
 
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานบริษทักฤษณะมงคล จาํกดั มี
แนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี   
 
แนวคดิ และทฤษฎ ี   
 1. ความหมายของความผูกพนัต่อองค์การ  
 Bruce Buchanun (1974) ไดใ้หค้าํนิยามความผกูพนัขององคก์ารหมายถึง 
 1. การระบุตนเองเขา้กบัองคก์าร (Identification) ดว้ยความเตม็ใจท่ีจะปฎิบติังาน และ
ยอมรับในค่านิยมและวตัถุประสงคข์ององคก์าร โดยถือเสมือนเป็นของตน 
 2. การเขา้มามีส่วนเก่ียวพนัในองคก์าร (Involvement) โดยการเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขององคก์ารตามบทบาทหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ความสามารถ 
 3. ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร (Loyalty) รู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร 

The Gallup Organization (2002)  (อา้งใน สวณีย ์แกว้มณี, 2549) สถาบนัวิจยัและ
องคก์ารท่ีปรึกษาไดค้น้พบว่า แนวทางท่ีองคก์ารจะประสบความสาํเร็จ คือ วิธีการท่ีตอ้งสร้างลูกคา้
ใหมี้ความผกูพนั และพนกังานกต็อ้งมีความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าพนกังานทุกระดบั
ทุกคนในทุกองคก์ารจะช่วยสร้างการเติบโตยอดขาดและกาํไรขององคก์าร (Brandage, 2548)  
   Burk Inc. (2003) (อา้งใน สวณีย ์แกว้มณี, 2549) บริษทั ท่ีปรึกษาทางดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยไ์ดก้ล่าวว่า พนักงานท่ีมีความผูกพนัและตอ้งการทาํงานอยู่กบัองคก์ารนั้น และ
เสียสละเพื่อองค์การ สร้างผลผลิตและให้บริการแก่ลูกคา้ รวมถึงช่วยเหลือองค์การให้ประสบ
ความสําเร็จ โดยความผูกพนัของพนักงานจะส่งผลให้เกิดความจงรักภกัดีของลูกคา้ (Customer 
Loyalty) และก่อใหเ้กิดผลประประโยชน์ (Profitability) ต่อองคก์าร  
 Jack Welch, CEO ของบริษทั General Electric (The Gallup Organization, 2002) 
(อา้งใน สวณีย ์แกว้มณี, 2549) กล่าวไวว้่า บริษทัใดๆ ท่ีพยายามทาํการแข่งขนัจะตอ้งสร้างความ
ผูกพนัให้เกิดข้ึนในใจของพนักงานทุกคน เน่ืองจากธุรกิจการให้บริการ พนักงานมีความสําคญั
เพราะเป็นผูส่้งมอบคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ และในธุรกิจอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ
ไดห้ากปราศจากพนกังานท่ีมีความผกูพนั จะสามารถสร้างการเติบโตของยอดขายและผลกาํไรอยา่ง
ย ัง่ยนื จนเพิ่มมูลค่าหุน้ขององคก์ารได ้ 
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 Michael M. Steers (1977) (อา้งใน สวณีย ์แกว้มณี, 2549)ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของ
ความผูกพนัต่อองค์การว่าเป็นเร่ืองสําคญัในการบริหารงาน เน่ืองจากความผูกพนัต่อองค์การ
สามารถใชท้าํนายอตัราการเขา้-ออก จากงาน ไดดี้กว่าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในงาน ความ
ผกูพนัต่อองคก์ารเป็นแรงผลกัดนัผูป้ฏิบติังานในองคก์ารให้ทาํงานไดดี้กว่าผูไ้ม่มีความผูกพนัต่อ
องคก์ารท่ีตนทาํงานอยู ่และความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นตวัช้ีถึงประสิทธิภาพขององคก์าร  

