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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันของพนักงานพนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย 

กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด ศูนยเ์ชยีงใหม่   โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานท้ังหมด จ านวน 115 คน ท าการเก็บขอ้มูล

โดยใช้แบบสอบถามเก็บจากประชากร ข้อมูลท่ีรวบรวมน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยค่าความถี่  

ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย  

จากผลการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุระหวา่ง 31- 40 ป ี รอ้ยละ 48.70 มีสถานภาพสมรส 

ร้อยละ  49.60  มรีะดับการศกึษาในระดับ  ปวช. / ปวส. / อนุปริญญา ร้อยละ  52.10 มีระยะเวลาการปฏิบัตงิาน  6 – 10 

ปี รอ้ยละ  37.40 มีรายได้รวมตอ่เดือน (เงินเดอืน ค่าครองชีพ และค่าล่วงเวลา) ระหว่าง  10,000 – 15,000 บาท รอ้ยละ  

69.70 และมีต าแหนง่งานพนักงาน ATM ร้อยละ 69.60  

ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในด้านภาพรวมขององค์การพบว่าความผูกพันต่อองค์การ   

อยู่ในระดับปานกลาง คืออยู่ในระดับไม่ยึดติดต่อความผูกพัน นอกจากนี้ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความผูกพัน

ของพนักงานในด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ อยู่ในระดับเห็นด้วย  

ส่วนมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบัติ อยู่ในระดับเฉยๆ  และข้อมูลความสัมพันธ์ของปัจจัย

ส่วนบุคคลของพนักงานท่ีมีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การจ าแนกตามจ าแนกตามอายุ  สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน รายได้รวมต่อเดือน และระดับต าแหน่งงาน พบว่าระดับความคิดเห็นของ

พนักงานอยู่ในระดับเห็นดว้ยเชน่เดียวกัน  
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ABSTRACT 

This independent study aimed to examine characteristics of beer promotional staff from the perspective of 

the restaurant entrepreneurs in Chiang Mai province. Sampling scope was specified to 249 samples enlisted in the 

restaurant entrepreneur database. Questionnaires were used as the tool to collect data. In the questionnaires, sets of 

questions on technical requirements, interpersonal requirements, and physical requirements were created in order to 

measure preferable characteristics of promotional staff. All data obtained were, then, analyzed by the descriptive 

statistics namely frequency, percentage, mean, and standard deviation, as well as the inferential statistics namely 

ANOVA and T-Test. 

The findings showed that the majority of research samples: beer restaurant entrepreneurs in Chiang Mai 

province, were 31-40 years old male. Most of them were in the position of business owner. Their business was 

registered in a category of restaurant business with 100-400 service seat-capacity.  Based upon the result of 

analysis, it could be summarized that from the perspective of entrepreneurs, the preferable characteristics of 

promotional staff were described as follows. In technique aspect, the preferable characteristics were to have an art 

of conversation with sincerity to customers; to have an active and systematic job performance; and to have 

responsibility on an assigned duty.  In interpersonal aspect, the preferable characteristics were to be smiley and 

friendly; to perform duties actively; to be punctual; and to be able to work in team effectively. In physical aspect, the 

preferable characteristics were to dress finely and in compliance with the regulations; to make oneself good-looking 

at all time; to have elegant and confident personalities being reflected through walking and standing gestures; and to 

have beautiful and attractive look.  All these preferable characteristics were different from the current criteria in 

recruiting promotional staff, which beauty and body shape were mainly in focus. 

According to the abovementioned results, those who ran beverage restaurant business and those who ran 

businesses associated to promotional staff’s recruitment and allocation should get the strategic plan modified through 

the revision of recruitment criteria. Results of this study could suggest the improvements being done for recruitment 

and circulation sharing.  The strategy in assigning promotional staff with suitable characteristics to a certain 

restaurant’ s type, restaurant’ s sales situation, and restaurant’ s circulation was suggested.  The determination of 

appropriate number of promotional staff being allocated to a certain restaurant in response to all needs of the 

restaurant was also discussed in this study. In connection with this, quality and potentials of promotional staff could 

be, therefore, developed to fit with the certain restaurant; resulting to the highest benefits to the business. 
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บทน า 

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมแีนวโน้มดา้นสภาวะการแข่งขันเพิ่มสูงมากขึ้น ส่งผลให้แตล่ะองค์การตา่งมุง่เน้นการ

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์การของตนมีความก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ ได้ตามบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้ หากพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ ก็จะสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีภายในองค์การยิ่งขึ้น  

