
 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 

 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผูศึกษาไดศึกษาคนควา รวบรวมแนวความคิดจากเอกสาร งานวิจัย 
ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของมาแสดงไวดังตอไปนี้ 
 
2.1 แนวคิด และทฤษฎี 

2.1.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันตองานของพนักงาน 
 2.1.1.1 ความหมายของความผูกพันตองานของพนักงาน 
    Richard M. Steers and Lyman W. Porter (1991) กลาววา ความผูกพันในงาน 
คือ การที่บุคคลมีความสนใจ มีความรับผิดชอบในการทํางานและรูสึกผูกพันกับงานท่ีไดรับ
มอบหมายไวพยายามปรับปรุงและทํางานใหสําเร็จ โดยมีมาตรฐานของผลงานวาตองประสบ
ความสําเร็จ 
   John M. Ivancevich and Michael T. Matteson (1990) กลาววา ความผูกพันตอ
งาน หมายถึงรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกเกี่ยวกับงานท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยลักษณะ
ของบุคคลท่ีแสดงออกจะมีความต้ังใจ หรือใจจดใจจออยูกับงาน มีชีวิตเพื่องาน พอใจในงานที่ทํา
อยู และทุมเทใหกับงาน 
 S.D. Saleh and James Hosek (1976) กลาววาความผูกพันในงาน เปน
ความรูสึกของบุคคลเก่ียวกับงานวาเปนส่ิงท่ีนาสนใจในชีวิต งานเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความรูสึกวา
ตนเองมีคุณคา และงานท่ีทํานั้นเขากันไดกับแนวคิดของตนเอง ทําใหเกิดความพรอม และความ
กระตือรือรนในการทํางาน 
 Victor H. Vroom (1962) กลาววา ความรูสึกผูกพันตองาน ทําใหเกิดความรูสึก
วาตนเองมีคุณคา ซ่ึงเปนผลมาจากการรับรูระดับการปฏิบัติงานของตน หรือกลาวไดวา ความรูสึก
วาตนเองมีคุณคาจะเพิ่มข้ึนถาปฏิบัติงานดี และจะลดลงถาปฏิบัติงานไมดี 
 Lodahl T. M. and Kejner M. (1965) ใหความหมายวา เปนความรูสึกของ
บุคคลท่ีมีตองานวางานเปนส่ิงสําคัญตอชีวิตของตน เกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคาในการ
ปฏิบัติงาน 
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 Wilmar B. Schaufeli (2002) กลาววา ความผูกพันเปนภาวะของจิตใจท่ี
สัมพันธกับงาน โดยมีเปาหมายท่ีจะแสดงออกทางทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางานท่ีเกี่ยวของ
กับความตองการคงความเปนสมาชิกขององคการ ความต้ังใจและความพรอมท่ีจะใชความรู 
ความสามารถ ความพยายามท่ีมีอยูเพื่อปฏิบัติงานใหองคการ ความผูกพันไมใชสภาวะเพียงช่ัวคราว 
หรือเฉพาะการณเทานั้น แตยังรวมถึง กระบวนการคิดท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีความ
ตอเนื่อง ซ่ึงไมเจาะจงเพียงแคเปาหมายใดเปาหมายหนึ่ง เหตุการณ บุคคล หรือพฤติกรรมใด
โดยเฉพาะ 
 ดวงฤทัย  อุปมา (2547) กลาวไววาความผูกพันในงาน หมายถึง ความรูสึกของ
บุคคลท่ีมีตองานวางานนั้นเปนส่ิงท่ีมีคุณคามีความสําคัญกับตน ทําใหตนเกิดความยึดม่ัน ความเต็ม
ใจ ความพยายามทุมเทใหกับงานและมีทัศนคติท่ีเห็นวาตนเปนสวนหนึ่งของงาน 
 วรภา  ศรีสันติโรจน (2548) ใหความหมายความผูกพันในงาน วาเปนความรูสึก
ท่ีมีตองานเปนส่ิงสําคัญ เปนเปาหมายและเปนศูนยกลางในการดํารงชีวิต บุคคลที่มีความผูกพันใน
งานจะทุมเทแรงกาย แรงใจ และเวลาสวนมากในการปฏิบัติงาน จะมีความพึงพอใจในงานและ
ต้ังใจปฏิบัติงานจนกวาจะสําเร็จ 
 ในงานวิจัยนี้ ผูศึกษาสรุปวา ความผูกพันตองาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ี
มีตองานวางานเปนส่ิงสําคัญและงานเปนเปาหมายในการดําเนินชีวิต และความรูสึกตองการใหงาน
ท่ีรับผิดชอบประสบความสําเร็จ โดยบุคคลท่ีมีความผูกพันในงานจะมีความตั้งใจและทุมเทในการ
ทํางาน  
 