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2542) กล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์าร หมายถึง ความ 
เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารและมีความตอ้งการท่ีจะให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายรวมถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างสมาชิกในองคก์าร ความเขา้ใจกนั ความมีมนุษยสัมพนัธ์ต่อกนัทาํใหก้ารปฏิบติังานเป็นไป
ตามเป้าหมาย งานลุล่วงไปดว้ยดี เพราะสมาชิกร่วมมือกนัทาํงาน มีความสนิทสนมกลมเกลียวกนั 
 

2. ความสําคญัของความผูกพนัต่อองค์การ 
 ความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสาํคญัยิง่ต่อองคก์ารในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความผกูพนัต่อองคก์ารสามารถใชท้าํนายอตัราการเขา้ออก ลาออก และการเปล่ียน
งาน (Turnover) ไดดี้กว่าความพึงพอใจในงาน เน่ืองจากความผกูพนัต่อองคก์ารมีแนวคิดท่ี
ครอบคลุมมากกว่า กล่าวคือความผกูพนัต่อองคก์ารสามารถสะทอ้นถึงความรู้สึกของพนกังานท่ีมี
ต่อองคก์ารซ่ึงมีลกัษณะท่ียาวนานกวา่ความพึงพอใจ 
 2. ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นตวัแปรสาํคญัอยา่งหน่ึงในการทาํนายแรงจูงใจในการ
เขา้งานของพนักงาน และเป็นแรงผลกัดนัให้พนักงานในองค์การสามารถทาํงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เน่ืองจากความรู้สึกในความเป็นเจา้ของร่วมภายในองคก์าร 
 3. ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นตวัเช่ือมประสานระหว่างความตอ้งการของบุคคลใน
องคก์ารกบัเป้าหมายขององคก์าร เพื่อช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้เน่ืองจากเม่ือพนกังาน
เกิดความผกูพนักบังานยอ่มทุ่มเทแรงกายแรงใจใหก้บังานและกิจกรรมต่างๆขององคก์าร ส่งผลให้
องคก์ารสามารถท่ีจะบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้
 4. ความผกูพนัต่อองคก์ารมีส่วนเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคก์าร 
 5. ความผกูพนัต่อองคก์ารช่วยลดการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ี
สมาชิกในองคก์ารมีความรัก ความผกูพนัต่อองคก์ารของตน 
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 3. ทฤษฎเีกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ 
     ในการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร มีหลายแนวคิดดงัน้ี 
      Porter and Steers (1982, อา้งถึงใน พชัราภรณ์ ศุภมัง่มี, 2548) ไดแ้บ่งประเภทของ
ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็น 2 ประเภท ซ่ึงนิยมนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง ไดแ้ก่ 
      1. แนวคิดประเภททศันคติ (Attitudinal Type) ซ่ึงถือว่าความผกูพนัต่อองคก์ารเป็น
ทศันคติท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานกบัองคก์าร เป็นการแสดงตนเป็นอนัหน่ึง อนั
เดียวกนั และรู้สึกเก่ียวพนักบัองคก์ารอยา่งแนบแน่น เน่ืองจากมีความเช่ือในเป้าหมาย และค่านิยม
ขององคก์าร มีความตั้งใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อองคก์าร และมีความปรารถนา อยา่งแรงกลา้ท่ี
จะอยูก่บัองคก์าร 
     2. แนวคิดประเภทพฤติกรรม (Behavioral Type) ซ่ึงมองว่าความผกูพนัต่อองคก์าร
เป็นกระบวนการท่ีบุคคลเขา้มาสู่องคก์าร โดยสร้างความผกูพนัข้ึนเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 
มิใช่เพื่อองคก์าร มีสาระสาํคญัวา่การลงทุนเป็นเหตุใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกผกูพนั โดยส่ิงท่ีลงทุนไป 
เช่นความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ระยะเวลา เป็นตน้ ทาํใหเ้ขาไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนจาก
องคก์าร เช่น ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเล่ือนตาํแหน่งการลาออกจากงานจะทาํให้
เขาสูญเสียผลประโยชน์นั้นเอง 
        Allen and Meyer (1990) ไดก้ล่าวว่าความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นภาวะทางจิตใจท่ี
ทาํใหบุ้คคลมีความยดึมัน่ต่อองคก์าร โดยไดแ้บ่งออกเป็น 3 แนวทางไดแ้ก่ 
        1. แนวทางท่ีเนน้ความผกูพนัทางอารมณ์ (Affective Attachment) เป็นแนวคิดท่ี
ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในการวิจยัเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร เป็นการแสดงถึงความยึดติด
ทางดา้นจิตใจของบุคคลต่อองคก์ารการเขา้ไปเก่ียวขอ้งและเตม็ใจท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์าร ซ่ึง
บุคคลอยูใ่นองคก์ารนั้นเพราะตอ้งการอยู ่ เน่ืองจากไดรั้บประสบการณ์ในการทาํงานท่ีน่าพึงพอใจ
จากองคก์ารตลอดจนไดรั้บความพึงพอใจในการไดรั้บการตอบสนองการคาดหวงั ความตอ้งการ
พื้นฐานของบุคคล ซ่ึงจะไดก้ารพฒันาการผกูติดทางอารมณ์ต่อองคก์าร อยา่งไรก็ตามองคป์ระกอบ
ดา้นน้ียงัข้ึนอยูก่บัลกัษณะขององคก์ารดว้ย คือ เป็นองคก์ารท่ีมีการบริหารแบบการกระจายอาํนาจ
ในการตดัสินใจ หรือคุณลกัษณะภายในตวับุคคลบางอยา่งร่วมดว้ย เช่น ความเช่ืออาํนาจภายในตน 
จะมีส่วนช่วยพฒันาความผกูพนัดา้นน้ี การจดัสภาพงานท่ีพึงพอใจ โอกาสในการไดพ้ฒันาทกัษะ
ในงาน การไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบังาน การสนบัสนุนทางสงัคม 