และยังส่งผลให้การปฏิบัติงานนั้นประสบความส าเร็จตามไปด้วย การสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจึงมี

ความส าคัญเป็นอยา่งยิ่ง  

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด ศูนยเ์ชยีงใหม ่เป็นองค์การท่ีให้สนับสนุนการท างานแก่

ธนาคารกรุงไทย ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรเชียงใหม่ มีพื้นท่ีในความรับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน  

และแมฮ่่องสอน มีพนักงานในสังกัดจ านวน 115 คน โดยแบ่งการท างานออกเป็น 3 ด้านหลักๆ คือ  

1. ด้านการให้บริการขนยา้ยเงินสด   

2. ด้านการคัดนับธนบัตร 

3. ด้านการให้บริการดูแลเครื่องอิเล็กทรอนิกส ์ 

ลักษณะงานดังท่ีกล่าวมาข้างต้น พนักงานจะต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและเงินสดท่ีมีมูลค่าสูงอยู่ในทุกขั้นตอน

ของการปฏิบัติงาน จึงท าให้การปฏิบัติงานจะต้องอยู่ใน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีบริษัทฯ และนายจ้าง ก าหนดไว ้  

เพื่อป้องกันการทุจริต รวมท้ังการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์การ จากการส ารวจจ านวนการ

ลาออกของพนักงานขนส่งทรัพย์สิน พบว่ามีอัตราการลาออกสูงขึ้นเร่ือยๆ  ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา ท้ังนี้การท่ีมี

พนักงานลาออกอย่างต่อเนื่อง ท าให้จ านวนของพนักงานไม่สมดุลกับปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้น  อัตราของพนักงานไม่

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการให้บริการลดลงและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ

ลดลงดว้ยเชน่กัน  

ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงตอ้งการศกึษาถึงความผูกพันตอ่องค์การ ของพนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจ

บริการ จ ากัด ศูนย์เชียงใหม่ เพื่อน าผลท่ีได้จากการศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางแก่ผู้บริหารในการวางแผนการท างาน  

การพัฒนาบุคลากร และการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลที่ดีในการด าเนนิธุรกิจขององค์การ 

แนวคดิและทฤษฎี 

Steers (1977) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และผลลัพธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การเป็น   

3  ปัจจัย  คือ คุณลักษณะส่วนบุคคล คุณลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และ ประสบการณ์ในงาน โดยได้กล่าววา่ ความผูกพันต่อ

องค์การ  หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  มีความเต็มใจท่ีจะท างานหนักเพื่อด าเนินภารกิจ

ขององค์การ โดยผู้ปฏิบัตงิานท่ีมีความผูกพันต่อองค์การสูงจะแสดงออกโดย มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับ



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

 

Vol. 4 No. 3 (July – September 2018)   30 

 

เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มคีวามเต็มใจที่จะทุม่เทความพยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชนข์ององค์การ และมีความ

ปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไวซ้ึ่งความเป็นสมาชกิภาพขององคก์าร  

The Institute for Employment Studies (2004, อ้างใน ธรรศธรณ์ ธนาระพีพันธ์, 2557: 5) ได้ให้ความหมายของ

ค าว่า ความผูกพันของพนักงาน ไว้ว่า  ความผูกพันต่อองค์การเป็น  ทัศนคติทางบวกของพนักงานท่ีมีต่อองค์การและ

ค่านิยมองค์การ  โดยพนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์การจะตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจ  การท างานกับเพื่อน

ร่วมงาน  เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์ขององค์การ  โดยความผูกพันต่อองค์การจะประกอบด้วย  

มีความเชื่อในองค์การ มีความปรารถนาท่ีจะท างานเพื่อให้เกิดสิ่งท่ีดีขึ้น เข้าใจลักษณะของธุรกิจและมองในภาพใหญ่  

มคีวามตัง้ใจและมุ่งมั่น และมีการพัฒนาอยู่เสมอ 

ชัยทว ี เสนะวงศ์  (2550)  ให้ความหมายของค าว่า  ความผูกพันของพนักงาน  ไวว้่าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน

ร่วมกันระหวา่งผู้บริหารและพนักงานในการท่ีจะพัฒนา หรือสร้างให้พนักงานมีทัศนะเชิงบวกต่อองค์การ  เมื่อพนักงานมี

ทัศนคติเชิงบวกต่อองค์การ  พวกเขาจะตระหนักถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในกระบวนการปฏิบัติงานขององค์การ