 2.1.1.2 การวัดระดับความผูกพันตองาน 
 Wilmar B. Schaufeli (2002) ไดสรางตัวช้ีวดัความผูกพันในงานของบุคคล 
โดยประกอบดวยลักษณะบุคคลท่ีผูกพันกบังาน และการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี ้
     1. ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) หมายถึง บุคลิกลักษณะของผู
ท่ีมีความมุงม่ัน มีความพยายาม ทุมเทในการทํางาน มีสภาพจิตใจท่ียดืหยุนเหมาะสมและพรอมตอ
การปฏิบัติงาน 
     2. ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) หมายถึง การอุทิศตนและ
ทุมเทในการทํางาน โดยคิดวาตนเปนสวนหน่ึงของงาน โดยรับรูถึงการทํางานในลักษณะ การ
ทํางานอยางหนัก (Work Hard) การทํางานอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน (Work long) และการ
คนหาความรูใหมๆ (Work Smart) เพื่อนํามาพัฒนาตนเองและหนวยงาน 
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 3. ดานการใหเวลากับงาน (Absorption) บุคลิกลักษณะของผูใหเวลากับงาน มี
ใจจดจอและคิดวาการทํางานคือความสุข 
 

2.1.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองาน 
 2.1.2.1 ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองาน 
 Steven P. Brown (1996) ไดสรุปรวบรวมปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพนัในงาน
ดังนี ้
 1. ตัวแปรทางบุคลิกภาพ ไดแก ความยึดม่ันในจริยธรรมในการทํางาน ความ
เช่ือในอํานาจการควบคุมตนเอง ความยอมรับนับถือตนเอง ความตองการเจริญกาวหนาในหนาท่ี
การงาน 
 2. คุณลักษณะของงาน ไดแก ความมีอิสระในการควบคุมดูแลงานของตนเอง 
การไดทักษะท่ีหลากหลายในการทํางาน ความเปนเอกลักษณของงาน ขอมูลยอนกลับท่ีไดจากการ
ทํางาน ระดับช้ันของงาน งานท่ีมีความสําคัญ ศักยภาพในการจูงใจของงาน ความทาทายและความ
สลับซับซอนของงาน 
 3. ตัวแปรในการสนับสนุนการทํางาน ไดแก การไดเอาใจใสจากหัวหนางาน 
เพื่อนรวมงาน มีสวนรวมในงาน และการส่ือสารในการทํางาน 
 4. การรับรูบทบาทในงาน ไดแก ความชัดเจนในหนาท่ีการทํางานและการไม
มีความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจากบทบาทในการทํางาน 
 Schultz and Schultz (1998) ไดเสนอวา ความผูกพันในงานจะข้ึนอยูกับปจจัย
ตางๆ เหลานี ้
 1. คุณลักษณะสวนบุคคล ท่ีมีความสําคัญตอความรูสึกเปนสวนหนึ่งของงาน
ไดแกอายุ ความตองการความกาวหนาในงาน และความเช่ือในการทํางานอยางมีจริยธรรม พนักงาน
ท่ีมีอายุมาก โดยปกติแลวจะมีความเปนสวนหนึ่งกับงานของเขามาก ซ่ึงอาจเปนเพราะเขามีความ
รับผิดชอบมากข้ึน รูสึกถึงความทาทาย และความพึงพอใจกับโอกาสท่ีจะไดรับความเจริญกาวหนา
และมักมีความเช่ือในคานิยมของการทํางานหนักมากยิ่งข้ึน แตสําหรับพนักงานท่ีมีอายุนอย 
ตําแหนงงานตางๆ จะไมสามารถกระตุนและสรางความทาทายในการทํางานได 
 2. คุณลักษณะของงาน ความตองการความเจริญกาวหนาเปนส่ิงท่ีมีความ 
สําคัญมากตอความเปนสวนหน่ึงของงาน ซ่ึงเปนไปตามคุณลักษณะของงานดานตางๆ ไดแก การ
ไดรับแรงกระตุน ความมีอิสระ ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน การใหขอมูล
ยอนกลับจากการทํางาน และการมีสวนรวมในการทํางาน 
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 3. ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางสังคมในการทํางานสามารถมีอิทธิพลตอ
ความรูสึกเกี่ยวของกับงาน โดยพนักงานท่ีทํางานรวมกันเปนกลุมจะมีความเปนสวนหนึ่งของงาน
สูงกวาพนักงานท่ีทํางานคนเดียว การใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ การท่ีพนักงานสนับสนุน
เปาหมายขององคกร ความรูสึกประสบความสําเร็จ ส่ิงเหลานี้สามารถเพ่ิมความผูกพันในงาน 
 Deborah Jean Armstrong (1998) ไดสรุปวิธีการสรางความผูกพันตองานไว
ดังนี้ 
 1. การใหความไววางใจในการทํางานกับพนักงาน เชน การตัดสินใจ หรือการ
จัดการงานและสรางความยึดม่ันรวมกันตอเปาหมายองคกร 
 2. เอาใจใสกับพนักงานแตละคน และคิดวาเขามีศักยภาพในการทํางาน 
 3. สรางบรรยากาศในการทํางานใหเหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อความพึง
พอใจสูงสุดในการทํางานของพนักงาน 
 