        2. แนวทางท่ีเนน้ความผกูพนัอนัเน่ืองมาจากการลงทุน (Perceived Costs) แสดง
ถึงการท่ีบุคคลผกูพนักบัองคก์ารของตนเอง เน่ืองมาจากการรับรู้ว่าถา้ออกจากองคก์ารไปแลว้จะ
เสียผลประโยชน์ท่ีตนไดล้งทุนไวก้บัองคก์าร ขณะเดียวกนัก็รับรู้ถึงการขาดทางเลือกของตนเอง 
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หรือรับรู้ถึงทางเลือกท่ีมีจาํกดั ทาํให้บุคคลอยู่กบัองคก์ารเพราะจาํเป็นตอ้งอยู่ การพฒันาความ
ผกูพนัดา้นน้ีสามารถทาํไดโ้ดย ใหพ้นกังานไดล้งทุนท่ีการลงทุนนั้นจะสูญหายไปหรือลดค่าลงเม่ือ
ออกจากองคก์าร 
  3. แนวทางท่ีเนน้ความผกูพนัอนัเน่ืองมาจากหนา้ท่ี (Obligation) แสดงถึงการท่ีบุคคล 
รับรู้ถึงพนัธะของตนต่อองคก์าร ซ่ึงเป็นผลมาจากสองตวัแปรไดแ้ก่ 
 3.1 การหล่อหลอมทางสังคม (Socialization) ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็นการหล่อหลอมทาง
ครอบครัวและการหล่อหลอมในองคก์าร เช่น จากวฒันธรรมองคก์าร เพื่อสร้างคุณค่าและความ
จงรักภกัดี 
   3.2 การแลกเปล่ียน (Exchange) ไดแ้ก่ การไดรั้บรางวลั ไม่ว่าจะเป็นรางวลัทาง
สงัคม และรางวลัจากองคก์าร หรือการลงทุนขององคก์ารในตวับุคคล เช่น การพฒันาพนกังานดว้ย
การฝึกอบรม การใหทุ้น ทาํใหบุ้คคลรู้สึกผกูพนัเพื่อตอบแทนองคก์าร เป็นความรู้สึกวา่ควรจะอยู ่
 Steers and Porter (1991) (อา้งถึงใน พิชญากุล ศิริปัญญา, 2545) กล่าวว่า ความผกูพนั
ต่อองคก์ารมีความหมายใน 3 ลกัษณะ คือ 
 1. ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร เป็น
ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ือดา้นทศันคติในเชิงบวกต่อองคก์าร มีความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่ง
แทจ้ริงต่อค่านิยม และเป้าหมายขององคก์าร พร้อมสนบัสนุนกิจการขององคก์าร ซ่ึงเป็นเป้าหมาย
ของตนดว้ยมีความเช่ือวา่องคก์ารน้ีเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองทาํงานดว้ยความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์าร 
 2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององคก์าร เป็น
ลกัษณะท่ีบุคลากรเตม็ใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พยายามทาํงานเตม็ความสามารถ เพ่ือให้องคก์าร
ประสบผลสาํเร็จบรรลุเป้าหมาย เกิดผลประโยชน์ต่อองคก์าร และมีความห่วงใยต่อความเป็นไป
ขององคก์าร 
 3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร เป็น
ลกัษณะท่ีบุคลากรแสดงความตอ้งการ และตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานในองคก์ารน้ีตลอดไป มีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์าร มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององคก์าร และพร้อมท่ีจะบอกคนอ่ืนว่า
ตนเป็นสมาชิกขององคก์าร การรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร สนบัสนุนและสร้างสรรค์
องคก์ารใหดี้ยิง่ข้ึน 
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4.  ปัจจัยทีมี่ผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 
 Richard M. Steers (1977) ไดแ้บ่งปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัขององคก์ารเป็น  3 กลุ่ม 
คือ 
 1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน (Personal Characteristic) ประกอบดว้ย 
อาย ุเพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน ระดบัตาํแหน่งและอตัรา
เงินเดือน 
 2. คุณลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (Job Characteristic) ลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนั จะมี
อิทธิพลต่อระดบัความยดึมัน่ ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั ลกัษณะงานท่ีดีจะทาํใหบุ้คลากรรู้สึกมี
แรงจูงใจอยากทาํงานเพ่ือเพิ่มค่าใหก้บัตนเอง แมว้่าผลงานจะยงัไม่ดีก็ยงัทุ่มเทความพยายามใหม้าก
ข้ึน เพ่ือเพิ่มรางวลัใหก้บัตนเองและคุณภาพงานท่ีดีข้ึน ลกัษณะงานท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารไดแ้ก่ 
      2.1 ความมีอิสระในการทาํงาน หมายถึง ลกัษณะงานท่ีบุคคลสามารถปฏิบติัได้
อยา่งมีอิสรภาพ ตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง สามารถใชดุ้ลยพินิจและตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง โดย
ไม่มีการควบคุมจากภายนอก จะทาํใหบุ้คลากรปฏิบติังานไดเ้ตม็ความรู้ความสามารถ 
     2.2 ความหลากหลายของงาน หมายถึงงานท่ีมีระดบัความยากง่ายของงานท่ีผู ้
ปฏิบติัตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ มีลกัษณะท่ีไม่จาํเจ หรือการทาํกิจกรรมหลายๆอย่างของ
หน่วยงานใหส้าํเร็จผล รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยพีิเศษจึงเป็นงานท่ีทา้ทาย และกระตุน้ใหบุ้คลากรมี
ความสนใจในงาน 
     2.3 ความมีเอกลกัษณ์ของงาน หมายถึง งานท่ีระบุขอบเขตของงาน มีความ
ชดัเจนของบทบาทหนา้ท่ีของตนเองในการปฏิบติังาน เป็นระดบัความยากง่ายของผูป้ฏิบติัสามารถ
ทาํงานนั้นตั้งแต่ตน้จนบงัเกิดผลงาน ทาํใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกสบายใจท่ีจะปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีท่ีถูกตอ้ง และมีผลงานท่ีสามารถพิจารณาไดช้ดัเจน 