อยู่ตลอดเวลา พนักงานเหล่านี้พร้อมจะทุ่มเท  ร่วมมือในการปรับปรุงงาน  เพื่อให้องค์การประสบความส าเร็ จตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

The Gallup Organization (2003) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความผูกพันของพนักงานในการท างาน โดยได้แบ่งประเภท

ของพนักงานไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 

1. พนักงานท่ีมีความผูกพันตอ่องค์การ (Engaged) คือ พนักงานท่ีท างานด้วยความเต็มใจ และทุ่มเทในงานท่ีได้รับ

มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การอย่างแท้จริง จะหาแนวทางในการ

ปรับปรุงตนเอง เพื่อท าให้องค์การก้าวไปสู่ความส าเร็จ 

2. พนักงานท่ีไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์การ (Not-engaged) คือ พนักงานไม่มีความกระตือรือร้นในการ

ท างาน ท างานโดยไม่ต้ังใจ 

3. พนักงานท่ีไม่มคีวามผูกพันต่อองคก์าร (Actively disengaged) คือ พนักงานท่ีไม่มคีวามสุขในการท างาน 
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กรอบแนวคดิการศึกษาความผูกพันต่อองค์การ 

 

         ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผกูพัน                  ความผูกพันต่อองคก์าร                     ระดับความผูกพัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาความผูกพันต่อองคก์าร 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

-ความมีอิสระในการท างาน 

-ความหลากหลายของงาน 

-ความมีเอกลักษณ์ของงาน 

-ผลป้อนกลับของงาน 

-งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์

กับผู้อื่น 

 

 

ความเชื่อม่ันอยา่ง 

แรงกลา้และการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยม 

ขององค์การ 

 
ความเต็มใจที่จะทุ่มเท

ความพยายามอย่างมาก

เพื่อประโยชนข์ององค์การ 

ความปรารถนาอยา่งแรง

กล้าท่ีจะคงไวซ้ึ่งความเป็น

สมาชิกภาพขององคก์าร 

มีความผูกพัน

ตอ่องค์การ 

ไมย่ดึตดิตอ่

ความผูกพันต่อ

องค์การ 

 

ไม่มีความผูกพัน

ตอ่องค์การ 

ประสบการณ์ในงานที่

ปฏิบัต ิ

-ความรู้สกึว่าตนเองมี

ความส าคัญต่อองคก์าร 

-ความรู้สกึว่าองคก์ารเป็นท่ี

พึ่งพาได ้

-ความความหวังท่ีจะได้รับ

การตอบสนองจากองคก์าร 

-ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน

และองคก์าร 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  

ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษานี้ ประกอบด้วยการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท รักษาความ

ปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด ศูนย์เชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดของ  Steers (1977) เป็นกรอบในการ โดยศึกษาถึง

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และผลลัพธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การเป็น  3  ปัจจัย  คือ 1) คุณลักษณะส่วน

บุคคล 2) คุณลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และ 3) ประสบการณ์ในงานท่ีปฏบัิติ แล้วน ามาสร้างค าถามเพื่อวัดระดับความผูกพัน 

ได้แก่ 1) มีความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 2) มีความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ี  

ในการทางานเพื่อองค์การ  3) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป การศึกษานี้ได้

แบ่งระดับของการวัดความผูกพันเป็น 3 ระดับ ตามแนวคิดของ The Gallup Organization (2002) ได้แก่ 1) มาก คือ ระดับ

ของพนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์กร (Engaged) 2) ปานกลาง คือ ระดับของพนักงานท่ีไม่ยึดติดกับผูกพันต่อองค์กร 

(Not-Engaged) และ 3) นอ้ย คือ ระดับของพนักงานท่ีไม่มคีวามผูกพันต่อองคก์ร (Actively Disengaged) 

 ประชากรในการศึกษาครัง้นี้คือ พนักงาน บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด ศูนยเ์ชยีงใหม ่

จ านวน 115 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษานี้ เป็นข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

เก็บขอ้มูลจากประชากรท้ังหมด ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ของประชากรจากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิตพิรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ การวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) 

ผลการศึกษา  

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานของบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด ศูนย์

เชียงใหม่ จ านวน 115 คน พบว่าส่วนมากมีอายุระหว่าง 31- 40 ปี  จ านวน  56  คน  ร้อยละ  48.70 รองลงมามีอายุ

