตวิทยาของ Kahn  

ดงัแสดงในภาพที 1 ทฤษฎีความรู้สึกผกูพนัของพนกังานเชิงบูรณาการ จะเห็น

วา่ เงือนไขทางจิตวิทยาแต่ละตวัจะมีทรัพยากรงานและภาระงานต่างๆ ทีส่งอิทธิพลต่อ

มนั ทรัพยากรงานสามารถอยูไ่ดใ้นหลายระดบั  

o ระดบัองคก์ร เช่น โอกาสงานอาชีพ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และ

ความสัมพนัธ์ทางสังคม (เช่น การสนบัสนุนของหัวหนา้งานและเพือนร่วมงาน)  

o ระดบัภารกิจ เช่น การมีขอ้มูลผลการปฏิบติังานป้อนกลบั และโครงสร้างงาน 

เช่น โอกาสมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 

แต่ละระดบัน่าจะมีความสาํคญัต่อเงือนไขทางจิตวิทยาตวัใดตวัหนึงหรือ

มากกวา่นนั ตวัอยา่งเช่น ทรัพยากรงานระดบัภารกิจ (เช่น การมีขอ้มูลผลการ

ปฏิบติังานป้อนกลบั) และโครงสร้างงาน (เช่น ความชดัเจนของบทบาท) น่าจะมี

อิทธิพลต่อการมีความหมายทีจะทาํงาน (meaningfulness in work) ในขณะทีทรัพยากร

ระดบัองคก์ร (เช่น โอกาสในงานอาชีพ) ความสัมพนัธ์ทีมีต่อกนั และความสัมพนัธ์

ทางสังคม (เช่น บรรยากาศทีเกือหนุน) จะมีอิทธิพลต่อการมีความหมายทีตวังาน (at 

work) ความสัมพนัธ์ทีมีต่อกนัและความสัมพนัธ์ทางสังคม (เช่น การสนบัสนุนของ

หัวหนา้งานและเพือนร่วมงาน) จะมีความสาํคญัต่อความปลอดภยัทางจิตวทิยา 

ในขณะทีทรัพยากรระดบัภารกิจ (เช่น ความมีอิสระในการทาํงาน) และความสัมพนัธ์

ทีมีต่อกนัและความสัมพนัธ์ทางสังคม (เช่น การสนบัสนุนของหัวหนา้งานและเพือน

ร่วมงาน) จะมีความสาํคญัต่อความพร้อมทางจิตวทิยา / ทรัพยากรส่วนบุคคล 

นอกเหนือจากทรัพยากรงานและภาระงานแลว้ ก็เชือกนัวา่ ภาวะผูน้าํก็มี

บทบาทสาํคญัในกระบวนการความผกูพนัดว้ย ผูน้าํมีบทบาทสาํคญัในการจดั

ทรัพยากรงานให้พนกังานและป้องกนัพนกังานจากอุปสรรคทีกีดขวาง มีภาวะผูน้าํอยู่

สามประเภท คือ ผูน้าํเพือการเปลียนแปลง ผูน้าํเอืออาํนาจ และการสลบับทบาทผูน้าํ
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กบัลูกนอ้ง ซึงมีอิทธิพลต่อความผกูพนัแต่ละประเภทผา่นทรัพยากรงาน ภาระงาน 

และเงือนไขทางจิตวิทยา 

 อยา่งไรก็ตาม ทรัพยากรงานก็ไม่ไดท้าํนายความรู้สึกผกูพนัไดเ้สมอไป ใน

การศึกษาบางชินไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งภาระงานงานกบัความรู้สึกผกูพนั 

ในขณะทีการศึกษาบางชินกลบัพบความสัมพนัธ์ทงัในเชิงบวกและเชิงลบ  

จากความสับสนในความสัมพนัธ์ระหวา่งภาระงานและความรู้สึกผกูพนั ส่งผล

ให้ตอ้งแยกความแตกต่างระหวา่งภาระงานทีถือวา่เป็นอุปสรรคขดัขวางและภาระงาน

ทีถือวา่เป็นสิงทา้ทายออกจากกนั ภาระทีทา้ทายมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความรู้สึก

ผกูพนั ในขณะทีภาระทีกีดขวางมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบ ภาระทีทา้ทายทีมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความรู้สึกผกูพนั (แมจ้ะไม่มากเท่าทรัพยากรงาน) ไดแ้ก่ 

ความรับผดิชอบทีมีต่องาน ความรีบเร่งของเวลา และปริมาณงาน ส่วนภาระกีดขวางที

มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบ ไดแ้ก่ ความบาดหมางในการบริหารงาน ความขดัแยง้ทาง

อารมณ์ การเมืองทีมีในองคก์ร การขาดแคลนทรัพยากร ความไม่ชดัเจนของบทบาท

หนา้ทีการทาํงาน และการมีบทบาทหนา้ทีทีมากเกินไป 

 นอกจากสภาพแวดลอ้มการทาํงาน (เช่น ภาระงานและทรัพยากรงาน) และ

ภาวะความเป็นผูน้าํแลว้ ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (individual difference) ยงัเป็นตวั

ทาํนายความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน แมจ้ะมีการศึกษาในเรืองความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลอยูไ่ม่มากนกั ก็มีหลกัฐานบางอยา่งทีชีว่า คุณสมบติัของบุคคลทีแตกต่างกนัใน

เรือง การประเมินคุณค่าพืนฐานของตนเอง (core self evaluation) ความซือตรงและมี

ธรรมในจิตใจ (conscientiousness) ความคิดบวก (positive affect) และบุคลิกภาพเชิง

รุก (proactive personality) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความรู้สึกผกูพนั ยงิกวา่นนั 

ทรัพยากรส่วนบุคคล (การรับรู้ในความสามารถของตนเอง การรู้ในคุณค่าของตนเองที

มีต่อองคก์ร และการมองโลกในแง่ดี) ก็สามารถทาํนายความรู้สึกผกูพนัและเป็นตวั

คนักลางความสัมพนัธ์ระหวา่งทรัพยากรงานและความรู้สึกผกูพนัดว้ย 
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บทบาทของฝ่ายบริหารในการสร้างความรู้สึกผูกพนั 

กลยทุธ์เรืองความรู้สึกผกูพนัของพนกังานในองคก์รควรประกอบดว้ยตวัชีวดั 

(parameter) ทีแตกต่างกนัไป การทีจะเพิมระดบัความพึงพอใจของพนกังานและจูงใจ

พวกเขาให้ทาํงาน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งนาํปัจจยัทงัหลายมาพิจารณาซึงไม่เพียงแต่ทาํ

ให้ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในความสาํคญัของปัจจยัต่างๆ ในองคก์รไดดี้ขึนแลว้ ยงัช่วย

ให้กลยทุธ์ของฝ่ายบริหารไดรั้บการนาํไปปฏิบติัผา่นการมีส่วนร่วม  

ตวัแบบของปัจจยัหลกัๆ ทีขบัเคลือนให้เกิดความรู้สึกวา่มีคุณค่าและพฒันา

ต่อไปเป็นความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน ทาํงานเป็นกลไกดงัภาพขา้งล่างนี 

 
ภาพที 3: ตวัขบัเคลือนความรู้สึกผกูพนัของพนักงาน 

ทีมา: จาก Employee Engagement: A Strategic Tool to Enhance Performance, by Jha, 

Bhavesh., Kumar, Aman. (2016), Journal for Contemporary Research in 

Management, July, p. 23. 
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 Robinson (2004) กล่าววา่ ปัจจยัทีส่งอิทธิพลมากทีสุดของความพึงพอใจ

โดยรวมของพนกังานคือ ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) ความรู้สึกวา่ตนมี 

ความหมายกบังาน การสือสารทีเหมาะสม การฝึกอบรมและพฒันา ฯลฯ 

นอกเหนือจากปัจจยัหลกัเหล่านี ปัจจยัอืนๆ เช่น สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

วฒันธรรม การเลือนขนัเลือนตาํแหน่ง การให้ความเคารพ ฯลฯ ก็มีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจของพนกังานและความรู้สึกวา่ตนมีคุณค่าในทีทาํงาน  

 ประเด็นทีมกัเขา้ใจสับสนกนั คือ ความผกูพนักบัแรงจูงใจ ทงัสองเรืองนีแมจ้ะ

มีความเกียวขอ้งกนั แต่ก็ไม่ใช่เรืองเดียวกนั การให้รางวลัตามผลการปฏิบติังานแมจ้ะ

สร้างแรงจูงใจได ้แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่จะสร้างความรู้สึกผกูพนัให้เกิดขึนได ้

พนกังานอาจอยูก่บัองคก์รต่อไป แต่ไม่ใช่เพราะพนกังานมีความรู้สึกผกูพนักบัองคก์ร 

แต่เป็นเพราะองคก์รให้ผลตอบแทนการทาํงานทีเป็นประโยชน์ดีกวา่ทีอืน อยา่งนอ้ยก็

ในขณะทียงัหาผลตอบแทนเช่นนนัจากทีอืนไม่ได ้ดงัที Meyer, Allen, Smith (1993) 

ไดแ้บ่งประเภทความรู้สึกผกูพนัออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ความผกูพนัเชิงอารมณ์ (Affective commitment) เป็นสภาพอารมณ์หนึงของ

มนุษยที์มีความรู้สึกผกูพนัรักใคร่ รู้สึกวา่เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั และมีความเกียวพนั