     2.4 ผลป้อนกลบัของงาน เม่ือบุคลากรปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์ารแลว้ ก็ตอ้งไดรั้บ
ขอ้มูลป้อนกลบัของตนเอง รวมทั้งขอ้คิดเห็นท่ีไดรั้บจากผูร่้วมงาน หรือผูบ้งัคบับญัชาเพื่อเป็นการ
ประเมินผลงานวา่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
     2.5 งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น หมายถึง ลกัษณะงานท่ีบุคลากรมีโอกาส
ท่ีจะติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การไดเ้ขา้สังคมทาํให้มีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคนอ่ืน
ก่อใหเ้กิดความคิดหลากหลายในการพฒันาตนเอง ในการพฒันางาน เม่ือมีสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นก็จะ
กระตุน้ใหเ้กิดความรู้สึกวา่ ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร เป็นเจา้ขององคก์าร และจะรู้สึกผกูพนั
กบัองคก์าร 
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 3. ประสบการณ์ในงาน (Work Experience) หมายถึง การรับรู้ของสมาชิกต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในช่วงปฏิบติังาน ประสบการณ์ท่ีไดรั้บเป็นคุณหรือโทษ มีผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารโดยกาํหนดไว ้4 ลกัษณะไดแ้ก่ 
     3.1 ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร คือความรู้สึกว่าตนเองไดรั้บการ
ยอมรับจากองคก์าร รู้สึกวา่การปฏิบติังานของตนมีคุณค่าเป็นเสมือนรางวลัขององคก์ารท่ีใหแ้ก่ 
ผูป้ฏิบติังาน ทาํใหเ้กิดความรู้สึกจงรักภกัดี และคิดวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
     3.2 ความรู้สึกว่าองคก์ารเป็นท่ีพึงพาได ้ เป็นความรู้สึกไวว้างใจเช่ือถือของ
บุคคลท่ีมีต่อองคก์าร วา่องคก์ารจะไม่ทอดท้ิงเม่ือเขาประสบปัญหา 
     3.3 ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร หมายถึง การท่ีบุคลากรได้
ลงทุนปฏิบติังานกบัองคก์ารแลว้ ก็หวงัจะไดรั้บผลตอบแทน เช่น ค่าตอบแทน การพิจารณาความดี
ความชอบ ทาํใหมี้แรงจูงใจในการปฏิบติังาน และเป็นปัจจยัท่ีสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร 
     3.4 ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์าร ทศันคติของกลุ่มภายในองคก์ารนั้น 
ทาํให้บรรยากาศในองคก์ารแตกต่างกนั บรรยากาศขององคก์ารท่ีดี มีความรักความสามคัคี
ช่วยเหลือร่มมือกนัปฏิบติังาน ทาํใหบุ้คลากรรู้สึกวา่ทศันคติของกลุ่มดี กจ็ะส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกท่ี
จะอยูก่บัองคก์ารต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 สุรารักษ์ ศักดิ์ธรรมเจริญ (2549) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนั
ขององคก์รของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ พบว่า พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รโดรรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ อายุ รายไดต่้อเดือน ตาํแหน่ง
งาน และอายุในการทาํงาน ส่วนเพศ สถานภาพรมรส และระดบัการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อระดบั
ความผกูพนัองคก์ร สาํหรับปัจจยัในดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัของ
องคก์ร ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการทาํงานความหลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ผล
ป้อนกลบัของงาน และงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน สาํหรับปัจจยัในดา้นประสบการณ์
ในงานท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัขององคก์ร ไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร 
ความรู้สึกว่าองค์การเป็นท่ีพึ่ งพาได้ ความคาดหวงัท่ีจะได้รับการตอบสนองจากองค์การ และ
ทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์าร 
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สันต์ฤทยั ลิม่วรีพนัธ์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
กรณีศึกษา บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก พนกังานบริษทั 
ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 263 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) และค่า t-test ผลการศึกษาดา้นปัจจยัแรงจูงใจต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารของพนกังาน พบวา่ ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.86 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีพนกังานมีความผกูพนัต่อ
องคก์ารอยู่ในระดบัสูง ไดแ้ก่ ดา้นองคก์ารเป็นท่ีพึ่งได ้ รองลงมาคือดา้นสัมพนัธภาพกบั
ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน และดา้นภาวะผูน้าํ และในดา้นปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังาน พบว่าระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.86 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นบรรทดั
ฐานทางสังคม อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.18 รองลงมาคือ ความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้น
ความรู้สึก มีค่าเฉล่ีย 3.77 และดา้นความต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 3.62 

