
 

 5 

 
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
 ในการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัของพนกังานจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รีบอคต่อบริษทั ไทยท๊อป
สปอร์ต จ ากดั ผูศึ้กษาได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผูกพนั ซ่ึง
สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับความผูกพนัต่อองค์การ 

 2.1.1 ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์าร 
 Richard M. Steers และ Lyman Porter (1991: อา้งอิงใน วุฒิ เวชอภิกุล,2552: 5-6) กล่าว
วา่ ความผกูพนัต่อองคก์ารมีความหมายใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ การยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ารเป็นลกัษณะ
ของบุคคลท่ีมีความเช่ือด้านทศันคติเชิงบวกต่อองค์กร มีความผูกพนัอย่างแท้จริงต่อค่านิยม และ
เป้าหมายขององคก์าร พร้อมสนบัสนุนกิจการขององคก์าร ซ่ึงเป็นเป้าหมายของตนดว้ยมีความเช่ือวา่
องคก์ารน้ี เป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองจะท างานดว้ย ภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 

2. ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์าร เป็นลกัษณะ
ท่ีบุคลากรเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน  พยายามท างานเต็มความสามารถ  เพื่อให้องค์การประสบ
ความส าเร็จบรรลุเป้าหมาย  เกิดผลประโยชน์ต่อองค์การ และมีความห่วงใยต่อความเป็นไปของ
องคก์าร 

3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การเป็น
ลักษณะท่ีบุคลากรแสดงความต้องการ  และตั้ งใจท่ีจะปฏิบัติงานในองค์การน้ีตลอดไป มีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์าร มีความภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององคก์าร และพร้อมท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนวา่ตน
เป็นสมาชิกขององคก์าร รู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร สนบัสนุน และสร้างสรรค์องคก์าร
ใหดี้ยิง่ข้ึน 

2.1.2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
 Richard M. Steers (1997: อ้างอิงใน รัชดาพร ร้องเสียง,2549: 7-10) กล่าวว่าปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร ประกอบไปดว้ย 
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1. ลักษณะส่วนบุคคล  (Personal Characteristics) ประกอบไปด้วยอายุ  เพศ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน ระดบัต าแหน่ง 

2. ลกัษณะของงาน (Job Characteristic) ลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
งานท่ีมีลักษณะท้าทาย เป็นงานท่ีต้องใช้ความสามารถ  ใช้สติปัญญา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เม่ือ
บุคลากรรู้สึกว่าความท้าทายของงานสูง จะส่งผลให้แสดงความสนใจในการท างาน เพื่อพิสูจน์
ความสามารถของตนเองตลอดเวลา 

2.1 งานท่ีมีความชดัเจน เป็นส่ิงส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร 
ของบุคลากร เพราะท าให้รู้ขอบเขตของงาน และบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง เช่นมีกฎระเบียบขอ้บงัคบั
ชดัเจน บุคลากรจะรู้ขอบเขตของงาน บทบาทหนา้ท่ีของตน 

2.2  งานท่ีมีความเป็นอิสระ งานท่ีบุคลากรสามารถปฏิบติัโดยใชค้วามรู้  
ความสามารถ และทกัษะไดอ้ยา่งอิสระตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง เม่ือบุคลากรสามารถ ปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งเต็มความรู้ความสามารถ จะรู้สึกวา่ตอ้งการท่ีจะทุ่มเทก าลงัความสามารถของ ตนเองทั้งหมด 
เพื่อท าประโยชน์ใหแ้ก่องคก์าร 

2.3 งานท่ีมีความหลากหลาย ลกัษณะงานท่ีไม่จ  าเจมีลกัษณะท่ีตอ้งใช ้ความสามารถ
หลายดา้นจะกระตุน้ให้บุคลากรมีความสนใจงาน และงานท่ีตอ้งใช้ความพยายาม และความสามารถ
หลายดา้นจะกระตุน้ใหบุ้คลากรมีความสนใจในงาน 

2.4 งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน การท่ีบุคลากรมีโอกาสท่ีจะติดต่อกบั
บุคคลอ่ืน การได้เขา้สังคม ท าให้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบับุคคลอ่ืน ส่งผลให้เกิดความ
หลากหลายในการพฒันาตนเอง และงาน 

