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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั      อิน

เด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั มีแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี
ความผูกพันต่อองค์การ (Richard M. Steers, 1977) หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกว่า

เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ มีความเต็มใจท่ีจะท างานหนักเพื่อด าเนินภารกิจขององค์การ โดย
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงจะแสดงออกโดย 
 1) มีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 
 2) ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์าร 
 3) ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันขององค์การ (Richard M. Steers, 1977) ไดแ้บ่งปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความผกูพนัขององคก์ารเป็น 3 กลุ่มคือ 
 1) ลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน (Personal Characteristic) ประกอบดว้ย อาย ุเพศ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน ระดบัต าแหน่งและอตัราเงินเดือน 
 2) ลกัษณะงาน (Job Characteristic) ลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนั จะมีอิทธิพลต่อระดบั
ความยดึมัน่ ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั ลกัษณะงานท่ีดีจะท าใหบุ้คลากรรู้สึกมีแรงจูงใจอยาก
ท างานเพื่อเพิ่มค่าใหก้บัตนเอง 
 3) ประสบการณ์ในงาน (Work Experience) หมายถึง การรับรู้ของสมาชิกต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในช่วงปฏิบติังาน ประสบการณ์ท่ีไดรั้บเป็นคุณหรือโทษ มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่คนท่ีมีความส าคญัต่อองคก์าร องคก์ารพึ่งพาได ้ความคาดหวงัไดรั้บการตอบสนอง 
ทศันคติท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์าร 

องค์ประกอบของความผูกพนั (สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2549) ได้
ท าการศึกษาและเสนอแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของความผกูพนั ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 
 1) ดา้นองคก์าร (Company) ไดแ้ก่ การถ่ายทอดนโยบายและกลยทุธ์ให้กบัทุกหน่วยงาน 
การจดัให้มีช่องทางเพื่อส่ือสารกบัพนกังาน การเปิดโอกาสและการรับฟังความคิดเห็น นโยบายและ
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กลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและ       กลยุทธ์ของ
องคก์าร การมีระบบมาตรฐานการท างาน การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมปลอดภยั มีกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเคร่งครัด และบทลงโทษท่ีชดัเจน กรณีท่ีพนกังานท าผิด และมีการส่งเสริมให้พนกังานได้
เรียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ในองคก์าร 
 2) ด้านงาน (Job) ได้แก่ การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การจัดเตรียม
อุปกรณ์เคร่ืองมือให้พนกังานอยา่งเพียงพอ การมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
และพนกังานมีรูปแบบการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์าร 
 3) ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) ไดแ้ก่ การวางแผน
งานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีเหมาะสม การจัดท าขีดความสามารถ (Competency) ของ
องค์การและพนักงาน การเช่ือมโยงผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน (Performance 
Appraisal) ไปสู่การฝึกอบรม การพฒันาและการจ่ายค่าตอบแทน การท าให้พนักงานรู้สึกมีความ
มัน่คงในการท างาน มีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพให้กบัพนกังานท่ีชดัเจน ส่งเสริมใหพ้นกังานได้
มีโอกาสท่ีจะเรียนรู้และเติบโต มีการจดัท าแผนการฝึกอบรมให้พนกังาน และมีการปรับเปล่ียนตาม
ความเหมาะสม ส่งเสริมให้พนกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
สามารถแข่งขนักบัองค์การอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได้ มีการดูแลเก่ียวกบัสุขภาพอนามยัของพนักงาน
อยา่งเพียงพอ ส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน และมีการจดัการ
ระบบการใหค้  าปรึกษา 
 4) ด้านภาวะผู ้น า (Leadership) ได้แก่ ผู ้บังคับบัญชามีการแจ้งผลการประเมินให้
พนกังานไดท้ราบ ผูบ้งัคบับญัชาให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูบ้งัคบับญัชา   มี
การส่ือความถึงความคาดหวงัในการท างานของพนักงานให้และหน่วยงานได้รับทราบรวมถึง
ผูบ้งัคบับญัชา มีการให้ค  าแนะน าแนะแนวทาง ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน
และผูบ้งัคบับญัชามีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล 

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน (The Gallup Organization, 2002 อา้งใน      ชาน
นทร์ ปวงละคร, 2551: 9)  ไดท้  าการศึกษาวจิยั โดยแบ่งประเภทของพนกังานไว ้3 ประเภท คือ 
 1) พนั ก งาน ท่ี มี ค วามผูกพัน ต่อองค์ก าร  (Engaged employee) คื อ  พนัก งาน ท่ี
เปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองค์การ” ซ่ึงพนักงานท างานด้วยความเต็มใจและทุ่มเทในงานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ พนักงานจะมีความภาคภูมิใจว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ
และพร้อมท่ีจะปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ เพื่อท าใหอ้งคก์ารกา้วไปสู่ความส าเร็จในท่ีสุด 
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 2) พนักงาน ท่ีไม่ ยึด ติดกับความผูกพัน ต่อองค์การ (Not-engaged employee) คือ 
พนกังานท่ีเสมือน “ผีดิบในองค์การ” เป็นพนกังานท างานเพื่อให้งานเสร็จตามค าสั่งของหัวหน้างาน 
ไม่มีใจรักและทุ่มเทในงาน ไม่มีความคิดริเร่ิมท่ีจะคน้หานวตักรรม 