ระหว่าง  41- 50 ปี  จ านวน  30  คน  ร้อยละ 26.10  มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จ านวน 26 คน ร้อยละ 22.60  

มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน ร้อยละ 2.60 มีสถานภาพสมรส จ านวน  57  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.60   

มีสถานภาพโสด จ านวน  49  คน  คิดเป็นร้อยละ  42.60   มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้อง จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ 

7.80 มีระดับการศึกษาในระดับ  ปวช. / ปวส. / อนุปริญญา  จ านวน  60  คน  คิดเป็นร้อยละ  52.10  มีระดับการศึกษา

ในระดับปริญญาตรี จ านวน 47 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.90 มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จ านวน 8 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 7.00 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน  6 – 10 ปี  จ านวน  43  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.40 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

1 – 5 ปี จ านวน 39 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.90 มรีะยะเวลาการปฏบัิตงิานมากกว่า 10 ปี  จ านวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ 

21.70 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่เกิน 1 ปี  จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ  7.00 มีรายได้รวมต่อเดือน (เงินเดือน  

ค่าครองชีพ และค่าล่วงเวลา) ระหว่าง  10,000 – 15,000 บาท  จ านวน  79  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.70 มรีายได้รวมต่อ

เดือน (เงินเดือน ค่าครองชีพ และค่าล่วงเวลา) ระหว่าง 15 ,001 – 20,000 บาท  จ านวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.00  

มรีายได้รวมตอ่เดือน (เงินเดอืน ค่าครองชีพ และค่าล่วงเวลา) มากกว่า 25,000 บาท  จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 

มรีายได้รวมต่อเดอืน (เงินเดอืน ค่าครองชีพ และค่าลว่งเวลา) ระหว่าง 20,001 - 25,000 บาท  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 5.20 และมรีะดับต าแหน่งงานพนักงาน ATM  จ านวน  80  คน  คิดเป็นร้อยละ 69.60 มีต าแหนง่งานพนักงานขนย้าย

เงินสด จ านวน 29  คน  คิดเป็นร้อยละ 25.20 มีระดับต าแหนง่งานผู้บริหารและหัวหนา้งาน จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 

5.20 

การอภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การเท่ากับ 3.55 แสดงว่าพนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลาง คือ  

ไม่ยดึติดกับความผูกพันกับองค์การ (Not-engaged) ผลการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับความผูกพันต่อองค์การ 

พบว่า ตัวแปรต้นท้ัง 3 ปัจจัย  ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล คุณลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบัต ิ

และตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านภาพรวมของความผูกพันต่อองค์การ มีระดับความผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลาง คือ  

ไมย่ดึติดกับความผูกพันกับองค์การ และเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ พบว่า คุณลักษณะงาน

ท่ีปฏิบัติ และประสบการณ์ในงาน กับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อกัน นอกจากนี้ 

พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อองค์การต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันด้านคุณลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พบว่า พนักงานมี

ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.52 และปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันด้านประสบการณ์ในงาน พบว่า 

พนักงานมีระดับความคดิเห็นในระดับเฉยๆ มีค่าเฉลี่ย 3.24 

ข้อเสนอแนะ 

   1.ด้านลักษณะงานท่ีปฏบัิต ิ  

 -  ด้านความมีอิสระในการท างาน  

องค์การควรชี้แจงให้พนักงานทราบถึงเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว โดยระบุเป้าหมายและความจ าเป็นให้ชัดเจน  

ว่าลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีระเบียบกฎเกณฑ์อย่างไร และรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานมากยิ่งขึ้น จึงควรให้โอกาสให้

พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน  ร่วมเสนอนโยบาย ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางในการปฏิบัติงาน  

ตลอดจนน าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมอีสิระในการท างานมากขึ้น  

-  ด้านความหลากหลายของงาน  

องคก์ารควรมกีารสนับสนุนให้พนักงานได้ทดลองใชว้ธีิการท างานในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีแตกต่างจากเดิม เพื่อความทันสมัยต่อ

เหตุการณ์ และเท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน  และใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ท่ีมีในตัวพนักงานมาพัฒนางานต่างๆ  ตาม

ความสามารถของแตล่ะบุคคล  ควรจัดส่งเสริมการเรียนรู้เทคนิคการท างานใหม่ๆ ให้แก่พนักงานอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงาน

มคีวามรู้ในงานและมศีักยภาพในการท างานเพ่ิมมากขึ้น การสร้างทัศนคติท่ีดใีนงานแกพ่นักงาน   
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-  ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน 