2.1.2.2 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความมั่นใจในการทํางาน (Self-Efficacy) 
            ความหมายของความมั่นใจในการทํางาน 
             Albert Bandura (1997) บุคคลมีความเช่ือวาตนเองมีความสามารถอยางไร ก็
จะแสดงออกถึงความสามารถน้ันออกมา   คนท่ีมีความเช่ือวาตนเองมีความสามารถ จะมีความ
อดทนอุตสาหะ ไมทอถอยและจะประสบความสําเร็จ 
            ทฤษฎีความม่ันใจในการทํางาน  มีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู
ปญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของอัลเบิรต แบนดูรา ซ่ึงมีความเช่ือวา คนและ
ส่ิงแวดลอม   ตางมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน โดยแบนดูรากลาววา กระบวนการเรียนรูของมนุษยเปน
กระบวนการที่สลับซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของพฤติกรรมและเช่ือวาการศึกษา
พฤติกรรมของมนุษยจะตองวิเคราะหเง่ือนไขและส่ิงเราของพฤติกรรมซ่ึงเปนการเสริมแรง และ
เปนการศึกษาถึงส่ิงเราจากภายนอกรวมดวย การมีปฏิสัมพันธของพฤติกรรมอาจจะอธิบายวา 
พฤติกรรมของบุคคล ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางส่ิงแวดลอมมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน 
          แนวคิดของแบนดูรา มองพฤติกรรมและส่ิงแวดลอมไมแยกจากกัน เช่ือวา
มนุษยมักจะใชเง่ือนไขของส่ิงแวดลอมซ่ึงมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล และประสบการณท่ีเกิดข้ึน
จากพฤติกรรมของบุคคลจะมีสวนชวยตัดสินใจในการปฏิบัติคร้ังตอไป พฤติกรรมของบุคคลจะ
เปล่ียนแปลงไปอยางไรข้ึนอยูกับการเรียนรูทางสังคม  ส่ิงแวดลอมจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึนในบุคคล เชนความคิด อารมณ ความคาดหวัง การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลจะตอง
วิเคราะหเง่ือนไขและส่ิงเราท่ีมีตอพฤติกรรมของบุคคล  ซ่ึงส่ิงเรานี้จะเปนตัวเสริมแรงใหเกิดการ



 
 