2.5 งานท่ีมีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เม่ือบุคลากรลงทุนดา้นก าลงักายก าลงัสติปัญญา
ในการปฏิบติังานให้แก่องค์การ บุคลากรก็ตอ้งการขอ้มูลยอ้นกลบั เพื่อเป็นการประเมินผลงานของ
ตนเอง ดงันั้นงานท่ีให้ขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีชดัเจนมีผลท าให้บุคลากรรู้สึกยดึมัน่ต่อองคก์ารมากกวา่งานท่ี
ไม่มีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

3. ประสบการณ์ ท่ีได้ รับระหว่างการปฏิบัติงาน  (Job Experience) ลักษณะของ
ประสบการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ 

 3.1 ทศันคติของกลุ่มในองคก์าร ทศันคติของกลุ่มภายในองคก์ารนั้นท าใหบ้รรยากาศ
ในองค์การแตกต่างกัน ถ้าบรรยากาศในองค์การดีส่งผลให้ทัศนคติของกลุ่มในองค์การดี ท าให้
บุคลากรมีทศันคติท่ีดีดว้ย เน่ืองจากอิทธิพลของกลุ่มนั้นมีผลต่อทศันคติของบุคคล ท าให้มีความรู้สึก
อยากจะอยูก่บัองคก์ารต่อไป 
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 3.2 ความน่าเช่ือถือ และพึ่งพาไดข้ององคก์าร ความน่าเช่ือถือขององคก์ารเป็นส่ิงท่ีท า
ให้บุคลากรมีความมัน่ใจวา่จะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ เม่ือเขารู้สึกวา่องคก์ารเป็นท่ีพึงพาของ
เขาได ้ก็จะรู้สึกยดึมัน่ผกูพนัมากข้ึน 

 3.3 ความส าคญัของตนเองในองคก์าร ถา้ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัแก่บุคลากร โดยการ
ให้ เกียรติ  ให้ความไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในการบริหาร  มอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้ตรงกับ
ความสามารถ บุคลากรท่ีรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์าร จะเกิดความรู้สึกจงรักภกัดี และคิดวา่
ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 

 3.4 ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บ เม่ือบุคลากรลงทุนกนัองคก์ารแลว้เขาก็คาดหวงั
ไวว้า่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเพียงพอ และยุติธรรม เช่นค่าตอบแทน ระบบการพิจารณาความดี
ความชอบ 
 สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) พบว่าปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิด
ความผกูพนัของพนกังาน เกิดจากโดย Engagement Components ทั้งหมด 4 ดา้นคือ 

1. ด้านองค์การ (Company) ได้แก่ การถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์ให้กับทุกหน่วยงาน 
การจัดให้มีช่องทางการส่ือสารกับพนักงาน การเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็น  การสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ความปลอดภยัเก่ียวกบัการท างาน มีระบบมาตรฐานในการท างานท่ีดี 
และการส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้ และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ในองคก์าร 

2. ด้านงาน (Job) ได้แก่ การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การจัดเตรียม
อุปกรณ์และเคร่ืองมือให้พนักงานอย่างเพียงพอ  การมอบหมายงานให้ เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และพนกังานมีรูปแบบการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์าร 

3. ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) ไดแ้ก่ การวางแผน
งานด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ย่างเหมาะสม การจดัท าขีดความสามารถ(Competency) ของ
องค์การและพนกังาน ท าให้พนักงานรู้สึกมีความมัน่คงในการท างาน มีโอกาสเรียนรู้และเติบโตใน
หนา้ท่ีการงาน และมีการจ่ายค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

4. ด้านภาวะผู ้น า  (Leadership) ได้แก่  ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งผลการประเมินให้
พนกังานไดรั้บทราบ ผูบ้งัคบับญัชาให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูบ้งัคบับญัชามี
การให้ค  าแนะน าและแนวทางการท างาน ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล และรับฟังความ
คิดเห็นของพนกังาน 

 
2.1.3 การวดัระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
       The Gallup Organization (2007: อ้างอิงใน  ลลิตา อรุโณทยานันท์,2554: 13) เป็น