กบัองคก์ร 

2. ความผกูพนัเชิงต่อเนือง (Continuance commitment) เป็นความผกูพนัทีคาํนึงถึง

ตน้ทุน – กาํไร ความคุม้ทุนหรือไม่ถา้จะออกจากองคก์ร ความตอ้งการผลประโยชน์ 

เช่น เงินเดือน  

3. ความผกูพนัเชิงบรรทดัฐาน (Normative commitment) เกียวขอ้งกบัความรู้สึก

ของบุคคลวา่ ตนเองมีพนัธะบางอยา่งกบัองคก์ร ทาํให้ตอ้งทาํงานทีนีต่อไป เช่น 

ความรู้สึกวา่มีบุญคุณ เกิดความเชือวา่การอยูใ่นองคก์รแห่งนีเป็นสิงทีถูกตอ้ง 

ความรู้สึกของพนกังานทีไดรั้บรางวลัจากผลการปฏิบติังาน เป็นความรู้สึก

ผกูพนัทีปนๆ กนัอยูร่ะหวา่งความผกูพนัเชิงต่อเนืองและความผกูพนัเชิงบรรทดัฐาน 
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นโยบายทีเหมาะสมดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นเครืองมือหนึงทีสร้าง

ความรู้สึกผกูพนัให้เกิดขึนไดโ้ดยผา่นปัจจยัต่างๆ ทีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกผกูพนั การ

ทีจะสร้างความประทบัใจแก่พนกังานให้เกิดความผกูพนั ฝ่ายบริหารตอ้งเขา้ไปมีส่วน

ร่วมและแสดงความเป็นผูน้าํทีทาํให้พนกังานเกิดความรู้สึกพึงพอใจอยา่งต่อเนือง ฝ่าย

บริหารควรให้การสนบัสนุนความเจริญกา้วหนา้ดา้นงานอาชีพของพนกังาน 

ขณะเดียวกนัก็แกไ้ขขอ้คบัขอ้งใจของพนกังานอยา่งมีจริยธรรม พนกังานทีมีความพึง

พอใจจะสร้างสภาพแวดลอ้มทีมีผลิตภาพและมีประสิทธิภาพเพือความอยูร่อดของ

องคก์รในระยะยาว ฝ่ายบริหารตอ้งมีความสามารถในการบริหารจดัการพนกังานใน

ลกัษณะการให้การอุปถมัภซึ์งหมายถึงการมีพฤติกรรมทางสังคมทีให้เกียรติ มีความ

รับผดิชอบ มีส่วนร่วม และเห็นอกเห็นใจพนกังาน 

 การบริหารความรู้สึกผกูพนัของพนกังานอยา่งยงัยนื ฝ่ายบริหารตอ้งพฒันา

กรอบพฤติกรรมของตนในเรืองต่อไปนี 

1. มีความรับผดิชอบและเคารพในสิทธิของพนกังาน (Responsible and respectful) 

1.1 ตรงไปตรงมา (Integrity) มีทศันคติทีให้ความเคารพแก่พนกังาน 

1.2 รักษาอารมณ์ (Managing emotions) ใจเยน็กบัสมาชิกทีมงาน และสร้าง

แรงจูงใจเป็นครังคราว 

1.3 เปิดใจ (Considerate approach) ให้ความสาํคญักบัทุกคนและให้โอกาส

พนกังานไดท้าํในเรืองทีพวกเขาสนใจ 
 

2. เปิดช่องทางการสือสารและแสดงทกัษะในการบริหารงาน (Open 

communication and work management) 

2.1 บริหารงานในเชิงรุก (Proactive work management) มีส่วนร่วมเชิงรุกใน

การทาํงาน (ติดตาม / ทบทวน) ในลกัษณะทีมีการวางแผนมาอยา่งดี 

2.2 แกไ้ขปัญหา (Problem –solving) แกไ้ขปัญหาดว้ยความรับผิดชอบอยา่งมี

เหตุมีผล 
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2.3 เอืออาํนาจ (Empowering) ให้พนกังานมีสิทธิมีเสียงในการแสดงความ

คิดเห็นและให้ความสาํคญัในการพฒันากลยทุธ์เพือความสาํเร็จ 
 

3. มีความสามารถในการบริหารตามสถานการณ์ (Situation management)  

3.1 บริหารความขดัแยง้ (Managing conflict) เขา้จดัการความขดัแยง้อยา่ง

ทนัทีทนัใด 

3.2 ใชท้รัพยากรขององคก์ร (Use of organizational resources) ใชว้ธีิการและ

แสวงหาคาํแนะนาํจากผูจ้ดัการและทีมงาน HR เป็นครังคราว 

3.3 มีความรับผดิชอบในการแกปั้ญหา (Taking responsibility for resolving 

issues) มีความรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาและความวติกกงัวลต่างๆ 
 

4. บริหารทีมงานและความรู้สึกผกูพนั (Team management and engagement) 

4.1 เขา้ถึงได ้(Personally accessible) ควรพร้อมทีจะเขา้จดัการกบัความทุกขใ์จ

ไดเ้ป็นการส่วนตวั 

4.2 เขา้ถึงสังคม (sociable) มีอารมณ์ขนัและผอ่นคลายในการจดัการกบัปัญหาที

เกียวกบัเรืองซึงทีมงานมีความกงัวล 

4.3 มีความเห็นอกเห็นใจ (Empathetic engagement)  เขา้ใจความรู้สึกของ

ลูกนอ้งทงัในเรืองสุขภาพ ความรู้สึก แรงจูงใจ มุมมอง ฯลฯ  
 

ผลทีได้จากความรู้สึกผูกพนั (Consequences of Engagement) 

  เหตุผลหนึงทีความรู้สึกผกูพนัของพนกังานไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก ก็

คือความเชือทีวา่ ความรู้สึกผกูพนัมีส่วนเกียวขอ้งกบัผลการทาํงานของพนกังานและ

ผลสาํเร็จขององคก์ร ตวัอยา่งเช่น พบวา่ความรู้สึกผกูพนัมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบั 

(1) ทศันคติทีมีต่องาน (เช่น ความพึงพอใจในงาน ความมุ่งมนัทีมีต่อองคก์ร) (2) ผล

การปฏิบติังานและพฤติกรรมของบุคคลากรในองคก์ร (3) ผลทางสุขภาพและความอยู่

ดี (wellness) ตลอดจนมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัความตงัใจทีจะเปลียนงาน  
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Halbesleben (2010) ไดส้ังเคราะห์งานวจิยัหลายๆ เรืองทีศึกษาปัญหาเดียวกนั

ในเรืองความรู้สึกผกูพนั และไดพ้บวา่ ความรู้สึกผกูพนัมีส่วนสัมพนัธ์กบัความมุ่งมนั,  

สุขภาพ, ผลการปฏิบติังานทีสูงขึน, และความตงัใจเปลียนงานทีลดลง  

ในการวเิคราะห์ของ Christian และคณะ (2011) พบวา่ ความรู้สึกผกูพนัมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการปฏิบติัภารกิจและพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน 

(contextual performance) นอกจากนนัยงัมีหลกัฐานบางอยา่งทีระบุวา่ ความรู้สึก

ผกูพนัของพนกังานสามารถส่งผลในทางลบ เช่น ผลกระทบของงานทีมีต่อครอบครัว 

 ความรู้สึกผกูพนัของพนกังานมีส่วนเชือมโยงกบัผลทีไดรั้บในระดบัองคก์ร

ดว้ย ตวัอยา่งเช่น Harter และคณะไดพ้บวา่ ความรู้สึกผกูพนัของพนกังานมี

ความสัมพนัธ์กบัผลของหน่วยธุรกิจ (ความพึงพอใจของลูกคา้ ผลผลิต ความสามารถ

ในการทาํกาํไร ผลการดาํเนินธุรกิจ และความปลอดภยั)  

ในกลุ่มของหน่วยธุรกิจทีสุ่มตวัอยา่งมา Macey และคณะ (2009) ไดพ้บวา่ ใน

กลุ่มตวัอยา่ง 65 หน่วยจากอุตสาหกรรมทีแตกต่างกนั หน่วยธุรกิจทีมีดชันีความผกูพนั

ในระดบัสูงสุด 25% แรก มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) และความสามารถในการ

ทาํกาํไรทีสูงกวา่ และไดรั้บการประเมินคุณค่าจากผูถื้อหุ้นสูงกวา่หน่วยธุรกิจทีมีดชันี

ความผกูพนัในระดบั 25% สุดทา้ยถึงสองเท่า 

 ความรู้สึกผกูพนัมีผลดีต่อสุขภาพและความอยูดี่ของพนกังาน คือ มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการลดลงชองความวิตกกงัวล ความซึมเศร้า และความเครียด

ของพนกังาน 
 

ความรู้สึกผูกพนัในฐานะเป็นตัวแปรคันกลาง  

(Engagement as a Mediating Variable) 

  ความรู้สึกผกูพนัเป็นตวัแปรคนักลางระหวา่งปัจจยัเชิงสาเหตุ (เช่น ลกัษณะของ

งาน) กบั ผลการปฏิบติังาน อยา่งไรก็ตาม เราก็ไม่รู้วา่ปัจจยัตวัใดทีเป็นตวัทาํนายความ

ผกูพนัไดดี้ทีสุดและในสภาพเงือนไขอยา่งไร แต่สิงทีพบจากการศึกษาวิจยัหลายๆ ชิน 

ไดข้อ้สรุปทีตรงกนัวา่ คุณสมบติัของงาน (เช่น ความเป็นอิสระในการทาํงาน), ขอ้มูล
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ป้อนกลบัในผลการปฏิบติังาน, และสภาพแวดลอ้มทีสนบัสนุน (เช่น การสนับสนุน

ทางสังคมจากหัวหนา้งานและเพือนร่วมงาน) ซึงลว้นเป็นทรัพยากรงาน มี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความรู้สึกผกูพนั  