8

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความสามารถ  โดยมีสมมุติฐานของทฤษฎีคือ ถาบุคคลมีความเช่ือใน
ความสามารถของตนเอง โดยทราบวาจะตองทําอะไรบาง และเม่ือทําแลวจะไดผลลัพธตามท่ี
คาดหวังไว  บุคคลนั้นก็จะปฏิบัติพฤติกรรม ซ่ึงมีความคาดหวังมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. ความคาดหวังในความสามารถ (Efficacy Expectation) เปนความเช่ือ
เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง วาตนเองสามารถกระทําพฤติกรรมบางอยางท่ีกําหนดไวไดเพื่อ
ไปสูผลลัพธท่ีตองการ 
 2. ความคาดหวังในผลลัพธ (Outcome Expectation) เปนการคาดคะเนของ
บุคคล วาพฤติกรรมท่ีจะปฏิบัตินั้นจะนําไปสูผลลัพธตามท่ีคาดหวัง 
 ส่ิงท่ี Albert Bandura (1997) ตองการแสดงใหเห็นวา ทฤษฎีความม่ันใจในการทํางาน
จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือบุคคลนั้นมีความเช่ือในตนเอง (Self  Belief) เปนอันดับแรก แตสวนนี้เองก็จะ
เปนสวนท่ีทําใหเกิดความลมเหลวไดเหมือนกัน เพราะวาหากเราไมมีความเช่ือม่ันส่ิงท่ีตนเองทํา แต
ทําไปท้ังท่ีคิดวาเปนไปไมได ผลท่ีเกิดข้ึนนอกจากจะไมประสบผลสําเร็จแลว ยังเกิดผลใดดานลบ
ทางจิตใจอีกดวย  อีกประการหน่ึงคือตัวบุคคลมีความเช่ือม่ันในตนเองมากจนมองขามขีด
ความสามารถของตนเองไปก็จะเปนผลใหไมประสบความสําเร็จเชนกัน อีกท้ังยังสรางความหดหู
และความไมม่ันใจใหกับตนเองในการตัดสินใจคร้ังตอ ๆ ไปดวย  อยางท่ีกลาวในขางตนวาการ
สรางพฤติกรรมดวยตนเองตองอาศัยกระบวนการทางปญญามาวิเคราะห สถานการณและความ
เปนไปไดดวย จึงจะใหผลลัพธท่ีดีท่ีสุด 
 ทฤษฎีความม่ันใจในการทํางานมีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษยอยางไร 
 ทฤษฎีนี้จะมีผลตอพฤติกรรมของมนุษย นอกจากความเช่ือม่ันแลวยังมีเร่ืองของ
ความสามารถสวนบุคคลอีกดวย  คือ  การเลือกกิจกรรม  การใชความพยายาม และความสามารถ
ของการใชความพยายามนั้น กลาวคือบุคคลจะหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีเช่ือวาเกินความสามารถของ
ตนและจะปฏิบัติพฤติกรรมท่ีพิจารณาแลววาตนเองมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติได การรับรู
ความสามารถของตนเองยังเปนตัวกําหนดความมากนอยและความคงทนของการใชความพยายาม
ของบุคคล  บุคคลท่ีไมคอยแนใจในความสามารถของตนเองมักไมคอยใชความพยายามหรือเลิก
ปฏิบัติพฤติกรรมไดงายเม่ือเผชิญปญหาหรืออุปสรรค  ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีการรับรูความสามารถ
ของตนเองสูง จะใชความพยายามอยางมากเพ่ือเอาชนะอุปสรรคและบุคคลท่ีมีความพยายามสูง
มักจะปฏิบัติพฤติกรรมไดสําเร็จ 
 ปจจัยท่ีสงผลตอความมั่นใจในการทํางาน 
 ตามทฤษฎีความม่ันใจในการทํางาน แบนดูราพบวา การสรางความม่ันใจของแตละ
บุคคล (How Self-Efficacy Beliefs Are Created) สามารถสรางและพัฒนาได 4 วิธี คือ 
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 1. ประสบการณท่ีประสบความสําเร็จ (Mastery Experience) ข้ึนอยูกับการเรียนรูของ
บุคคลจากประสบการณของบุคคล การทํางานใหสําเร็จโดยใชประสบการณของตนเอง ซ่ึงเปน
แหลงท่ีสําคัญท่ีสุด ความสําเร็จจะทําใหบุคคลนั้นรับรูความสามารถของตนเองสูง และความ
ลมเหลวท่ีเกิดข้ึนซํ้า ๆ จะทําใหบุคคลรับรูความสามารถของตนเองตํ่า 
 2. ประสบการณจากบุคคลอ่ืน (Vicarious Experience) เปนการเรียนรูท่ีเกิดจากไดเหน็
ผูอ่ืนปฏิบัติพฤติกรรมนั้นและตนเองก็สามารถปฏิบัติพฤติกรรมอยางท่ีเห็นไดเชนกัน 
 3. การชักจูงดวยคําพูด (Persuasion) เปนวิธีท่ีใชกันมากและใชไดงาย การชักจูงเพื่อให
เกิดกําลังใจและกระตุนใหบุคคลใชความสามารถของตนเองเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและขจัด
พฤติกรรมไมเหมาะสม 
 4. การกระตุนทางอารมณ (Somatic and Emotion State) การใหบุคคลเกิดการรับรู
ความสามารถของตนเองเนนส่ิงแวดลอม เพื่อกอใหเกิดการรุกเราทางอารมณ ภาวะท่ีอารมณถูก
กระตุนปลุกเราสูง บุคคลอาจจะแปลความหมายวา เปนอาการท่ีบงบอกถึงความออนแอจึงรับรู
ความสามารถของตนเองตํ่า ในภาวะท่ีอารมณสงบบุคคลมักรับรูความสามารถของตนเองสูง 
 วิธีการวัดระดับการรับรูของความมั่นใจในการทํางาน 
 กวิน อําไพพงษ (2543 อางจาก Bandura and Walters, 1963:  34) ไดทําการศึกษา
ความสัมพันธระหวางความม่ันใจการทํางาน ความผูกพันในอาชีพและองคกร ของครูในโรงเรียน
ในมูลนิธิของสภาคริสตจักร ในจังหวัดเชียงใหม โดยใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม
เพื่อหาความสัมพันธ โดยแบบสอบถามใชคําถามดังนี้ 
 - ฉันรูสึกวาตนเองเปนคนท่ีขาดความม่ันใจในตัวเอง 
 - ฉันเปนคนท่ียอมแพงาย 
 - ฉันรูสึกเสมอวาหัวหนางานและเพ่ือนรวมงานชวยผลักดันฉัน 
 - ฉันรูสึกวาองคกรของฉันเห็นคุณคาและเช่ือในความสามารถของฉัน 
 

2.1.2.3 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการบริการท่ีมุงเนนลูกคา (Customer Orientation) 
             ความหมายของการบริการท่ีมุงเนนลูกคา 
 Tom J. Brown (1995) การบริการที่มุงเนนลูกคาคือ การคนหาและการ
วิเคราะหความตองการของลูกคา รวมท้ังการใหบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการและความพึง
พอใจของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 
 Christian Gronroos (2007) กลาวไววา การบริการที่มุงเนนลูกคา คือ การมอบ
คุณคาการบริการตามท่ีลูกคาคาดหวัง (expected quality) กลายมาเปนประสบการณท่ีไดรับจากการ



 
 