3) พนักงาน ท่ี ไม่ มี ความผูกพัน ต่อองค์การ (Actively disengaged employee) คื อ 
พนกังานท่ีชอบสร้างปัญหาใหก้บัองคก์าร มีทศันคติเชิงลบในการท างานกบัองคก์าร ไม่มีความสุขใน
ต าแหน่งและหน้าท่ีการงานท่ีท า และยงัส่งความรู้สึกท่ีไม่ดีน้ีต่อไปยงัพนักงานท่ีอยู่รอบๆ ข้าง
เปรียบเสมือน “แอปเป้ิลเน่า” ท่ีคอยท าลายความส าเร็จของผูอ่ื้นและองค์การ ในท่ีสุดไม่เพียงแต่
พนกังานเหล่านั้นท่ีจะท างานไม่ประสบความส าเร็จ แต่ยงัจะขดัขวางการท างานของพนกังาน      คน
อ่ืนๆ รวมไปถึงความส าเร็จและเจริญกา้วหนา้ขององคก์ารอีกดว้ย      
 เคร่ืองมือการสร้างความผูกพันของบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย 
(บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั, 2557: สัมภาษณ์) 
 1. มีการจดัท ากล่องรับความคิดเห็นจากพนกังาน 
 2. มีการจดัท า 5ส ภายในโรงงาน  
 3. มีการติดป้ายประกาศเก่ียวกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั 
 4. มีการจดัเตรียมอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลเพื่อใชใ้นการท างานให้กบัพนกังาน เช่น ถุง
มือ ผา้ปิดจมูก หมวกนิรภยั เป็นตน้ เพื่อลดอุบติัเหตุจากการท างาน และมีการติดประกาศในเร่ืองอตัรา
ความถ่ีของอุบติัเหตุภายในโรงงาน 
 5. มีการฝึกอบรมพนกังาน (Job Training) และมีการประเมินผลการท างานของพนกังาน 
จดัระดบัพนกังาน เพื่อจ่ายค่าตอบแทนตามประสิทธิภาพของพนกังานแต่ละคน 
  6. จดัใหมี้หอ้งปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
 7. มีการจดักิจกรรมให้พนกังานไดท้ ากิจกรรมร่วมกนัในช่วงพกักลางวนั เช่น การเล่น
กีฬา การเล่นหมากรุก หมากฮอส เป็นตน้ 
 8. มีการติดประกาศใหพ้นกังานไดท้ราบถึงเป้าหมายในการท างานของแต่ละแผนก 
 9. มีการติดประกาศใหพ้นกังานไดท้ราบถึงผลการประเมินและผลการปฏิบติังานของแต่
ละแผนก 
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2.2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 ช่อสุดา โสระดา (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั มโนห์รา
อุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานรายว ันของบริษัท มโนห์รา
อุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด จ  านวน 319 คน โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบด้วย น าเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี ร้อยละและค่าเฉล่ีย พบว่า พนักงานบริษทั 
มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จ ากดั มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพนัต่อบริษทัอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมากในทุกองคป์ระกอบ ตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นองคก์าร โดยเฉพาะในเร่ืองนโยบายและ
กลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานมีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ของบริษทัฯ 
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางเพื่อใช้ส่ือสารกับพนักงานได้อย่างเหมาะสม และบริษัทฯ มีการสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมปลอดภยัให้กบัพนกังาน รองลงมาเป็นดา้นภาวะผูน้ า มีองคป์ระกอบยอ่ยท่ี
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก คือ  ผูบ้งัคบับญัชามีวสิัยทศัน์กวา้งไกลและถ่ายทอดใหพ้นกังานไดรั้บทราบ 
และผูบ้งัคบับญัชาให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ต่อมาคือดา้นงาน มีองคป์ระกอบ
ยอ่ยท่ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก คือ บริษทัมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้สนบัสนุนการ
ท างานของพนกังาน และพนกังานในบริษทัมีรูปแบบการท างานท่ีสอดคลอ้งกบับริษทั และสุดทา้ยคือ
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีองคป์ระกอบยอ่ยท่ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก คือ บริษทัส่งเสริมการ
จดัท ากิจกรรมเพื่อเช่ือมสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างพนกังาน บริษทัฯ สามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามี
ความมัน่คงในการท างาน และบริษทัฯ มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนักงานอย่างเพียงพอ 
แสดงวา่องคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้น มีผลต่อความผกูพนัต่อบริษทั  รวมทั้งการศึกษาความคิดเห็นต่อความ
ผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั ในภาพรวม พบว่าพนักงานมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก นอกจากน้ีผลการศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมพบวา่ พนกังานบริษทั มโนห์รา
อุตสาหกรรมอาหาร จ ากดั มีความผกูพนัอยูใ่นระดบั “ดาวเด่นในองคก์าร” (Engaged)  
 บรรพต ไชยกิจ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานบริษทั เวส
เทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานฝ่ายผลิตจ านวน 400 คน โดย
ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และใช้สถิติอ้างอิง 
(Inferential Statistics) ได้แก่ ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของสองกลุ่มประชากร (Independent 
Sample T-test) และการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียมากกว่าสองกลุ่มประชากร (Analysis of 
Variance: ANOVA) และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยสมการถดถอย ( Linear 
Regression Analysis) พบว่า พนักงานของบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล(ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากต่อปัจจยัของความผูกพนัทั้ง 4 ดา้น โดยมี
ระดบัความคิดเห็นต่อดา้นองคก์ารมากท่ีสุด โดยเฉพาะในเร่ืองบริษทัฯมีการถ่ายทอดนโยบาย และกล
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ยุทธ์ให้กบัทุกฝ่ายอย่างชดัเจน บริษทัฯ มีการจดัระบบวิธีการท างานอย่างเป็นมาตรฐาน และมีเกณฑ์
โดย รวมอยูใ่นระดบัดี และบริษทัฯมีการสร้างสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั
ให้กบัพนกังาน รองลงมาคือ ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  มีองค์ประกอบย่อยท่ีอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยมาก คือ บริษทัฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนกังานอยา่งเพียงพอ บริษทัฯมีการส่งเสริม
และจดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน และบริษทัฯสามารถท าใหพ้นกังานรู้สึก
วา่มีความมัน่คงในการท างาน  ต่อมาคือดา้นภาวะผูน้ า โดยมีองค์ประกอบย่อยท่ีอยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มาก คือ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของพนกังานให้แต่ละแผนกไดรั้บ
ทราบ และผูบ้งัคบับญัชาให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ก่พนกังานทุกคน และ
ดา้นงาน มีความคิดเห็นต่อปัจจยันอ้ยท่ีสุด โดยเฉพาะในเร่ืองบริษทัฯ มีการให้พนกังานมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวข้องกับตนเองและบริษทัฯมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของพนกังาน รวมทั้งการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัในภาพรวม โดยรวมอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมาก นอกจากน้ีผลการศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมพนกังานผูต้อบ
แบบสอบถามมีความผูกพันต่อองค์การเปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองค์การ”  และเม่ือศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ าต่อความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นภาพรวมของพนกังาน พบวา่ ปัจจยัดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์และด้านภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัด้านภาพรวมต่อองค์การ
อยา่งมีนยัส าคญั 