สถาบนัวิจยัและองคก์ารท่ีปรึกษาเก่ียวกบัธรรมชาติ และพฤติกรรมของมนุษย ์ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง
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ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในการท างาน  ได้ค้นพบแนวทางท่ีมนุษย์เป็นตวัขบัเคล่ือน
ผลลพัธ์ทางธุรกิจขององค์การในรูปของ The Gallup Path (Brandage Magazine, 2556: ออนไลน์) ซ่ึง
กลไกท่ีเป็นหัวใจส าคญั แสดงให้เห็นวา่พนกังานทุกระดบัในทุกองคก์ารจะสร้างการเติบโตยอดขาย 
และก าไรขององคก์าร ทั้งน้ีองคก์ารจะตอ้งคดัเลือกพนกังานท่ีมีความสามารถท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่ง
งานนั้นๆ อีกทั้งผูจ้ดัการท่ีดีจะตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือให้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดดี้ท่ีสุด 
ตอ้งรู้จกัจูงใจ และรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถไว ้เพื่อใหพ้นกังานเกิดความผกูพนั ซ่ึงพนกังานท่ีมี
ความผูกพนันั้นจะช่วยเพิ่ม และรักษาลูกคา้ท่ีสร้างก าไรให้แก่องคก์ารได ้รวมทั้งเพิ่มความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ จึงส่งผลให้องคก์ารเกิดการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน จากแนวคิดของ The Gallup Organization ได้
แบ่งพนกังานในองคก์ารออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์าร (Engaged Employee) หมายถึงพนกังานท่ีมี
ใจรัก มีความกระตือรือร้นและทุ่มเทเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความ
ขยนัหมัน่เพียรท างานดว้ยความเตม็ใจ มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร พยายามท่ีจะปรับปรุงตน
ให้ดีข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคคิ์ดคน้นวตักรรมใหม่ๆ ท าให้องค์การบรรลุสู่
ความส าเร็จ เปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองคก์าร”  

2. พนักงานไม่มีใจรัก ไม่มีความรู้สึกผูกพนัและทุ่มเทใจในงานต่อองค์การ (Not 
Engaged Employee) หมายถึง พนกังานท่ีเสมือน “ผีดิบในองคก์าร” ให้ความสนใจเฉพาะความส าเร็จ
ในงานของตนเองมากกวา่จะสนใจเป้าหมายหรือผลลพัธ์ของงาน พนกังานมีความตั้งใจในการท างาน
แต่ไม่มีใจรัก ความกระตือรือร้น ความทุ่มเทในงาน ขาดความคิดสร้างสรรค์หรือแรงจูงใจในการ
ท างาน และจะท างานเม่ือได้รับค าสั่งเท่านั้น จึงไม่มีความผูกพนัในงาน หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน 
เพราะฉะนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งให้พนักงานเหล่าน้ีรู้สึกถึงความห่วงใยและให้ความส าคญัแก่พวกเขา
เหล่าน้ี ช่วยใหเ้ขา้ถึงบทบาทหนา้ท่ี ทกัษะ และการเรียนรู้ เพื่อให้พวกเขาสามารถท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายขององคก์าร 