10

บริการ (experienced quality) เกิดเปนภาพรวมของงานบริการที่มีคุณภาพ (total perceived service 
quality)   
 การสรางความสัมพันธตอลูกคาเปนปจจัยหนึ่งท่ีสามารถกอใหเกิดความ
ผูกพันตอการบริการและองคกร เพราะเหตุนี้เองในปจจุบันจึงใหความสําคัญในทฤษฎีสวนนี้เปน
อยางมาก การสรางความสัมพันธตอลูกคาไมใชเปนเพียงการแสดงความมีมนุษยสัมพันธเทานัน้ 
หากแตจําเปนตองใสใจในความตองการและปญหาของลูกคาเปนหลัก พนักงานบริการคือ ตัวกลาง
ระหวางลูกคาและองคกรท่ีชวยสรางความพึงพอใจและภาพลักษณท่ีดขีององคกร ดังนั้นส่ิงสําคัญ
ในธุรกิจการบริการคือ พนักงาน เปาหมายแรกของการสรางความสัมพันธตอลูกคาคือ การคัดเลือก
บุคลากรท่ีมีความสามารถในการบริการและมนุษยสัมพนัธท่ีดีใหเหมาะสมกับองคกร เนื่องจาก
บุคคลแตละคนยอมมีลักษณะนิสัยเฉพาะท่ีแตกตางออกไป การจะสรางความสามารถท่ีจะเขาถึงใจ
ของลูกคายอมแตกตางกัน  ดังนั้นการคัดเลือกพนักงานท่ีเหมาะสมจึงเปนจุดแรกท่ีตองทํามากท่ีสุด 
จากนั้นจึงใสรายละเอียดพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติและการบริการที่ดีเพิม่เติมเขาไป 
 ปจจัยท่ีสงผลตอการบริการที่มุงเนนลูกคา 
 สมิต  สัชณุกร (2545) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีกอใหเกิดการบริการท่ีมุงเนน
ลูกคาไวดังนี้ 
 1. สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ การใหบริการตองคํานึงถึง
ผูรับบริการเปนหลัก จะตองนําความตองการของผูรับบริการมาเปนขอกําหนดในการใหบริการ   
แมวาจะเปนการใหความชวยเหลือท่ีเราเห็นวาดีและเหมาะสมแกผูรับบริการเพียงใด แตถา
ผูรับบริการไมสนใจ ไมใหความสําคัญ การบริการนั้นก็อาจจะไรคา 
 2. ทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ ความพึงพอใจของลูกคาเปนหลักเบ้ืองตน
เพราะฉะนั้นการบริการจะตองมุงใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ และถือเปนหลักสําคัญในการ
ประเมินผลการใหบริการ ไมวาเราจะใหการบริการมากมายเพียงใด แตก็เปนเพียงดานปริมาณ แต
คุณภาพของบริการวัดไดดวยความพอใจของลูกคา 
 3. ปฏิบัติโดยถูกตองสมบูรณครบถวน การใหบริการซ่ึงจะตอบสนองความตองการ
และความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีเห็นไดชัดคือ การปฏิบัติท่ีตองมีการตรวจสอบความถูกตอง
และความสมบูรณครบถวน เพราะหากมีขอผิดพลาดขาดตกบกพรองแลว ก็ยากท่ีจะทําใหลูกคา
พอใจ แมจะมีคําขอโทษขออภัย ก็ไดรับเพียงความเมตตา 
 4. เหมาะสมแกสถานการณ การใหบริการที่รวดเร็ว สงสินคาหรือใหบริการตรงตาม
กําหนดเวลาเปนส่ิงสําคัญ ความลาชาไมทันกําหนด การบริการไมสอดคลองกับสถานการณ
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นอกจากการสงสินคาทันกําหนดเวลาแลวยังจะตองพิจารณาถึงความเรงรีบของลูกคาและ
ตอบสนองใหรวดเร็วกอนกําหนดอีกดวย 
 5. ไมกอใหเกิดผลเสียหายแกบุคคลอ่ืน การใหบริการในลักษณะใดก็ตาม ตอง
พิจารณาโดยรอบคอบรอบดาน จะมุงแตประโยชนท่ีจะเกิดแกลูกคาและฝายเราเทานั้นยังไมเพียงพอ 
จะตองคํานึงถึงผูเกี่ยวของหลายฝายรวมท้ังสังคมและส่ิงแวดลอม จึงควรยึดหลักในการใหบริการ 
วาตองระมัดระวังไมใหเกิดผลกระทบทําความเสียหายใหแกบุคคลอ่ืน ๆ ดวย 
 Christain Gronroos (2007) กลาววาการบริการที่มุงเนนลูกคาสามารถสรางใหเกิดข้ึน
ไดโดยอาศัยหลักการ 6 ประการดังนี้ 
 1. ความเปนมืออาชีพ และการมีทักษะของผูใหบริการ (Professionalism and   Skill) 
ลูกคาสามารถรับรูจากการที่ผูใหบริการมีความรูและทักษะในงานบริการ สามารถแกไขปญหา    
ตาง ๆ ไดอยางมีแบบแผน 
 2. ทัศนะคติและพฤติกรรมของผูใชบริการ (Attitude and Behavior) ลูกคาจะเกิด
ความรูสึกไดจากการท่ีผูใหบริการสนใจท่ีจะแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนดวยทาทีท่ีเปนมิตรและชวย
แกปญหาในทันที 
 3. การเขาพบงายและมีความยืดหยุนในการใหบริการ (Accessibility and   Flexibility) 
ลูกคาจะตัดสินจากสถานท่ีต้ังของสํานักงาน และเวลาท่ีใหบริการของพนักงานและระบบการ
บริการที่จัดเตรียมเพื่ออํานวยประโยชนแกลูกคาอยางเต็มท่ี 
 4. ความไววางใจและความเช่ือถือได (Reliability and Trustworthiness) ลูกคาสามารถ
รับรูไดจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึน หลังจากท่ีผูใหบริการปฏิบัติไดตามท่ีไดตกลงกันไว 
 5. การแกไขสถานการณใหกลับสูสภาพปกติ (Recover) เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดเหตุการณท่ี
ไมไดคาดคิดไวลวงหนา หรือเหตุการณท่ีผิดไปจากปกติ และผูใหบริการสามารถแกไขสถานการณ
นั้นไดทันทวงที 
 6. ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ (Reputation and Creditability) ลูกคาจะเช่ือถือใน
ช่ือเสียงของผูใหบริการจากการที่ผูใหบริการดําเนินกิจการดวยดีมาโดยตลอด 
 วิธีการวัดระดับการรับรูของการบริการท่ีมุงเนนลูกคา 
 Todd D. Donovan (2001) ไดทําการศึกษางานวิจัย Customer Evaluation of Service 
Employee’s Customer Orientation:  Extension and Application (ความคาดหวังของลูกคาตอ
พนักงานในการบริการท่ีมุงเนนลูกคา) โดยใชแบบสอบถามเปนตัววัดระดับการบริการท่ีมุงเนน
ลูกคา ดังนี้ 
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 - ฉันรูสึกพึงพอใจท่ีทําใหลูกคามีความสุข 
 - ฉันรูสึกมีความสุขท่ีไดตอบสนองความตองการของลูกคาทันทวงที 
 - ฉันรูสึกวาประสบการณมีสวนชวยใหฉันตอบสนองความตองการลูกคาไดดีข้ึน 
 - ฉันอยากชวยแกไขปญหาใหลูกคา 
 