มีการศึกษาหลายชินทีพบวา่ ความรู้สึกผกูพนัจะเป็นตวัคนักลางระหวา่ง

ทรัพยากรงาน และผลของงาน ตวัอยา่งเช่น Schaufeli และ Bakker (2004) พบวา่ 

ความรู้สึกผกูพนัจะอยูร่ะหวา่งทรัพยากรงานกบัความตงัใจเปลียนงาน ขณะที 

Hakanen และคณะ (2006) พบวา่ ความรู้สึกผกูพนัอยูค่นักลางระหวา่งทรัพยากรงาน

กบัความมุ่งมนัทีมีต่อองคก์ร Saks (2006) พบวา่ ความรู้สึกผกูพนัทีมีต่องานและต่อ

องคก์รคนักลางความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุปัจจยัหลายตวั (เช่น ลกัษณะงาน) กบัผลของ

งาน (เช่น พฤติกรรมบุคลากรขององคก์ร) Rich และคณะ (2010) ศึกษาตวัอยา่งนกั

ผจญเพลิง พบวา่ ความรู้สึกผกูพนัอยูค่นักลางระหวา่งเหตุปัจจยัสามตวั (การประสาน

ประโยชน์ – Value congruence, ความตระหนักรับรู้ถึงการสนบัสนุนขององคก์ร และ

การประเมินตนเอง) กบัผลการปฏิบติังาน และพฤติกรรมของบุคคลในองคก์ร ในการ

สังเคราะห์งานวจิยัหลายๆ เรืองทีศึกษาปัญหาเดียวกนั Christian และคณะ (2011) ได้

สนบัสนุนความคิดทีวา่ ความรู้สึกผกูพนัจะอยูค่นักลางความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุปัจจยั 

(เช่น ลกัษณะของงาน) กบัผลการปฏิบติังาน  
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บทที 3 

ความรู้สึกผูกพนัของพนักงานและความรู้สึกผูกพนัของลูกค้า 

 

ในสภาพการณ์ทางการตลาดในปัจจุบนัซึงการแข่งขนัมีความเขม้ขน้และโลก

ไดก้ลายเป็นตลาดเดียวกนัอนัเนืองมาจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละสือสาร

สังคม ส่งผลให้ปฏิสัมพนัธ์ในบรรดาลูกคา้เพิมขึนกวา่เดิมหลายเท่าตวั องคก์รทงัหลาย

จึงตอ้งให้ความสาํคญักบัการสร้างความรู้สึกผูกพนัของลูกคา้ จากผลการศึกษาของ 

Gallup เมือไม่นานมานีพบวา่ ลูกคา้ทีมีความรู้สึกผกูพนัอยา่งเตม็ที (fully engaged) กบั

ลูกคา้ทีมีความรู้สึกผกูพนั (engaged) มีส่วนทาํให้รายรับขององคก์รเพิมขึน 23% และ 

7% ตามลาํดบั ในขณะทีกลุ่มลูกคา้ทีรู้สึกเฉยๆ (not engaged) และลูกคา้ทีไม่มี

ความรู้สึกผกูพนั (actively disengaged) มีผลต่อการลดลงของรายได ้1% และ 13% 

ตามลาํดบั ความรู้สึกผกูพนัไม่ไดจ้าํกดัอยูเ่พียงกบัลูกคา้ขององคก์รเท่านนั แต่จากผล

การศึกษาไดชี้ให้เห็นวา่ ความรู้สึกผกูพนัมีอิทธิพลต่อความเชือมนัในตนเองของ

พนกังานขององคก์รดว้ย  

 84% ของพนกังานทีมีความรู้สึกผกูพนัเป็นอยา่งมาก เชือวา่พวกเขาสามารถ

สร้างผลกระทบทางบวกให้กบัคุณภาพสินคา้ขององคก์รได ้ในขณะทีพนกังานทีไม่มี

ความรู้สึกผกูพนัเพียง 31% เท่านนัทีมีความเชือดงักล่าว 

 72% ของพนกังานทีมีความรู้สึกผกูพนัเป็นอยา่งมาก เชือวา่พวกเขาสามารถ

สร้างผลกระทบทางบวกให้กบัการให้บริการลูกคา้ได ้เปรียบเทียบกบั 27% ของ

พนกังานทีไม่มีความรู้สึกผกูพนั 

 68% ของพนกังานทีมีความรู้สึกผกูพนัเป็นอยา่งมาก เชือวา่พวกเขาสามารถ

สร้างผลกระทบทางบวกให้กบัตน้ทุนในงานหรือหน่วยงานของพวกเขา  เปรียบเทียบ

กบั 19% ของพนกังานทีไม่มีความรู้สึกผกูพนั 
 

ขอ้มูลเหล่านีชีให้เห็นวา่องคก์รควรมุ่งเนน้การออกแบบกลยทุธ์ทีสร้างความ

มนัใจวา่จะสร้างความรู้สึกผกูพนัให้เกิดขึนทงักบัลูกคา้และพนกังาน จากผลการศึกษา
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ของ Gallup ไดชี้วา่องคก์รควรมุ่งเนน้การสร้างความรู้สึกผกูพนัของลูกคา้ในทุก

ช่องทางทีเป็นไปได ้ให้ลูกคา้ไดรั้บบริการและการปฏิบติัอยา่งดีทีสุดทีจะทาํได ้และ

ทาํให้มนัใจวา่ลูกคา้จะไดรั้บแต่ประสบการณ์ทีดี การจะให้บรรลุสิงดงักล่าวนีไดน้นั 

ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัในองคก์รตอ้งรวมพลงัให้เป็นหนึงเดียว (cohesive unit) และ

พนกังานทงัหมดจะตอ้งมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั และเป็นความจาํเป็นทีจะตอ้งให้การสร้าง

ความรู้สึกผกูพนั เป็นส่วนสาํคญัส่วนหนึงของกลยทุธ์โดยรวมขององคก์ร 

ความรู้สึกผกูพนั เป็นเรืองเกียวกบัการสร้างคุณค่าแก่สินคา้และบริการทีมุ่งเนน้

ลูกคา้เป็นสาํคญั ปฏิสัมพนัธ์ การพฒันาทางออกของปัญหา ฯลฯ ทงัหมดนีขึนอยูก่บั

ทศันคติทีขบัพฤติกรรมของลูกคา้และของพนักงานทีมีต่อองคก์ร ความรู้สึกผกูพนัเป็น

ทศันคติ พฤติกรรม ระดบัของความเกียวพนั (1) ในบรรดาลูกคา้ (2) ระหวา่งลูกคา้ 

และ (3) ของลูกคา้และพนกังานภายในองคก์ร กล่าวอีกอยา่งก็คือ ถา้มีทศันคติและ

พฤติกรรมเชิงบวกรวมถึงระดบัความเกียวพนั (connectedness) มากขึน ก็จะมี

ความรู้สึกผกูพนัมากขึน องคก์รจึงตอ้งให้มนัใจวา่ทงัลูกคา้และพนกังานมีความรู้สึก

ผกูพนัทีดี การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ดว้ยการขายสินคา้ทีลูกคา้ตอ้งการยงัไม่

เป็นการเพียงพอ เพราะสินคา้/บริการส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกนัและการแข่งขนัก็

มีสูง องคก์รจึงตอ้งทาํให้ลูกคา้มีความรู้สึกผกูพนัดว้ยวธีิต่างๆ นอกเหนือไปจากการซือ

สินคา้ เช่น การส่งเสริมให้เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก  (referral) การชกัชวนให้

ลูกคา้มีขอ้มูลป้อนกลบัในสินคา้/บริการ และการสร้างความผกูพนัในสือสังคม หาก

ลูกคา้มีประสบการณ์เชิงบวกโดยรวมกบัองคก์ร ลูกคา้ก็น่าจะซือสินคา้และบริการเพิม 

มีปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์รมากขึนดว้ยการให้ขอ้มูลป้อนกลบัการบอกต่อ และเผยแพร่

ขอ้มูลขององคก์รในสือสังคม  

ในส่วนของการบริหารก็เช่นเดียวกนั การพูดคุยในกลุ่มผูมี้ประโยชน์ไดเ้สีย

ภายในองคก์ร (พนกังาน) ไดมี้วิวฒันาการมากขึน พนกังานจะมีความมุ่งมนักบัองคก์ร

ก็ต่อเมือพวกเขาเขา้ใจเป้าหมายขององคก์รและเขา้ใจความรับผดิชอบของแต่ละคนทีมี

ต่อการทาํให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี ถา้พนกังานขององคก์รมีความมุ่งมนัทีจะให้คุณค่า
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ชือเสียง (brand value) และปฏิบติังานอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ พวกเขาก็จะ

สามารถสร้างความรู้สึกผกูพนัให้กบัลูกคา้อยา่งไดผ้ล อยา่งไรก็ตาม หากพวกเขาไม่มี

ความรู้สึกผกูพนั พวกเขาก็จะไม่ให้ความสาํคญักบัความตอ้งการของลูกคา้  
 

องค์ประกอบของความรู้สึกผูกพนั 

เพือความชดัเจนในการทาํความเขา้ใจ จะขอแยกองคป์ระกอบของความรู้สึก

ผกูพนัของพนกังานและความรู้สึกผกูพนัของลูกคา้ ตลอดจนความสัมพนัธ์ทีมีต่อกนั 

ดงันี 

1) ความรู้สึกผกูพนัของลูกคา้ (Customer engagement)  

มุมมองแรกของความรู้สึกผกูพนั เป็นเรืองทศันคติของลูกคา้ พฤติกรรม และ

ระดบัความรู้สึกเชือมโยงระหวา่งลูกคา้กบัองคก์ร เราเรียกความรู้สึกนีวา่ ความรู้สึก

ผกูพนัของลูกคา้ซึงเป็นเรืองทีพูดกนัมากในการศึกษาดา้นการตลาด Bowden (2009) 