3. พนักงาน ไม่ มี ค วามผูกพัน ต่อองค์ก าร  (Actively Disengaged Employee) 
หมายถึง พนักงานท่ีชอบสร้างปัญหาให้แก่องค์การ พนักงานท่ีชอบต่อต้านทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนใน
องค์การ พนักงานไม่มีความสุขในการท างานและพยายามแสดงออกว่าไม่มีความสุข มีทศันคติต่อ
องคก์ารในแง่ลบ อีกทั้งสร้างความรู้สึกท่ีไม่เป็นมิตรส่งไปให้เพื่อนร่วมงานรวมทั้งคอยขดัขวางการ
ท างานของเพื่อร่วมงานไม่ให้เกิดความส าเร็จและเจริญก้าวหน้าอีกด้วย เปรียบดั่ง “แอปเป้ิลเน่า” 
ดงันั้นผูบ้ริหารจึงต้องหาสาเหตุท่ีท าให้พนักงานเหล่าน้ีมีความรู้สึกนึกคิดต่อต้านต่อองค์การ เพื่อ
วางแผนงานและใหมี้การสอนและถ่ายทอดงานอยา่งใกลชิ้ด 
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2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 นิติภรณ์ วัฒนาวีรวงศ์ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั 
เคฮิน (ไทยแลนด์) จ  ากัด จงัหวดัล าพูน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังานบริษทั เคฮิน (ไทยแลนด์) จ  ากดั จงัหวดัล าพูน การศึกษาคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ
พนักงานท่ีปฏิบัติงานท่ีบริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จ  ากัด ทั้ ง 11 แผนก จ านวน 341 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวดัความผูกพันต่อองค์การ อ้างอิงจาก
สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โดยวดัองค์ประกอบของความผกูพนั 5 ดา้น คือ ดา้น
องคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นภาวะผูน้ า และดา้นความผกูพนัในภาพรวม ซ่ึง
น าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
การแจกแจงแบบที (T-test) การวิเคราะห์ความปรวนแปรทางเดียว (One Way Anova) และทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอย (Linear Regression) ซ่ึงผลการศึกษา 
พบวา่  พนกังานของบริษทั เคฮิน (ไทยแลนด)์ จ  ากดั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี มี
ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีอายุการท างานไม่เกิน 2 ปี และมีรายได ้5001-
10,000 บาท  
 องค์ประกอบของความผูกพนัด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ดา้นภาวะผูน้ า มีระดบัความคิดเห็นดว้ยเฉยๆ ทั้ง 4 ดา้น โดยมีระดบัความคิดเห็นต่อองค์การในดา้น
องคก์ารมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.00) เม่ือพิจารณาในปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัแรก คือ องคก์ารมีระบบมาตรฐาน
การท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี องคก์ารมีการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมปลอดภยัให้กบัพนกังา
และองค์การมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเคร่งครัด และบทลงโทษท่ีชัดเจนกรณีท่ีพนักงานท าผิด  
รองลงมา คือ ด้านงาน (ค่าเฉล่ีย 2.85) เม่ือพิจารณาในปัจจยัย่อย 3 อนัดบัแรก คือ องค์การมีการให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน พนกังานในองคก์ารมีรูปแบบการ
ท างานท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์าร และองคก์ารมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างาน
ของพนกังานอยา่งเพียงพอ ดา้นภาวะผูน้ า (ค่าเฉล่ีย 2.80) เม่ือพิจารณาในปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัแรก คือ 
ผูบ้งัคบับญัชามีการใหค้  าแนะน าและแนวทางในการท างานแก่พนกังาน ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึง
เป้าหมายในการท างานของพนักงานในแต่ละหน่วยงานไดรั้บทราบและผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผล
การประเมิน (Feedback) ให้พนกังานไดรั้บทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ และดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 2.79) เม่ือพิจารณาในปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัแรก คือ องคก์ารมีการเช่ือมโยงการ
ประเมินผลการปฏิบติังานไปสู่การฝึกอบรมการพฒันา และการจ่ายผลตอบแทน องคก์ารสามารถท า
ให้พนกังานมีความรู้สึกมัน่คงในการท างาน และองค์การมีการจดัท าแผนการฝึกอบรมให้พนักงาน
และมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ส่วนความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม 
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พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัเฉยๆ และจากปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั
องค์การแต่ละขอ้ มีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยเฉยๆ ความผูกพนัต่อองค์การด้านภาพรวม 
พบว่า พนักงานท่ีไม่มีใจรักและทุ่มเทในงาน (Not-Engaged) ในเร่ืองความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การขององค์ประกอบ
ทั้ง 4 ดา้น ของพนกังาน พบว่า มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  
 วาสนา พิชัย (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั ชยัพฒันา
ขนส่งเชียงใหม่ จ  ากดั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทั ชัย
พฒันาขนส่งเชียงใหม่ จ  ากดั การศึกษาคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือพนกังานบริษทั ชยัพฒันา
ขนส่งเชียงใหม่ จ  ากดั จ  านวน 194 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
การวดัความผูกพนัต่อองค์การ อ้างอิงจากสมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โดยวดั
องคป์ระกอบของความผกูพนั 5 ดา้น คือ ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้น
ภาวะผูน้ า และด้านความผูกพนัในภาพรวม ซ่ึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) การแจกแจงแบบที (T-test) การวิเคราะห์ความ
ปรวนแปรทางเดียว (One Way Anova) และทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์
สมการถดถอย (Linear Regression) ซ่ึงผลการศีกษา พบวา่ พนกังานบริษทั ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ 
จ  ากดั ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ26-30 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีระยะเวลาการท างาน มากกวา่ 
8 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-9,000 บาท และมีระดบัการศึกษาอาชีวศึกษา (ปวช.,ปวส) 
 องค์ประกอบของความผกูพนัดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.43)  เม่ือพิจารณาในปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก คือ ผูบ้งัคบับญัชามี
วสิัยทศัน์ท่ีกวา้ง และน ามาถ่ายทอดให้พนกังานไดรั้บทราบ ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยทุ์กคน และผูบ้งัคบับญัชามีการแนะน าและให้แนวทางดา้นความกา้วหนา้และ
การพฒันาการท างานให้แก่พนกังาน ส่วนดา้นองคก์าร ดา้นงาน และดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
โดยรวมมีระดบัความคิดเห็นเฉยๆ โดยมีระดบัความคิดเห็นต่อองค์การในดา้นงานมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย 
3.38) เม่ือพิจารณาในปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก คือพนกังานมีรูปแบบ
การท างานในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายขององค์การ รองลงมา คือดา้นองค์การ 
(ค่าเฉล่ีย 3.35) เม่ือพิจารณาในปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 3 อนัดบัแรก 
คือ บริษทัฯมีการส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนในองคก์ารบริษทัฯ
มีการจดัระบบวิธีการท างานอย่างเป็นมาตรฐาน และมีเกณฑ์โดย รวมอยู่ในระดบัดี และองค์การมี
ระบบมาตรฐานการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี และดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 3.32) 
เม่ือพิจารณาในปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 3 อนัดบัแรก คือ บริษทัฯมี
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การจดัท าแผนการฝึกอบรมให้กบัพนกังานตามความเหมาะสมของหน้าท่ีความรับผิดชอบ บริษทัฯ
สามารถท าให้พนกังานรู้สึกวา่มีความมัน่คงในการท างาน และบริษทัฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยั
ของพนกังานอยา่งเพียงพอ ส่วนความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวม พบวา่ ระดบัความ
คิดเห็นของพนกังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) และจากปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารแต่ละขอ้ มีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก และในดา้นความผูกพนัต่อองค์การดา้น
ภาพรวม พบวา่ พนกังานบริษทั ชยัพฒันาขนส่งเชียงใหม่ จ ากดั มีความผกูพนัต่อองคก์าร (Engaged)   
 ในเร่ืองความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ี
มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีอิทธิพลต่อระดับความ
คิดเห็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารทั้ง 4 ดา้นองคป์ระกอบความผกูพนัขององคก์าร 
 วุฒิ เวชอภิกุล(2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานบริษทั เอส ย ู
เอส(ประเทศไทย) จ ากดัโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั เอส 