ภาสิริ ปัญญาภู (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง  ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารของพนกังาน
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานธนาคาร
ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่จ  านวน 192 ราย โดยในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง      ตวัแปรดว้ยการ
วิเคราะห์สมการถดถอย พบว่า โดยรวมพนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในจงัหวดั
เชียงใหม่ มีระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์การในดา้นองคก์ารอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะ
ในเร่ืองธนาคารทหารไทยมีการส่งเสริมให้พนกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึนใน
องคก์าร ธนาคารทหารไทยมีการสร้างสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสม และปลอดภยัให้กบั
พนกังาน และธนาคารทหารไทยมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กบัพนกังานอย่างชดัเจน โดย
ในดา้นท่ีเหลือ คือ ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นงานและดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัเฉยๆ และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นภาวะผูน้ า และดา้นงาน พนกังานมีระดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัเฉยๆ ในทุกปัจจยัย่อย สุดทา้ยคือด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เม่ือพิจารณา
ปัจจยัยอ่ยในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์พบวา่ พนกังานมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆ คือ 
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ธนาคารทหารไทย มีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างพนักงาน 
ธนาคารทหารไทย มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนักงานอย่างเพียงพอ และพนักงานมีระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย คือ ธนาคารทหารไทย สามารถท าให้พนกังานรู้สึกว่ามีความมัน่คงใน
การท างาน รวมทั้งการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวม โดยรวมใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก นอกจากน้ีมีความผกูพนัในระดบัผกูพนัต่อองคก์าร (Engaged) โดยมีความคิดเห็น
ผกูพนัเป็นอยา่งมากต่อองค์การ เปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองค์การ” และเม่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์ประกอบดา้นองค์การ ดา้นงาน ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และด้านภาวะผูน้ าต่อ
ความผูกพนัต่อองค์การดา้นภาพรวมของพนกังาน พบว่า องค์ประกอบด้านองค์การ และด้านภาวะ
ผูน้ า มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในภาพรวมต่อองค์การอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ต ่ากว่า 
0.05 
 
 
 
 