อธิบายความรู้สึกผกูพนัของลูกคา้วา่ เป็น “กระบวนการทางจิตวิทยา” ทีขบัดนัความ

จงรักภกัดีของลูกคา้ Van Doorn และคณะ (2010) ให้นิยามความรู้สึกผกูพนัวา่เป็นขอ้

บ่งชีเชิงพฤติกรรมของลูกคา้ทีมุ่งเน้นไปทีตราสินคา้หรือองคก์รมากกวา่การซือซึงเป็น

เพียงผลจากตวัขบัดา้นแรงจูงใจ Kumar (2013) เนน้ไปทีแนวทางต่างๆ ทีลูกคา้

สามารถสร้างผลกาํไรกบัองคก์ร จากทีกล่าวมาทงัหมดนี ทาํให้เขา้ใจไดว้า่ ความรู้สึก

ผกูพนั เป็นสภาวะทางจิตใจ (state of mind) และเป็นกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทีมี

ความหมายมากกวา่การซือ (activity beyond purchase)  

1.1 การซือของลูกคา้ (Customer purchase) 

 เมือลูกคา้ซือสินคา้หรือบริการจากองคก์ร พวกเขาไดส้ร้างคุณประโยชน์แก่

องคก์รโดยตรง Kumar และคณะ (2008) ไดพ้บวา่ การหมุนเวียนทรัพยากร (resource 

reallocation) ที IBM อนัเป็นผลมาจาการซือของลูกคา้ นาํไปสู่การเพิมรายไดป้ระมาณ 

20 ลา้นเหรียญโดยไม่มีการลงทุนเพิมทางดา้นการตลาดแต่อยา่งใด 
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1.2 การอา้งอิงของลูกคา้ (Customer referral) 

 การอา้งอิง (referral) เป็นรูปแบบหนึงของความรู้สึกผกูพนัของลูกคา้ทีมีต่อ

องคก์รทงัประเภท ธุรกิจกบัธุรกิจ (Business to Business: B2B) และประเภทธุรกิจกบั

ลูกคา้ (Business to Customer: B2C)  

 องคก์รประเภทธุรกิจกบัธุรกิจ (B2B) เป็นองคก์รอุตสาหกรรมการผลิตเป็น

ส่วนใหญ่ซึงลูกคา้ทีองคก์รประเภทนีติดต่อดว้ย จะเป็นผูผ้ลิตในสายการผลิตลาํดบั

ต่างๆ ไปจนถึงเจา้ของตราสินคา้ ส่วนองคก์รประเภทธุรกิจกบัลูกคา้ (B2C) เป็น

องคก์รเจา้ของตราสินคา้ ลูกคา้ขององคก์รประเภทนีจะเป็นลูกคา้รายยอ่ยในตลาด 

 ในกรณีองคก์รประเภท ธุรกิจกบัธุรกิจ (B2B) การอา้งอิงช่วยดึงดูดลูกคา้ที

อาจจะไม่สามารถดึงดูดดว้ยช่องทางการตลาดตามปกติ เนืองจากลูกคา้ขององคก์ร

ประเภทนีตอ้งการความไวว้างใจในผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัสาํคญั ซึงอาจมีความสาํคญัต่อ

การตดัสินใจเท่ากบัหรือมากกวา่ราคาของสินคา้ งานวจิยัแสดงให้ทราบวา่ลูกคา้ที

ไดรั้บการอา้งอิงหรือแนะนาํมา สามารถสร้างกาํไรให้แก่องคก์รไดม้ากกวา่ลูกคา้ที

ไม่ไดรั้บการอา้งอิง แมว้า่ลูกคา้ทีมีการซือบ่อยทีสุดอาจไม่ไดเ้ป็นผูใ้ห้การอา้งอิงมาก

ทีสุดก็ตาม แต่ลูกคา้ทีมีการซือมากทีสุดก็อาจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกคา้คน

อืนๆ หรือให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่องคก์รซึงเป็นการสร้างความรู้สึกผกูพนัของลูกคา้ได้

ในภาพรวม  
 

1.3 อิทธิพลของลูกคา้ (Customer influence) 

 เป็นผลกระทบทีลูกคา้มีต่อสือสังคม ผูใ้ชสื้อสังคมสามารถมีผลกระทบต่อ

กิจกรรมของคนอืนๆ ภายในเครือข่ายทางสังคม ผลกระทบนีเรียกวา่ “อิทธิพล” 

อิทธิพลทีมีต่อสือสังคมจะสร้างแรงกระเพือมและขยายไปในเครือข่ายสังคมของลูกคา้

ผา่นกลุ่มลูกคา้ทีมีอยูอ่ยา่งกวา้งขวางและส่งผลกระทบต่อผลกาํไรขององคก์ร ใน

สภาพการดาํเนินชีวติ ลูกคา้ไดน้าํรูปแบบทางสือสังคมมาใชอ้ยา่งกวา้งขวางในการ

แลกเปลียนตราสินคา้และขอ้มูลทีเกียวกบัสินคา้ขององคก์รทงัประเภทธุรกิจกบัธุรกิจ 

และธุรกิจกบัลูกคา้ การแลกเปลียนขอ้มูลเหล่านีมีผลกระทบต่อตราสินคา้โดยตรงและ
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สร้างความรู้สึกผกูพนัให้เกิดกบัลูกคา้ไดม้ากกวา่เมือเปรียบเทียบกบัระเบียบวธีิทาง

การตลาดทีใชก้นัตามปกติ  
 

1.4 ความรู้ของลูกคา้ (Customer knowledge) 

        เกิดขึนเมือลูกคา้ปัจจุบนัเขา้มีส่วนเกียวขอ้งในการปรับปรุงสินคา้/บริการของ

บริษทัดว้ยการให้ขอ้แนะนาํหรือให้ขอ้มูลป้อนกลบั นอกจากนนั ลูกคา้ยงัสามารถเพิม

คุณค่าให้กบับริษทัดว้ยการช่วยให้องคก์รเขา้ใจความนิยมของลูกคา้และดว้ยการมีส่วน

ร่วมในกระบวนการพฒันาความรู้ องคก์รสามารถใชค้วามรู้นีปรับปรุงสินคา้และ

บริการของตนและสร้างสินคา้ตวัใหม่ๆ ได ้
 

2) ความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน (Employee engagement) 

เป็นเรืองเกียวกบัระดบัความเชือมโยงของพนกังานกบัลูกคา้ และเกียวกบั

ทศันคติและพฤติกรรมของพนกังานทีมีต่อองคก์ร Kumar และ Pansari (2014) ให้

นิยามความรู้สึกผกูพนัของพนกังานวา่ เป็น “ทศันคติและพฤติกรรมทีแตกต่างกนัของ

พนกังานทีมีต่อองคก์ร” ประกอบดว้ย  

2.1 ความพึงพอใจของพนกังาน (employee satisfaction)  

 เป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ทีมีต่อสภาพแวดลอ้มของงานและต่อปัจจยัทีมีอยู่

ในงาน เช่น คุณภาพของหัวหนา้งานและของเพือนร่วมงาน รวมไปถึงระดบัค่าจา้ง 

สภาพแวดลอ้มการทาํงานก็มีส่วนทาํให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจในการทาํงานซึง

วดัไดจ้ากความรู้สึกทีพนกังานมีต่องาน เพือนร่วมงาน และบริษทั ความรู้สึกของ

พนกังานมีผลต่อการเปลียนงาน การขาดงานของพนกังาน คุณภาพของงานทีทาํได ้

และการแสดงจุดยนืของตนต่อองคก์ร 
 

2.2 จุดยนืของพนกังาน (employee identification)  

 หมายถึงสภาวะทางจิตวทิยาทีบุคคลมีต่อตนเองในฐานะเป็นส่วนหนึงของ

องคก์รซึงมีส่วนเกียวขอ้งทงัความสาํเร็จและความลม้เหลวของตราสินคา้ จุดยนืนีมี

ความหมายมากสาํหรับองคก์ร 
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2.3 ความมุ่งมนัของพนกังาน (employee commitment) 

 หมายถึงระดบั (extent) ความผกูพนัทางจิตวทิยาของพนกังานทีมีต่อตรา

สินคา้ซึงมีอิทธิพลต่อความเตม็ใจทีจะใชค้วามพยายามพิเศษเพือให้บรรลุเป้าหมายของ

ตราสินคา้ พนกังานทีมีความมุ่งมนัในระดบัสูงสุดจะมีผลการปฏิบติังานดีกวา่พนกังาน

อืน 20% และมีแนวโนม้ทีจะออกจากองคก์รน้อยกวา่พนกังานอืน 87% ซึงเป็นการ

ชีให้เห็นถึงความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
 

2.4 ความจงรักภกัดีของพนกังาน (employee loyalty) 

 ความจงรักภกัดีต่อองคก์รสามารถจูงใจพนกังานให้ทาํงานเพือองคก์รมาก

เกินกวา่ทีจะคาดหวงัไดจ้ากบทบาทงานของพวกเขา พนกังานทีมีความจงรักภกัดีต่อ

องคก์รจะสนองความตอ้งการของลูกคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ไดดี้กวา่ ยงิกวา่นนั จาก

ผลการศึกษาทาํให้ทราบวา่ พนกังานทีมีทศันคติเชิงบวกในการทาํงานจะแปลงทศันคติ

นนัให้เป็นความจงรักภกัดีและความพึงพอใจในบรรดาลูกคา้ 
 

2.5 ผลการปฏิบติังานของพนกังาน (employee performance) 