ยู เอส (ประเทศไทย) จ ากดั การศึกษาคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือพนักงานท่ีปฏิบัติงาน
บริษทั เอส ย ูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 160 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลการวดัความผกูพนัต่อองคก์าร อา้งอิงจากสมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศ
ไทย โดยวดัองคป์ระกอบของความผกูพนั 5 ดา้น คือ ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์ด้านภาวะผูน้ า และด้านความผูกพนัในภาพรวม ซ่ึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ 
ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) การแจกแจงแบบที (T-test) การวิเคราะห์
ความปรวนแปรทางเดียว (One Way Anova) และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการ
วเิคราะห์สมการถดถอย (Linear Regression) ซ่ึงผลการศีกษา พบวา่ พนกังานบริษทัส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายรุะหวา่ง 25-31 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี6 /ปวช. มีอายกุารท างาน 1-5 ปี  
 องค์ประกอบของความผูกพนัด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ดา้นภาวะผูน้ า มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก ทั้ง 4 ดา้น โดยมีระดบัความคิดเห็นต่อองค์การในด้าน
ภาวะผูน้ ามากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.74) เม่ือพิจารณาในปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัแรก คือ ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้
ผลการประเมิน (Feedback) ให้พนกังานไดรั้บทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ ผูบ้งัคบับญัชา
ให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ก่พนกังานทุกคน และผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสาร
ถึงความคาดหวงัในการท างานของพนักงานให้แต่ละแผนกไดรั้บทราบ รองลงมา คือ ดา้นองค์การ 
(ค่าเฉล่ีย 3.71) เม่ือพิจารณาในปัจจยัย่อย 3 อนัดบัแรก คือ บริษทัฯมีการถ่ายทอดนโยบาย และกล
ยทุธ์ให้กบัทุกแผนกอยา่งชดัเจนบริษทัฯ จดัให้มีช่องทางเพื่อส่ือสารกบัพนกังานไดอ้ยา่งสะดวกและ
เขา้ถึงทุกระดบั และบริษทัฯ มีการเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
ของพนกังาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 3.64) เม่ือพิจารณาในปัจจยัย่อย 3 อนัดบัแรก 
คือ บริษทัฯ มีการจดัการวางแผนงานด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วส้ าหรับแต่ละต าแหน่งงาน
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อย่างครบถ้วน และครอบคลุมทุกหน้าท่ี  บริษัทฯ มีการก าหนดกรอบและแนวทางในการวดั
ความสามารถ (Competency) ทั้ งด้านองค์การและพนักงาน และบริษัทฯ มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน(Performance Appraisal) ของพนักงานแต่ละคน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
หลกัสูตรการฝึกอบรม/การพฒันา และการจ่ายค่าตอบแทน และดา้นงาน (ค่าเฉล่ีย 3.59) เม่ือพิจารณา
ในปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัแรก คือ บริษทัฯมีการให้พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กับตนเอง บริษัทฯมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน และ
พนักงานมีรูปแบบการท างานในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายขององค์การ ส่วน
ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวม พบว่า ระดบัความคิดเห็นของพนกังานโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13)   และจากปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารแต่ละขอ้ มีระดบัความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก และในดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นภาพรวม พบวา่ พนกังานบริษทั 