2.1.2.4  แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับบรรยากาศในการใหบริการ (Service Climate) 
              ความหมายของบรรยากาศในการใหบริการ 
             Benjamin Schneider (1998) ใหความหมายวา บรรยากาศในการบริการ
หมายถึง การรับรูและความเขาใจของพนักงานท่ีมีตอวิธีการ ข้ันตอน และพฤติกรรมในการ
ใหบริการ ซ่ึงจะทําใหเขาไดรับคําชมเชย รางวัล  บนความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการ เปน
การตอบแทนบรรยากาศในการบริการเปนสวนหนึ่งของบรรยากาศขององคกร (Organization   
Climate)  ซ่ึงหมายถึง  กลุมของคุณลักษณะของสภาพแวดลอมของงาน ท่ีพนักงานผูปฏิบัติงานรับรู
ท้ังทางตรง และทางออม    โดยบรรยากาศดังกลาวจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคคลในองคกร 
             ส่ิงสําคัญในการสรางบรรยากาศในการบริการท่ีประสบความสําเร็จ คือ การ
สรางบรรยากาศท่ีดีในองคกรใหกับพนักงาน (Organization Climate) และการสรางวัฒนธรรมของ
องคกรใหรับรูถึงคุณคาของการบริการ การจะสงมอบการบริการที่ดีใหแกลูกคานั้น เกิดมาจากการ
รับรูถึงความสําคัญในการใหบริการของพนักงาน  เนื่องจากพนักงานเปนบุคคลที่มีปฏิสัมพันธกับ
ลูกคามากท่ีสุด ดังนั้น หากเราตองการสรางบรรยากาศท่ีดีในการใหบริการ เราจําเปนตองสราง
บรรยากาศท่ีดีในการทํางานเสียกอน เพื่อใหพนักงานรูสึกประทับใจและรูสึกเปนสวนหน่ึงสวน
เดียวกับองคกรพนักงานก็จะถายทอดความรูสึกเหลานี้มายังลูกคาใหเกิดความประทับใจไดเชนกัน  
โดยการสรางบรรยากาศในองคกรใหเกิดข้ึนนั้น  เปนการสรางบรรยากาศในองคกรเพื่อมุง
ความสําเร็จซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 
 - เนนความรับผิดชอบในงานสวนบุคคล 
   - ใหการสงเสริมและสนับสนุนแกพนักงานทุกระดับ 
 - การใหรางวัลและการยอมรับผูท่ีมีผลปฏิบัติงานดี 
 - สรางความประทับใจใหแกพนักงานท่ีเปนสวนหนึ่งของความกาวหนาและความ     
 สําเร็จในองคกร 
 ในปจจุบันการแขงขันท่ีสูงข้ึน เนื่องจากผูแขงขันมีมาก  ลูกคาสามารถเลือกซ้ือสินคา 
และการบริการ จากท่ีไหนก็ได  ดังนั้น เราจึงจําเปนตองสรางความแตกตางใหลูกคารูสึกประทับใจ 
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ต้ังแตเดินเขามารับบริการ  ในสวนนี้เองบรรยากาศการใหบริการจะชวยใหลูกคารูสึกผอนคลาย 
อบอุนและเปนกันเองกับพนักงานและกับองคกร  อีกท้ังยังสงเสริมภาพลักษณขององคกรท่ีเอาใจใส
ในรายละเอียดของลูกคาอีกดวย 
 วิธีการวัดระดับการรับรูของบรรยากาศในการบริการ 
 เพ็ญภัทร  รุทธนานุรักษ (2547 อางจาก Joerg Dietz and Douglas Pugh, 2003:92)     
ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศในการใหบริการกับความผูกพันตอองคกร ของ
พนักงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนโดยใชแบบสอบถาม
เปนตัวช้ีวัด  โดยคําถามท่ีใชเพื่อวัดระดับบรรยากาศในการบริการมีดังนี้ 
 - บรรยากาศการใหบริการในองคกรของทานเปนกันเองและผอนคลาย   
 - เม่ือทานทํางานและใหบริการที่ดีแลว จะไดรับการยกยองและไดรับรางวัล 
 - องคกรมีการตรวจสอบมาตรฐานในการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 
 - ทานมีความเขาใจในมาตรฐานการบริการเปนอยางดี 
   