 ผลการปฏิบติังานของพนกังานมีผลกระทบอยา่งสาํคญัต่อลูกคา้ขององคก์ร 

พนกังานจะตอ้งทาํงานให้ลูกคา้เกิดความพอใจเพราะการรักษาลูกคา้ปัจจุบนัไว ้

สามารถสร้างผลกาํไรไดดี้กวา่หาลูกคา้ใหม่ พนกังานถือวา่เป็นผูส้ร้างความแตกต่าง

ของงานบริการและไดรั้บความคาดหวงัวา่จะเป็นผูใ้ห้ทศันคติเชิงบวกของการบริการ

อยา่งสมาํเสมอซึงทาํให้พวกเขาเป็นสาเหตุของความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของ

องคก์ร   
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บทที 4 

ความรู้สึกผูกพนั กับ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 

องคก์รทุกแห่ง ไม่วา่จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน แสวงหากาํไร หรือไม่แสวงหา

กาํไร ลว้นตอ้งการให้ผลการปฏิบติังานของตนเพิมสูงขึนอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอ 

เครืองมือหนึงทีนิยมนาํมาใชคื้อ ระบบบริหารผลการปฏิบติังาน เพราะเชือวา่หากจดั

ขอบเขตงานให้ชดัเจน มีความทา้ทาย มีการวดัผลทีเทียงธรรม และมีสิงจูงใจทีเพียงพอ 

จะกระตุน้ให้พนกังานทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถของตนมากขึนอนัจะส่งผล

ให้การปฏิบติังานดีขึน 

 ผมเชือวา่หลายๆ องคก์รทีไดเ้คยสาํรวจความพึงพอใจของพนกังานของตนวา่มี

ความพอใจหรือชืนชอบระบบงานใดในองคก์ร มากนอ้ยกวา่กนัอยา่งไร คงมีขอ้มูล

จากผลการสาํรวจทีคลา้ยกนัวา่ ระบบบริหารผลการปฏิบติังาน ไม่เคยเป็นระบบงานที

พนกังานให้ความพอใจในอนัดบัตน้ๆ เลย ยงิไปกวา่นนั หากถามต่อไปวา่พนกังานเชือ

หรือไม่วา่ระบบบริหารผลการปฏิบติังานมีส่วนช่วยให้ผลการปฏิบติังานของพวกเขาดี

ขึน คงมีไม่ถึงครึงทีตอบวา่เชือ ถา้เงือนไขของการบริหารผลการปฏิบติังานทีใช้

แพร่หลายกนัทวัไปเป็นสิงทีถูกตอ้ง แลว้ทาํไมระบบบริหารผลการปฏิบติังานของ

องคก์รจึงไม่สร้างความพึงพอใจให้พนกังาน ? 
   

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ เป็นอย่างไร 

 ระบบบริหารผลการปฏิบติังาน เป็นกระบวนการทีเชือมโยงนโยบาย การปฏิบติั 

และการบูรณาการกลยทุธ์เขา้กบักิจกรรมดา้นการบริหารและการพฒันาทรัพยากร

มนุษย ์โดยมีการประเมินผลการปฏิบติัเป็นหัวใจของระบบ การบริหารผลการ

ปฏิบติังานจะประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์รได ้ก็ต่อเมือองคป์ระกอบ

ทงัหลายของระบบมุ่งไปในทิศทางเดียวกนั สร้างเสริมซึงกนัและกนั  

 นกับริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์าํนวนมากคิดวา่วตัถุประสงคส์าํคญัทีสุด

ของการบริหารผลการปฏิบติังาน คือการเพิมผลการปฏิบติังานทงัดา้นคุณภาพและ
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ปริมาณ แต่ถา้คิดให้ละเอียดเขา้ไปอีกชนัหนึงจะพบวา่ ผลการปฏิบติังานทีเพิมขึนนนั 

ไม่ใช่ผลโดยตรงทีไดรั้บจากการบริหารผลการปฏิบติังาน แต่มนัเป็นผลทีเกิดจาก

สติปัญญา ความคิด อารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรมของพนกังานทีจะสร้างสรรคใ์ห้

เกิดการเปลียนแปลงในผลการปฏิบติั  

 มนุษย ์เป็นสิงมีชีวิต มีอารมณ์ความรู้สึก ตอ้งการการใส่ใจจากผูที้เกียวขอ้ง 

เพียงการให้ขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) ให้พนกังานไดรู้้วา่ การปฏิบติังานของพวกเขา

อยูใ่นสายตาของหัวหนา้ เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงานและขององคก์รมาก

นอ้ยเพียงใด มีสิงใดทีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ก็ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรม

ของพนกังานไดดี้กวา่การให้พนกังานตอ้งไปนึกคิดและหาคาํตอบดว้ยตนเอง ดว้ยเหตุ

นี การให้ความสาํคญักบัระบบการบริหารผลการปฏิบติังานวา่ส่งผลอยา่งไรกบั

ความรู้สึกนึกคิดของพนกังาน จึงเป็นเรืองทีละเลยหรือมองขา้มไปไม่ไดห้ากตอ้งการ

ให้ผลการปฏิบติังานของพนกังานดีขึน 

 ระบบบริหารผลการปฏิบติังานทีให้ความสาํคญัหรือมุ่งเน้นไปทีความรู้สึกของ

พนกังาน จึงอาจส่งผลต่อการปฏิบติังานไดดี้กวา่วธีิการแบบเดิมๆ ซึงเนน้ทีการ

ประเมินตวัผลการปฏิบติังาน  

การประเมินผลการปฏิบติังานเหมาะกบังานทีมีกระบวนการทาํงานเป็นขนัเป็น

ตอน มีแบบแผน สังเกตง่าย แต่งานในสภาพแวดลอ้มทีมีการแข่งขนัสูงเช่นในปัจจุบนั 

งานจะเปลียนแปลงเร็วมากเพือให้รับสภาพการแข่งขนั การเปลียนแปลงของ

เทคโนโลยแีละความตอ้งการของลูกคา้ ตวัชีวดัผลการปฏิบติังานจึงไดเ้ปลียนจากการ

กระทาํตามขนัตอนทีกาํหนดแบบตายตวั มาเป็นการมีแนวคิดตามหลกัเหตุและผล มี

ความฉลาดทางอารมณ์ มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถทาํงานในเชิงรุก และมี

ความสามารถในการปรับตวัตามบริบทเพือให้เกิดผลสาํเร็จตามภารกิจ ตวัชีวดัตาม

แนวคิดใหม่นีเราเรียกวา่ ความรู้สึกผกูพนัเชิงพฤติกรรม (behavioral engagement) 

เพราะเป็นความสามารถทีมีมูลเหตุมาจากใจ จากทศันคติเชิงบวกทีมีต่อองคก์รและต่อ

ภารกิจทีไดรั้บมอบหมาย เป็นพฤติกรรมทีเกิดขึนตามธรรมชาติของความรู้สึกผกูพนั
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เพือให้สิงทีตนรักผา่นพน้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ จนบรรลุเป้าหมายทีตนมุ่งหวงัจะให้

เป็น ไม่ใช่เพียงแค่สาํเร็จตามคาํสัง 

เมือธรรมชาติของงานมีพลวตัหรือมีสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีเปลียนแปลง

รวดเร็วกวา่ทีเคย การเพิมผลการปฏิบติังานจึงเปลียนจากการมุ่งเน้นไปทีตวัผลการ

ปฏิบติังาน มาเป็นการช่วยสร้างเงือนไขทีจะทาํให้ผลการปฏิบติังานดีขึน แมว้า่ใน

ภาพรวม ยงัตอ้งใช้ระบบการควบคุมและการบริหารผลการปฏิบติังานแบบเดิม เช่น 

การประสานเป้าหมายและการดาํเนินการของส่วนงานทงัหลายทีเกียวขอ้ง แต่สิงหนึง

ซึงเพิมความสาํคญัขึนมาและหัวหนา้งานมีส่วนในการควบคุมไดไ้ม่มากนกั คือ 

ความรู้สึกผกูพนัเชิงพฤติกรรม เช่น ความคิดริเริมสร้างสรรคข์องพนกังานแต่ละคน 

นอกจากนนั การเพิมขึนของพนกังานทีมีความรู้ (knowledge worker) ก็ทาํให้หัวหนา้

งานเขา้ไปเกียวขอ้งในการจดัการผลการปฏิบติังานโดยใชค้วามคิดของตนเพียงลาํพงั

ไดย้ากขึนโดยเฉพาะอยา่งยงิในธุรกิจบริการซึงมีความหลากหลายและรายละเอียด

ซับซ้อนขึนกวา่เดิม การบริหารผลการปฏิบติังานสมยัใหม่จึงเป็นการบริหารบริบท

หรือสภาพแวดลอ้มในการทาํงานซึงเป็นปัจจยัสาํคญัทีให้เกิดความรู้สึกผกูพนัในการ

ทาํงาน อนัจะส่งผลให้เกิดเป็นผลการปฏิบติังานทีดี มากกวา่การบริหารทีตวัผลการ

ปฏิบติังาน 

วธีิหนึงทีองคก์รนิยมใชใ้นการเพิมความรู้สึกผูกพนัของพนกังาน คือ การ

สาํรวจ ประเมิน และเทียบเคียงระดบัความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน ผลการสาํรวจทีได้

จะนาํมาใชก้าํหนดมาตรการแทรกแซงเพือพฒันาระดบัความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน

ในองคก์ร แมว้า่การสาํรวจความรู้สึกผกูพนัจะมีประโยชน์ แต่การใชว้ธีิการสาํรวจเพือ

พฒันาความรู้สึกผกูพนัของพนกังานก็มีขอ้จาํกดัหลายประการ กล่าวคือ 

1. เป็นการรายงานตนเองของพนกังานวา่มีระดบัความรู้สึกผกูพนัของตนมาก

นอ้ยเพียงใด จึงมกัมีปัญหาในเรืองการมีอคติเขา้ขา้งตนเองเวลาทีพนกังานรายงาน

พฤติกรรมของตน  
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2. ปัจจยัทีช่วยผลกัดนัให้เกิดความรู้สึกผกูพนั อาจไม่ไดมี้ความสาํคญัเท่าเทียม