องคก์ารควรมกีารชี้แจงขั้นตอนในการท างานและวธีิการท างานท่ีเป็นระบบและชัดเจนแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีทักษะ

ในการแก้ไขปัญหา กรณีเมื่อเกิดปัญหาในการท างานได้  และควรชี้แจงงานท่ีปฏิบัติไปแล้ว ถึงผลส าเร็จของงานในแต่ละ

งาน การจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน เทคนิค รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ

งาน  

-  ด้านผลป้อนกลับของงาน 

องค์การควรมีการชี้แจงผลการปฏิบัติงานให้พนักงานทราบเป็นระยะ และให้พนักงานทราบว่าควรปรับปรุงแก้ไขการ

ปฏบัิตงิานอย่างไร  ผู้บังคับบัญชาควรรับฟังและเปิดโอกาสให้พนักงานช้ีแจงปัญหาอุปสรรคในการปฏบัิติงาน  และหาแนว

ทางแก้ไขร่วมกัน  การชื่นชมพนักงานท่ีทุ่มเทการท างาน การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน รวมท้ัง

หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการประเมินผลพนักงาน 

-  ด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

องค์การควรส่งเสริมการความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง หัวหน้างานกับลูกน้อง ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานด้วยกัน  

และความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานและลูกค้า หรือบุคคลอื่น โดยผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมท้ังภายใน

องคก์าร เพ่ือละลายพฤตกิรรมของพนักงาน และการสร้างการท างานเป็นทีม 

2. ด้านประสบการณ์ในงานท่ีปฏบัิติ 

-  ด้านความรู้สกึว่าตนเองมีความส าคัญตอ่องค์การ 

องค์การควรส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในงานหลาย ๆ ด้าน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้

พนักงานได้มีโอกาสได้เรียนรู้งานในด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น หรือการจัดให้มีการหมุนเวียนงานกันในแผนกต่างๆ เช่น  

การส่งเสริมให้พนักงานด้านขนย้ายเงินสด มาปฏิบัตหินา้ท่ีด้านงาน ATM เมื่อพนักงานมีความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคัญ

ตอ่องค์การแล้ว และองค์การให้ความส าคัญและใส่ใจแก่พนักงานจะส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันตอ่องค์การมากขึ้น 

-  ด้านความรู้สกึว่าองคก์ารเป็นท่ีพ่ึงพาได้   

องค์การควรสร้างความรู้สึกให้พนักงานรู้สึกว่าสามารถพึ่งพาองค์การได้  โดยการให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าและมี

ความเหมาะสมในสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันแก่พนักงาน  ควรให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้พนักงานได้มี

โอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการท างานและความก้าวหน้าในอาชีพ  การดูแลเอาใจใส่พนักงานท้ังในเร่ืองปัญหาท่ี

เกิดขึ้นในการท างานและแม้แต่ปัญหาส่วนตัว  ตลอดจนการให้สวัสดกิารแก่พนักงานท่ีเกษยีณอายุ  
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-  ด้านความคาดหวังท่ีจะได้รับการตอบสนองจากองคก์าร   

องคก์ารควรมแีนวทางในการกระตุ้นความคาดหวังท่ีจะได้รับการตอบสนองจากองค์การแกพ่นักงาน โดยหัวหน้า

งานควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้ท างานในหนา้ที่ ตามความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความตอ้งการท างาน 

การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานได้รับโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง เช่น การวัดผล

งานจากการปฏบัิติงาน การมาท างาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน โดยมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เป็นตน้ การสนับสนุน

และส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มศักยภาพในการท างานแก่พนักงาน  

-  ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ    

องค์การควรมีแนวทางในการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ โดยก าหนดให้การท างานเป็นไป

อย่างเป็นระบบอยู่ในกฎเกณฑ์ เพื่อก าหนดใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้หัวหน้างานคอยสอดส่องดูแล เพื่อไม่ให้เกิด

การเล่นพรรคเล่นพวก และป้องกันการทะเลาะเบาะแว้งท้ังในและนอกสถานท่ีท างาน เช่น การมอบหมายและก าหนด

หนา้ที่ของพนักงานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งชัดเจน การหมุนเวียนงาน เพื่อให้เกิดความยุติธรรม เป็นตน้ การสร้างทัศนคติท่ี

ดีต่อการท างานท างานร่วมกัน 
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