2.2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 กวิน  อําไพพงษ (2543)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง ความม่ันใจการทํางานตอ
ความผูกพันในอาชีพและองคกรของครูในโรงเรียนในมูลนิธิของสภาคริสตจักร ในจังหวัด
เชียงใหม เก็บรวบรวมขอมูลจากครูในโรงเรียนเอกชน 3 แหง ในมูลนิธิสภาแหงคริสตจักร เขต
อําเภอเมือง ในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย จํานวน 421 คน โดยใชเคร่ืองมือในการวิจัย 5 ชนิดคือ 
(1) แบบสอบถามลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง (2) แบบวัดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง 
(3) แบบวัดความผูกพันในอาชีพ (4) แบบวัดความพึงพอใจในงาน (5) แบบวัดความสําเร็จในอาชีพ 
ผลการศึกษาพบวา ความม่ันใจในการทํางาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอในอาชีพและองคกร
ครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ เปนปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกร โดยมี
ผลในเชิงบวกกับความผูกพันในอาชีพและองคกร ซ่ึงความม่ันใจในการทํางานนี้เองสามารถอธิบาย
ถึง ลักษณะของบุคคลท่ีรับรูถึงความเช่ือม่ันและคุณคาในตนเองสูงจะประเมินตัวเองในทางบวก ทํา
ใหตนเองมีความม่ันใจในความสามารถและปฏิบัติงานดวยความต้ังใจจึงทําใหตนเองมีความพึง
พอใจในตนเองและพึงพอใจในสภาพความเปนอยูในปจจุบัน 
 วิกันยา  นนสะดู (2549) ไดศึกษาเร่ือง ความทุมเทตอองคการของพนักงานการรถไฟ
แหงประเทศไทย เก็บรวบรวมขอมูลจาก พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย ตําแหนงนายสถานี 
ผูชวยนายสถานี และเสมียนจําหนายต๋ัว จํานวน 228 คน ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานการรถไฟ
แหงประเทศไทยมีความทุมเทตอองคการ โดยรวมและความทุมเทตอองคการดานการรับรูอยูใน
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ระดับคอนขางสูง สวนความทุมเทตอองคการดานอารมณความรูสึกและความทุมเทตอองคการดาน
พฤติกรรมอยูในระดับสูง  2) พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทยท่ีทํางานอยูในเสนทางเดินรถไฟท่ี
แตกตางกัน 4 สาย มีความทุมเทตอองคการโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  3) สภาพแวดลอมในการทํางานเร่ืองงานและเร่ืองผูบริหาร สามารถรวมกัน
พยากรณความทุมเทตอองคการโดยรวมของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทยไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสามารถรวมกันพยากรณไดรอยละ 45.4 
 ซัลวานา  ฮะซานี (2550) ไดศึกษาเร่ือง ความผูกพันของพนักงานตอองคกร   
กรณีศึกษา พนักงานโรงแยกกาซธรรมชาติ จังหวัดระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  เก็บ
รวบรวมขอมูลจาก พนักงานโรงแยกกาซธรรมชาติ จังหวัดระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 250 คน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับสูง ความผูกพันของพนักงานมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับสูง  พนักงานท่ีมี
สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกันมีความผูกพันของพนักงานท่ีแตกตางกัน มีปจจัยแรงจูงใจ 6 ดาน 
ท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันของพนักงาน โดยความสัมพันธโดยรวมอยูในระดับตํ่า 
และปจจัยสวนบุคคล 4 ประการ ท่ีมีความสัมพันธกับปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน ไดแก จํานวนผูท่ี
อยูในการอุปการะ สถานภาพการทํางาน ระยะเวลาท่ีทํางานในบริษัท และระยะเวลาทํางานใน
ตําแหนงปจจุบัน ซ่ึงปจจัยสวนบุคคลเหลานี้ท่ีแตกตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกัน 
 สันตฤทัย  ล่ิมวีรันธ (2550)  ไดศึกษาเร่ือง ความผูกพันของพนักงานตอองคการ 
กรณีศึกษา บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน)  เก็บรวบรวมขอมูลจาก พนักงานบริษัท 
ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) จํานวน 263 คน  ผลการศึกษาพบวา 1) ดานปจจัยแรงจูงใจ