กนัสาํหรับพนกังานทุกคน การแสดงความคิดเห็นในการสาํรวจในเรืองเดียวกนั จึงอาจ

มีผลทีแตกต่างกนัไดต้งัแต่นอ้ยทีสุดถึงมากทีสุด 
 

3. การปรับปรุงแกไ้ขปัจจยัทีส่งเสริมความรู้สึกผกูพนั จะมีประสิทธิผลไดก้็

ต่อเมือ  

3.1 ไดบู้รณาการเขา้กบัระบบงานทรัพยากรมนุษย ์และระบบองคก์ร  

3.2  มีโครงการและการดาํเนินการทีเชือมโยงผสานกนัเป็นอยา่งดีทีมุ่งเนน้

ไปทีการพฒันาความผกูพนัของพนกังาน  
 

การสาํรวจความรู้สึกผกูพนัเพือปรับปรุงมาตรการเพิมความรู้สึกผกูพนั จึง

ตอ้งให้มนัใจวา่ มาตรการนันไดเ้ชือมโยงกบัโครงการดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ลว้หรือไม่ 

มิเช่นนนัอาจนาํไปสู่การสรุปผลการดาํเนินงานทีผดิพลาดได ้
 

4. การสาํรวจความผกูพนัไม่ไดท้าํให้องคก์รสามารถพฒันาความรู้สึกผกูพนั

ของบุคคลหรือทาํให้บุคคลเหล่านนัเกิดความรับผดิชอบต่อการสาํรวจทีตนแจง้ไวไ้ด ้

การสาํรวจความรู้สึกผกูพนัจะเกิดผลก็ต่อเมือไดบ้ริหารความรู้สึกผกูพนัดว้ยวธีิการ

อยา่งเดียวกบัการบริหารผลการปฏิบติังาน  
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้สึกผูกพนัของพนักงานกับผลการปฏิบัติงาน 

 ในทางทฤษฎี ความรู้สึกผกูพนัของพนกังานมีความเชือมโยงกบัผลการ

ปฏิบติังาน พลงัและความตงัใจทีมีอยูใ่นความรู้สึกผกูพนัทาํให้พนกังานทุ่มเท

ความสามารถลงไปในงานอยา่งเตม็กาํลงั เพิมความรู้สึกรับผดิชอบงาน และมีแรงจูงใจ

ทีจดจ่อกบัภารกิจในมือเป็นพิเศษ 

จากการทบทวนทฤษฎีหลายๆ ทฤษฎี พอสรุปไดว้า่ ความรู้สึกผกูพนัสามารถ

นาํไปสู่ผลการปฏิบติังานทีดีขึนอนัเป็นผลมาจากกลไกหลายๆ อยา่ง ขอ้สรุปนีไดรั้บ

การสนบัสนุนจากผลการศึกษาทีมีมากขึนเป็นลาํดบัซึงชีให้เห็นความสัมพนัธ์เชิงบวก

ระหวา่งความรู้สึกผกูพนักบัผลการปฏิบติังานของบุคคล ผลการศึกษายงัพบอีกดว้ยวา่ 
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ความรู้สึกผกูพนัมีความเกียวขอ้งเป็นอยา่งมากกบัความมุ่งมนั สุขภาพจิต ความตงัใจ 

และผลการปฏิบติังาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4: ตวัแบบความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน (Employee Engagement Model) 

ทีมา : จาก  Performance Management and Employee Engagement, by  Gruman, 

Jamie A., Saks, Alan. M. (2011), Human Resource Management Review, 21, p. 128. 
 

กระบวนการบริหารผลการปฏิบติังานโดยทวัไปจะประกอบดว้ยลาํดบัของขนั

หรือกิจกรรม เช่น  

 การกาํหนดขอ้ตกลง / เป้าหมาย ของผลการปฏิบติังาน  

 การติดตามและช่วยแกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน 

 การประเมินผลการปฏิบติังาน และให้ขอ้มูลป้อนกลบั  
 

แต่เมือผนวกความรู้สึกผกูพนัของพนกังานเขา้เป็นส่วนหนึงของกระบวนการ

โดยถือวา่ความรู้สึกผกูพนัเป็นเหตุปัจจยัของความสาํเร็จในการปฏิบติังาน เราจึงเรียก

ตวัแบบนีวา่ ตวัแบบการบริหารความรู้สึกผกูพนั (The Engagement Management 

Model) แมว้า่องคป์ระกอบพืนฐานจะธรรมดามาก แต่ตวัแบบนีก็มีลกัษณะทีต่างไป

จากองคป์ระกอบดงัเดิมทีใชก้นัอยู ่Armstrong (2000) ไดใ้ห้ความเห็นในเรืองนีวา่ การ

บริหารผลการปฏิบติังาน ตอ้งใชมุ้มมองแบบบูรณาการทีครอบคลุมองคก์รทงัหมด 

Performance 
Agreement 

Improved 
Performance 

Engagement 
Facilitation 

Employee 
Engagement 

Performance and Engagement 
Appraisal and Feedback 
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ตวัแบบการบริหารความรู้สึกผกูพนั มีองคป์ระกอบทีไม่ต่างไปจากการบริหาร

ผลการปฏิบติังาน เพียงแต่ในแต่ละองคป์ระกอบจะไม่ไดมุ่้งเป้าไปทีผลการปฏิบติังาน 

แต่เนน้ไปทีการทาํให้เกิดความรู้สึกผกูพนั และมีสมมุติฐานเป็นหลกัวา่ ความรู้สึก

ผกูพนันนัจะส่งผลต่อผลการปฏิบติังานทีดี กล่าวคือ 

1) ขอ้ตกลงร่วมกนัในผลการปฏิบติังาน (performance agreement) 

คุณสมบติัทีเป็นเอกลกัษณ์ของขนัตอนนีคือ ขอ้กาํหนดของงานทีเป็นเป้าหมาย 

ตลอดจนตวัชีวดัผลการปฏิบติังาน ควรมาจากการเจรจาต่อรองเพือให้เกิดความมุ่งมนั 

ผกูพนัต่อผล ในการเจรจาต่อรองนี ควรนาํทฤษฎีเงือนไขทางจิตวทิยาของ Kahn มา

หารือเพือลดความวติกกงัวลในใจและเพิมความมนัใจอนัส่งผลต่อความรู้สึกผกูพนัทงั

ต่องาน หัวหนา้งาน และองคก์ร 
 

2) การช่วยเหลือเพือให้เกิดความรู้สึกผกูพนั (engagement facilitation) 

เป็นผลสืบเนืองมาจากการเจรจาต่อรองในการทาํขอ้ตกลงร่วมกนั สิงทีมุ่งเนน้

ในขนันีคือ  

o การออกแบบงาน (job design) 

o ภาวะความเป็นผูน้าํ (leadership) 

o การสอนงาน (coaching) 

o การสนบัสนุนของหัวหนา้งาน (supervisor support) 

o การให้การฝึกอบรม (training) 
 

 เพือช่วยพนกังานในการปฏิบติังานและสร้างความมนัใจวา่หัวหนา้งานและ

องคก์รไม่ทอดทิงให้ตนตอ้งต่อสู้เพือความสาํเร็จตามขอ้ตกลงแต่เพียงลาํพงั ทุนทาง

จิตใจจากความรู้สึกผกูพนันี จะช่วยเสริมศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 
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3) การให้ขอ้มูลป้อนกลบัและประเมินผลทงัการปฏิบติังานและความรู้สึกผกูพนั  

(Performance and Engagement Appraisal and Feedback) 

เนน้ทีความยติุธรรมในการประเมินผล และความไวว้างใจในความตงัใจ

ปฏิบติังานของพนกังานเพือให้เป็นตวัขบัเคลือนความรู้สึกผกูพนั วธีิการนีจะแตกต่าง

จากการประเมินผลโดยทวัไปซึงเนน้ทีผลการปฏิบติังานให้ตรงตามมาตรฐานโดย

มองขา้มความรู้สึกคลางแคลงใจในผลการประเมิน ส่งผลให้เกิดเป็นสิงติดคา้งคาใจใน

การปฏิบติัภารกิจอืน  

ผมเชือวา่หากไดอ่้านมาตงัแต่แรก ท่านผูอ่้านคงจะเขา้ใจไดแ้ลว้วา่ ภาพที 2 นี

ไม่ใช่แนวคิดใหม่อะไร เป็นเพียงการแสดงอิทธิพลของ job resource ตามแนวคิดของ 

JD-R model ทีส่งผลต่อความรู้สึกผกูพนัโดยตรงโดยขา้มปัจจยัทีเป็นเงือนไขทาง

จิตวิทยาของ Kahn ซึงเป็นตวัแปรคนักลางไป แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่ตวัแบบการ

บริหารความรู้สึกผกูพนันีจะมองขา้มทฤษฎีของ Kahn รายละเอียดในเรืองนีจะนาํมา

กล่าวโดยละเอียดอีกครังในหัวขอ้ต่อไป 
 

การบูรณาการการบริหารผลการปฏิบัติงานกับความรู้สึกผูกพนัของพนักงาน  

 จากทฤษฎีและแนวคิดทงัหลายในเรืองความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน ทาํให้เกิด