เอส ย ูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั มีความผกูพนัต่อองคก์าร (Engaged  Employee)   
 ในเร่ืองความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ี
มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ือง เพศ มีอิทธิพลต่อระดบั
ความคิดเห็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารเพียงปัจจยัเดียวเท่านั้น 

 

2.3 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท ไทยท๊อปสปอร์ต จ ากดั 
 

2.3.1) ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
 

บริษทั ไทยท๊อปสปอร์ต จ ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2553 โดยไดรั้บลิขสิทธ์ิในการ
เป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของตรายี่ห้อรีบอคในประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ดียว ทั้ งน้ีทางบริษทัมี
พนักงานจ านวนทั้งหมด 175 คน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พนักงานประจ าส านักงานและพนักงาน
จ าหน่าย ในส่วนของพนกังานประจ าส านกังาน มีจ านวน 55 คน และพนกังานจ าหน่าย มีจ านวน 120 
คน 

2.3.2) โครงสร้างองคก์าร 
- พนกังานประจ าส านกังาน ประกอบดว้ย 

ฝ่ายส านกัผูบ้ริหาร  
ฝ่ายสายงานการเงินบญัชีและบริหารทัว่ไป  
ฝ่ายสนบัสนุนงานขาย  
ฝ่ายคลงัสินคา้  
ฝ่ายการเงินบญัชีและบุคคลธุรการ  
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ฝ่ายการตลาด  
ฝ่ายผลิตภณัฑ ์ 
ฝ่ายสายงานขาย 

 
- พนกังานจ าหน่าย ประกอบดว้ย 

พนกังานประจ าตามสาขาในหา้งสรรพสินคา้ 
 

2.3.2) สวสัดิการ และผลประโยชน์เก้ือกลูท่ีผา่นมา 
 
- บริษทัมีนโยบายใหพ้นกังานสามารถซ้ือสินคา้ของรีบอคไดใ้นราคาพนกังาน 
- บริษทัจะมีจดัสันทนาการ เช่น ในทุกๆ ตน้ปีทางบริษทัฯจะมีการจดังานเล้ียงพนักงาน

จ าหน่าย (PC) โดยจะจดัข้ึนท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยช่วงเชา้จะมีการกล่าวเปิดงานจากประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร เพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการ และมีการจดักีฬาสีเพื่อเช่ือม
สัมพนัธภาพระหว่างพนักงานของแต่ละห้างสรรพสินค้า ส าหรับช่วงเย็นจะเป็นงานเล้ียงเพื่อแจก
รางวลัให้กบัพนกังานดีเด่นของปีท่ีผา่นมาอีกดว้ย ส่วนพนกังานประจ าส านกังาน จะมีการจดัสัมมนา
ในจงัหวดัท่ีใกลก้รุงเทพในช่วงปลายปีของแต่ละปี หรือตน้ปีถดัไป 

- บริษทัฯ มีการพิจารณาเงินเดือน และโบนสัจากการท างาน และผลงานท่ีมาของพนกังาน
แต่ละคน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลประกอบการของทางบริษทัฯในแต่ละปี  