ตอความผูกพันตอองคการของพนักงานมีระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีพนักงานมีความผูกพันตอองคการอยู
ในระดับสูง ไดแก ดานองคการเปนท่ีพึ่งได 2) ดานปจจัยความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
พบวาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลางและเม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการในดานบรรทัดฐานทางสังคม อยูใน
ระดับสูงท่ีสุด 
 Bagia Basikin (2550)  ไดศึกษาเร่ือง ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน การอุทิศตนใน
การทํางานและการใหเวลากับงาน:  ความผูกพันตอองคการดานงานของครูสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนมัธยมในประเทศอินโดนีเซีย เก็บรวบรวมขอมูลจากครูโรงเรียนมัธยมในเมือง Yogyakata 
ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 152 คน ผลการศึกษาพบวา ขอมูลมีความเช่ือถือไดโดยรวมมีคา Alpha 
เทากับ 0.91 ซ่ึงถือวามีความเช่ือถือไดสูงมาก โดยคาความเช่ือถือไดของดานมุงม่ันทุมเทในการ
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ทํางานมีคา Alpha เทากับ 0.76  คาความเช่ือถือไดของดานการอุทิศตนในการทํางานมีคา Alpha 
เทากับ 0.83 และคาความเช่ือถือไดของดานการใหเวลากับงานมีคา Alpha เทากับ 0.79 และผลของ
ระดับความคิดเห็นพบวาระดับความคิดเห็นทุกคามีคาเฉล่ียรวมในระดับคอนขางสูง โดยผล
การศึกษาพบวาครูมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 5.04 ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางานมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.99 ดานการอุทิศตนในการทํางานมีคาเฉล่ียเทากับ 5.44 และดานการใหเวลากับงานมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.71  
 นฤมล  กิมภากรณ และคณะ (2551) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของ
พนักงานตอองคการ: กรณีองคการส่ือสารโทรคมนาคม เก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานของบริษัท 
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคภาคเหนือ และสํานัก
บริการลูกคา สาขาเชียงใหม จํานวน 149 คน   ผลการศึกษาพบวาโดยเฉล่ียผูตอบแบบสอบถามมี
ความผูกพันตอองคการในระดับผูกพัน โดยปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตอระดับความผูกพัน ไดแก ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ และปจจัยดานทัศนคติตอการดําเนินงานของ
องคการในสวนตางๆท่ีมีผลตอระดับความผูกพันของพนักงานตอองคการ ไดแก ปจจัยดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา และปจจัยดานระบบการทํางานใน
องคการ 
 กฤษณ  จิตนุยานนท (2552) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของ
พนักงาน รานซีเมนตไทยโฮมมารท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงาน ราน
ซีเมนตไทยโฮมมารท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 189 คน ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานการ
บริการที่กอใหเกิดความผูกพันตองานมีความสัมพันธกับความผูกพันตองานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท้ัง 3 ปจจัยไดแก ปจจัยดานความม่ันใจในการใหบริการ ปจจัยดานการบริการที่มุงเนนลูกคา 
และปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการ ในสวนของความผูกพันตองาน พบวาระดับความผูกพัน
ตองานของพนักงาน รานซีเมนตไทยโฮมมารท อําเภอเมือง จังหวัดลําปางอยูในระดับผูกพัน 
นอกจากนี้ ปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอระดับความผูกพันตองานใน
ภาพรวม ไดแก เพศ  สวนปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและอัตรา
เงินเดือน ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอระดับความผูกพันตองาน ปจจัยสวนบุคคล
ท่ีมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอปจจัยดานความเช่ือม่ันในการบริการ ดานการบริการที่มุง
ลูกคาเปนสําคัญ และดานบรรยากาศในการบริการ ไดแก อายุ ระดับการศึกษาและอัตราเงินเดือน 
สวนปจจัยดานเพศและระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอ
ปจจัยท้ังสามดาน 
 