ความคิดทีวา่ การบริหารผลการปฏิบติังานทีมุ่งเนน้ไปทีผลการปฏิบติังานอยา่งทีเคย

เป็น อาจให้ผลนอ้ยกวา่การมุ่งเน้นไปทีการบริหารสภาพแวดลอ้มหรือเงือนไขในการ

ปฏิบติังาน หรือการมุ่งสร้างความรู้สึกผกูพนัของพนกังานให้เกิดผลเป็นการปฏิบติังาน

ทีดีขึน  

ในการปรับเปลียนกระบวนการบริหารผลการปฏิบติังานไปเนน้ทีความรู้สึก

ผกูพนัของพนกังานนัน หัวหนา้งานและผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมในเรือง

ความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน จาํเป็นตอ้งเรียนรู้วา่ความรู้สึกผกูพนัของพนกังานมี

รูปร่างหนา้ตาเป็นอยา่งไร จะพฒันาและให้การเกือหนุนอยา่งไร จะประเมินและผนวก

เขา้ในกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานและขอ้มูลป้อนกลบัไดอ้ยา่งไร เริมตน้ที

การเรียนรู้ความสาํคญัของความรู้สึกผกูพนัของพนกังานในการเพิมผลการปฏิบติังาน
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และความจาํเป็นทีจะให้พนกังานไดรั้บการสนับสนุนและทรัพยากรเพือผกูพนัตนเอง

เขา้กบังานและองคก์รอยา่งเตม็ที 

หัวขอ้นีจะเป็นการนาํรูปแบบการบริหารความผกูพนั (The Engagement 

Management Model) มาแตกเป็นรายละเอียดเพือนาํไปปฏิบติัให้เกิดผลทงัดา้น

ความรู้สึกผกูพนัของพนกังาน และผลการปฏิบติังานทีดีขึนขององคก์ร 
 

1) ขอ้ตกลงร่วมกนัในผลการปฏิบติังาน (performance agreement) 

กิจกรรมหลกัในขนันีคือการกาํหนดและทบทวนเป้าหมาย ตลอดจนการทาํ

ความตกลงกนัในเรืองสัญญาใจ 

1.1 การกาํหนดเป้าหมาย (Goal setting) 

เป้าหมายมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อการเริมความผกูพนัของพนกังาน 

ความรู้สึกผกูพนัของพนกังานไม่สามารถเกิดไดห้ากไม่มีความมุ่งหมายหรือ

วตัถุประสงคที์จาํเพาะเจาะจง การจะเกิดความรู้สึกผกูพนัไดน้นั เป้าหมายของบุคคล

และเป้าหมายขององคก์รตอ้งสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัเพราะจะทาํให้มนัใจได้

วา่ ความผกูพนัของพนกังานในภารกิจนนั ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อเป้าหมายส่วนตวั แต่ยงั

มีความสาํคญัต่อการบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์รอีกดว้ย ในขนัตอนนี

พนกังานจึงควรจะไดท้าํความเขา้ใจเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์รให้ชดัแจง้  

แมเ้ป้าหมายทีกาํหนด จะเป็นเรืองการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร แต่ก็

ควรยอมให้แต่ละคนกาํหนดเป้าหมายของตนเองภายในบริบทขององคก์รอยา่งกวา้งๆ 

ซึงน่าทีจะทาํให้เกิดความรู้สึกผกูพนัไดม้ากกว่าการขอให้เขาพอใจในเป้าหมายที

หัวหนา้งานกาํหนดให้ งานวิจยัในเรืองรูปแบบความสอดคลอ้งแห่งตน (self-

concordance model) ของ Sheldon & Elliot (1990) ทาํให้ทราบวา่ เป้าหมายที

สอดคลอ้งกบัคุณค่าและความสนใจของบุคคล ทาํให้เกิดความสุขในการทาํงาน ซึง

เป็นส่วนหนึงของความรู้สึกผกูพนั เกิดขึนเมือเป้าหมายของภารกิจไดถู้กบูรณาการเขา้

กบัเป้าหมายของตนจนกลายเป็นความรู้สึกเป็นเจา้ของ  
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1.2 การทาํสัญญาใจ (Psychological contracts) 

เกียวขอ้งโดยตรงกบัทฤษฎี เงือนไขทางจิตวิทยาของ Kahn (1990) ทีวา่ เมือ

บุคคลมีความมุ่งหวงัทีจะมีผลประโยชน์ทีชดัเจน (psychological meaningfulness) มี

หลกัประกนัคุม้ครอง (psychological safety) และมีทรัพยากรทีจะนาํมาใชไ้ดอ้ยา่ง

เพียงพอ (psychological availability) จะเกิดความคาดหวงัทีชดัแจง้หรือซ่อนเร้นในสิง

ทีจะไดรั้บจากองคก์ร ความคาดหวงัดงักล่าวเป็นพืนฐานของสัญญาใจซึงเป็นพนัธะซึง

กนัและกนัระหวา่งพนกังานกบัหัวหนา้งานหรือองคก์ร สัญญาใจแสดงให้เห็นในรูป

ผลการปฏิบติังานอยา่งไม่เกียงงอน และอาจนาํไปสู่ความรู้สึกผกูพนัทีเพิมมากขึนไป

อีกไดต้ามแนวคิดทฤษฎีการแลกเปลียนทางสังคม (Social Exchange Theory: SET) 

ทีวา่ พนัธะผกูพนัจะเกิดขึนจากความสัมพนัธ์ทีมีต่อกนัระหวา่งผูที้ตอ้งพึงพาอาศยัซึง

กนัและกนั ความสัมพนัธ์จะพฒันาไปเป็นความรู้สึกผกูพนั ความไวว้างใจ ความ

ซือตรงและมนัคงต่อกนัตราบใดทีทงัสองฝ่ายยงัอยูภ่ายใตก้ฎของการแลกเปลียน 

โดยทวัไปแลว้ กฎของการแลกเปลียนจะเป็นเรืองของกฎการต่างตอบแทนทีวา่ การ

กระทาํของฝ่ายหนึงนาํไปสู่การตอบสนองหรือการกระทาํของอีกฝ่ายหนึง ตวัอยา่งเช่น 

เมือบุคคลไดรั้บทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางใจ (socio-emotional) จากองคก์ร ก็จะ

รู้สึกผกูพนัทีจะตอ้งตอบคืนให้แก่องคก์ร ในทางตรงขา้ม หากองคก์รไม่สามารถรักษา

สัญญา ก็อาจทาํให้พนกังานรู้สึกวา่องคก์รหรือหัวหนา้งานผิดสัญญา และทาํให้เกิดผล

ทีไม่พึงปรารถนามากมายรวมถึงความรู้สึกผกูพนัของพนกังานทีลดลง  
 

2) การช่วยเหลือเพือให้เกิดความรู้สึกผกูพนั (engagement facilitation) 

ในขนันี เนน้ให้พนกังานไดมี้ทรัพยากรทีจาํเป็นเพือทาํให้เกิดความรู้สึกผกูพนั 

กล่าวคือ ทาํให้พนกังานมีความรู้สึกวา่งานนันมีคุณค่า (meaningfulness) มีความ

ปลอดภยั (safety) และมีความพร้อมทีจะปฏิบติั (availability)  
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กิจกรรมหลกัในขนันี ไดแ้ก่ 

2.1 การออกแบบงาน (Job design) 

การบริหารความผกูพนัทีไดผ้ล ควรให้พนกังานไดแ้สดงความเห็นในงาน

ของพวกเขา รวมถึงบทบาทและหรือภารกิจทีพวกเขาจะตอ้งปฏิบติั การทาํเช่นนีจะ

ช่วยสนบัสนุนความรู้สึกวา่งานและตวัพนกังานเองมีคุณค่า มีความหมาย  ผลกัดนัให้

เกิดความรู้สึกผกูพนัดว้ยการนาํตวัตนทีแทจ้ริงออกมาในการปฏิบติังาน วธีิหนึงที

พนกังานจะออกแบบ หรือปรับปรุงแกไ้ขงานของพวกเขา คือ การเลือกทีจะทาํให้งาน

นนันอ้ยลง มากขึน หรือแตกต่างไปจากภารกิจทีบรรยายไวต้ามปกติ เป็นการเปิด

โอกาสให้พนกังานไดเ้ปิดเผยขีดความสามารถของตนซึงอาจนอ้ยหรือมากกวา่ที

หัวหนา้งานคาดหวงัไวแ้ต่แรก การปรับงานให้สอดคลอ้งกบับทบาทความสามารถของ

พนกังาน อาจเหมือนถอยหลงัไปบา้งหากเป็นการปรับเปลียนให้นอ้ยลง แต่ก็ดีกวา่การ

สร้างแรงกดดนัจนงานไม่ประสบผลสาํเร็จหรือเกิดผลเสียหาย แต่สิงทีไดไ้ดเ้พิมขึนมา

อยา่งแน่นอนจากการปรับงานให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพนกังาน คือ ความรู้สึกวา่

งานและตนเองมีคุณค่า และเป็นแรงผลกัดนัให้พนกังานพยายามพฒันาตนเองไป

พร้อมกบัความรู้สึกผกูพนัทีเกิดขึน 
 

2.2 การสอนงานและให้ความช่วยเหลือ (Coaching and social support)  

การสอนงาน (coaching) ควรเป็นกระบวนการต่อเนืองและไม่ขึนอยูก่บัการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน หัวหนา้งานควรสอนพนกังานและช่วยพวกเขาดว้ยการ    

(1) วางแผนงานให้ (2) เนน้ไปทีปัญหาทีอาจเกิดขึนในกระบวนการทาํงาน (3) ให้

คาํแนะนาํรวมถึงกาํลงัใจเพือให้เกิดเป็นความรู้สึกผกูพนั การสอนงานและให้ความ

ช่วยเหลือยงัช่วยให้พนกังานเกิดทุนในทางจิตใจ ซึงประกอบดว้ย 

 ความมนัใจในความสามารถของตนเอง (self-efficacy)  