จักรพันธ์ เทพพทิักษ์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานบริษทั ลาํพนูซิงเดนเก็น จาํกดั เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก พนกังาน บริษทั ลาํพนูซิงเดน
เก็น จาํกดั จาํนวน 122 คน ซ่ึงเป็นพนกังานสาํนกังานปฏิบติังานในส่วนการสนบัสนุนการผลิต
จาํนวน 85 คน พนกังานสาํนกังานปฏิบติังานในส่วนการผลิตจาํนวน 37 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และ ค่าเฉล่ีย  ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  พนกังานมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาํดับคือ ด้านความหลากหลายของงาน  ด้านความมีโอกาส
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน  และดา้นผล
ป้อนกลบัของงาน  สําหรับปัจจยัย่อยในแต่ละด้านมีความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์การมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก ลาํดบัแรกในแต่ละดา้นดงัน้ี  ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน  ไดแ้ก่ การท่ี
องคก์รเปิดโอกาสในการนาํเสนอส่ิงใหม่  ดา้นความหลากหลายของงาน ไดแ้ก่ งานท่ีทาํอยูต่อ้งใช้
ทกัษะความรู้ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั  ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน ไดแ้ก่ การท่ี
สามารถมองเห็นผลสาํเร็จจากการทาํงานนั้นได ้ ดา้นผลป้อนกลบัของงาน ไดแ้ก่ ผลงานท่ีผา่นมา
สามารถเป็นกาํลงัใจท่ีจะพฒันางานให้ดีข้ึน   ดา้นความมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ การ
ทาํงานภายในองคก์รจะทาํงานร่วมกนัเป็นทีมมากกวา่ต่างคนต่างทาํ   

สาํหรับปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติั  พบว่าพนกังานให้ระดบัความสาํคญั
ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมในระดับมากเรียงลาํดับคือ ด้านความรู้สึกว่าตนมี



 11

ความสาํคญัต่อองคก์าร  ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร  ดา้นทศันคติต่อ
เพื่อนร่วมงานและองคก์าร  และดา้นความรู้สึกว่าองคก์ารเป็นท่ีพึ่งพาได ้   สาํหรับปัจจยัยอ่ยในแต่
ละดา้นใหร้ะดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารมีค่าเฉล่ียในระดบัมากลาํดบัแรกในแต่
ละดา้นดงัน้ี  ดา้นความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองคก์าร  ไดแ้ก่ ความสําเร็จขององคก์ารท่ีเกิด
ข้ึนมาจากการท่ีพนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค ์   ดา้นความรู้สึกว่าองคก์ารเป็นท่ีพึ่งพาได ้ 
ไดแ้ก่ ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากระบบสวสัดิการขององคก์ารไดต้รงกบัความตอ้งการ   
ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร  ไดแ้ก่ องคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้
โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ   ดา้นทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์าร  ไดแ้ก่ นโยบายการ
บริหารงานบุคคลขององคก์ารท่ีใชอ้ยูเ่ป็นไปอยา่งมีระบบและหลกัเกณฑ ์  