 ความหวงั (hope) วา่จะสามารถคน้พบเส้นทางทีไปสู่เป้าหมายและมี

แรงจูงใจทีจะใชเ้ส้นทางนนั  

 การมองโลกในแง่ดี (optimism) วา่จะมีสิงดีๆ เกิดขึน 
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 ความยดืหยุน่ (resilience) สามารถรับมือกบัปัญหาและการเปลียนแปลง  
 

 การสอนงานเป็นการสนับสนุนทีสาํคญัทีไดรั้บจากหัวหนา้งาน แต่การ

สนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงานก็สาํคญัต่อความรู้สึกผกูพนัเช่นกนั เพราะทาํให้

เกิดความรู้สึกวา่ตนนนัมีคุณค่า มีความปลอดภยั มีทีพงึพิงและไดรั้บความไวว้างใจ  
 

2.3 ความเป็นผูน้าํ (Leadership) 

ผูน้าํเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัยงิต่อความสาํเร็จของการบริหารผลการ

ปฏิบติังาน ผูน้าํทีมีพฤติกรรมการทาํงานและพฤติกรรมการให้การสนับสนุนทีดีจะมี

ส่วนอยา่งมากในการส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกผกูพนั Schaufeli and Salanova (2008) มี

ความเห็นวา่ ผูน้าํเพือการเปลียนแปลง (transformational leader) มีบทบาทมากเป็น

พิเศษในการส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกผกูพนัเพราะเป็นผูส้ร้างแรงบนัดาลใจและ

วสิัยทศัน์ซึงทาํให้งานทีจะปฏิบติัดูมีคุณค่าและความหมายเพิมมากขึน นอกจากนนั 

ผูน้าํยงัสามารถให้พนกังานไดรั้บทรัพยากรทีช่วยเพิมความสามารถของพวกเขา ผูน้าํ

ไม่เพียงแต่สามารถให้การสนับสนุนทางสังคมแก่พนกังาน แต่ยงัสามารถพฒันาความ

ผกูพนัดว้ยการมอบหมายงานทีทา้ทาย ให้อาํนาจการควบคุม ให้อิสระในการทาํงาน 

ให้ขอ้มูลป้อนกลบัในผลการปฏิบติังาน และให้การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 

2.4 การฝึกอบรม (Training) 

กิจกรรมดา้นการบริหารผลการปฏิบติังานส่วนมาก ออกแบบมาเพือจูงใจ

พนกังานให้ปฏิบติังานไดดี้ขึน อยา่งไรก็ตาม บางครัง ปัญหาผลการปฏิบติังานก็สืบ

เนืองมาจากปัญหาความสามารถของบุคคลมากกวา่การขาดแรงจูงใจ ในกรณีดงักล่าว 

การฝึกอบรมทีทาํพร้อมกนัไปกบัการพฒันาสายงานอาชีพก็เป็นทางแกปั้ญหาวธีิหนึง

ทีจะรักษาความรู้สึกผกูพนัของพนกังานไวไ้ด ้ 

ตามทฤษฎีเงือนไขทางจิตวิทยาของ Kahn (1990) การฝึกอบรมทาํให้

พนกังานรู้สึกพร้อมทีจะผกูพนัในบทบาทของพวกเขาอยา่งเตม็ที (เช่น ความรู้และ

ทกัษะทีจาํเป็นต่อการปฏิบติัภารกิจการงาน) การฝึกอบรมสามารถทาํให้พนกังานมี
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ความมนัใจมากขึนในความสามารถทีจะปฏิบติัภารกิจ โดยลดความวติกกงัวลและเพิม

ความรู้สึกวา่มีความพร้อม 

ตามทฤษฎี JD-R model ของ Bakker and Demerouti (2008) การฝึกอบรม

เป็น job resource ทีเตรียมพนกังานให้พร้อมทีจะรับมือกบั job demand บุคคลจะมี

ความพร้อมและมีความผกูพนัในบทบาทของตนมากขึนเมือพวกเขาสามารถรับมือกบั

ความตอ้งการทีหลากหลายขององคก์ร 
 

3) การให้ขอ้มูลป้อนกลบัและประเมินผลทงัการปฏิบติังานและความผกูพนั 

(Performance and Engagement Appraisal and Feedback) 

องคป์ระกอบสาํคญัซึงนบัเป็นหัวใจของกระบวนการบริหารผลการปฏิบติังาน  

คือ การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน ซึงควรรวมการประเมินผลพฤติกรรม

ความผกูพนัของพนกังาน (เช่น ความเพียร การทาํงานในเชิงรุก การขยายบทบาทใน

การทาํงาน ความสามารถในการปรับตวั) เป็นการเพิมเติมนอกเหนือไปจากการ

ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ทีการงาน  

3.1 ความไวว้างใจและความเชือมนัในความเทียงธรรมของการประเมินผล 

(Trust and justice during performance appraisals) 

บางครังการประเมินผลการปฏิบติังาน ก็ประเมินพนกังานโดยใช้

หลกัเกณฑที์ไม่เกียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน หรือเป็นหลกัเกณฑที์พนกังานไม่มีอาํนาจ

ในการควบคุม การประเมินดงักล่าวทาํให้พนกังานเกิดความรู้สึกวา่ไม่ไดรั้บความเป็น

ธรรม การจะทาํให้พนกังานทาํงานไดอ้ยา่งปลอดโปร่งใจและแสดงฝีไมล้ายมือออกมา

อยา่งเตม็ที พวกเขาตอ้งมนัใจวา่องคก์รและหัวหนา้จะปฏิบติัต่อพวกเขาอยา่งเสมอ

หนา้ดว้ยความเทียงธรรม เป็นความเชือใจและไวว้างใจ ซึงหากไม่มี การหารือกนัอยา่ง

สร้างสรรคเ์พือสร้างผลงานทีดี ก็ไม่น่าจะเกิดขึนได ้ความไวว้างใจถือเป็นศูนยก์ลางใน

กระบวนการความผกูพนั พนกังานตอ้งมีความเชือถือไวว้างใจวา่การทุ่มเทกาํลงั เวลา 

และทรัพยากรลงไปจะไดรั้บรางวลัเป็นการตอบแทน  
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ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานทีมีดีตอ้งมีความเป็นธรรม ความเป็น

ธรรมในการบริหารผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่  

 ความเสมอภาค (distributive justice) 

 การปฏิบติัตามระเบียบวธีิปฏิบติั (procedural justice) 

 การมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งเสมอหนา้ (interactional justice)  

 การมีสิทธิมีเสียง (voice)  
 

ความเป็นธรรมในสามประการแรก เกียวขอ้งกบัการปฏิบติัภารกิจการงาน

และการปฏิบติัตนในสถานการณ์ต่างๆ ส่วนการมีสิทธิมีเสียง เกียวขอ้งกบัความรู้สึก

ของพนกังานทีวา่ความคิดเห็นของเขาจะไดรั้บการพิจารณา และสามารถมีส่วนร่วมใน

กระบวนการบริหารผลการปฏิบติังาน  การมีส่วนร่วมดงักล่าวมีส่วนทาํให้เกิด

ความรู้สึกวา่มีความเป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและแรงจูงใจทีจะปรับปรุงแกไ้ข

ตนเองและงานให้ดีขึน  
 

3.2 การประเมินความรู้สึกผกูพนั (Engagement appraisal) 

การประเมินความผกูพนั เป็นการให้โอกาสพนกังานไดแ้สดงพฤติกรรม

ทีเป็นความผกูพนั ควรทาํร่วมกนัไปกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชา

ควรชีแจงให้พนกังานเขา้ใจความสาํคญัของพฤติกรรมความผกูพนั และร่วมหารือกนั

วา่จะแสดงพฤติกรรมนนัไดอ้ยา่งไรซึงจะทาํให้เป้าหมายของพฤติกรรมความผกูพนั

ไดรั้บการยอมรับและผนวกเขา้เป็นส่วนหนึงของขอ้ตกลงการพฒันาพนกังาน 

(Employee Development Agreement: EDA) ผูบ้งัคบับญัชาควรให้การยกยอ่งและ

สิงจูงใจแก่พนกังานทีมีพฤติกรรมความผกูพนั  
 

3.3 การให้ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) 

การป้อนกลบั ส่งผลทงัทางบวกและทางลบต่อความรู้สึกผกูพนัและผลการ

ปฏิบติังาน การส่งผลทางบวกเกิดขึนเมือเป็นการให้ขอ้มูลในลกัษณะทีมุ่งช่วยเหลือ

หรือส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงให้ดียงิๆ ขึน แต่หากการป้อนกลบัอยูใ่นรูปคาํ
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วพิากษว์จิารณ์ ตาํหนิ หรือมุ่งทาํลายความเชือมนัในตนเองของผูป้ฏิบติั แมจ้ะเป็น

ความบกพร่องทีเป็นขอ้เทจ็จริง แต่การป้อนกลบัเช่นนีจะทาํร้ายจิตใจ ทาํให้ผูป้ฏิบติัมี

ความรู้สึกไม่ปลอดภยัในการทาํงาน ซึงตามหลกัเงือนไขทางจิตวิทยาของ Kahn ถือวา่

เป็นการลดความรู้สึกผกูพนัโดยตรง 

ระบบการให้ขอ้มูลป้อนกลบัแบบ 360 องศาเป็นเครืองมือหนึงในระบบการ

บริหารผลการปฏิบติังานทีดี เพราะการป้อนกลบัจากหลายแหล่งจะช่วยยนืยนัความ

เทียงธรรม ความน่าเชือถือ ซึงเป็นเงือนไขทีสาํคญัอยา่งหนึงของความรู้สึกผกูพนั 
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