จิระชัย  ยมเกิด (2549)  ได้ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัลานนา
เกษตรอุตสาหกรรมจาํกดั เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก พนกังาน บริษทัลานนาเกษตรอุตสาหกรรมจาํกดั  
จาํนวน 191 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  พนักงานให้ระดบั
ความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัคือ ดา้นความมี
โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ดา้นความหลากหลายของงาน    ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน  ดา้น
ความมีเอกลกัษณ์ของงาน และดา้นผลป้อนกลบัของงาน  สาํหรับปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นให้ระดบั
ความสําคญัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารมีค่าเฉล่ียในระดบัมากลาํดบัแรกดงัน้ี  ดา้นความมี
อิสระในการทาํงาน  ไดแ้ก่ ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณของตนในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ ดา้น
ความหลากหลายของงาน ไดแ้ก่ งานท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะความรู้ความสามารถหลายดา้นประกอบ
กนั  ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน ไดแ้ก่ ท่านสามารถระบุงานท่ีทาํอยู่ว่ามีลกัษณะขั้นตอนและ
วิธีการทาํงานอยา่งไรได ้ ดา้นผลป้อนกลบัของงาน ไดแ้ก่ หลงัการประเมินผลการปฏิบติังาน  ท่าน
มีโอกาสทราบว่าตนเองปฏิบติังานไดดี้เพียงใด  ดา้นความมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ การ
ทาํงานภายในบริษทัฯ และแผนกจะทาํงานร่วมกนัเป็นทีมมากกวา่ต่างคนต่างทาํ   

สาํหรับปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติั  พบว่าพนกังานให้ระดบัความสาํคญั
ต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวมในระดับปานกลางเรียงลําดับคือ ด้านความรู้สึกว่าตนมี
ความสําคญัต่อองคก์าร  ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์าร ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บ
การตอบสนองจากองคก์าร    และดา้นความรู้สึกวา่องคก์ารเป็นท่ีพึ่งพาได ้   สาํหรับปัจจยัยอ่ยในแต่
ละดา้นท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารดงัน้ี  ดา้นความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร มีความ
คิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์การมีค่าเฉล่ียในระดบัสูงลาํดบัแรกคือ  ท่านคิดว่าผูบ้งัคบับญัชา
ปฏิบติัต่อท่านอยา่งใหค้วามสาํคญักบัท่านเหมือนเพื่อนร่วมงานคนอ่ืนๆ  ดา้นความรู้สึกว่าองคก์าร
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เป็นท่ีพึ่งพาได ้ความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองคก์ารมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางลาํดบัแรกคือ  
ไดแ้ก่ ท่านคิดวา่ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ คุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศใหก้บั
บริษทัฯ   ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร มีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารมีค่าเฉล่ียในระดบัสูงลาํดบัแรกคือ ปัจจุบนัท่านไดรั้บมอบหมายให้ทาํงานท่ีตรงกบัความรู้
ความสามารถและความตอ้งการแลว้   ดา้นทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์าร มีความคิดเห็นต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารมีค่าเฉล่ียในระดบัสูงลาํดบัแรกคือ ไดแ้ก่ ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหวัหนา้
เพื่อนร่วมงานทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั 

ณฎัฐกนัย์  ธนรัชต์ธํารงกลุ  (2554) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังาน บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคลัส์ จาํกดั  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคลัส์ จาํกดั  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
พนกังานบริษทัไบโอฟาร์มเคมิคลัส์  จาํกดั  จาํนวน 238 คน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

 ผลการศึกษาดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัท่ีมี
ผลต่อความผกูพนัในระดบัมากเรียงลาํดบัคือ งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ความหลากหลาย
ของงาน ความมีอิสระในการทาํงาน และผลป้อนกลบัของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน  
 สาํหรับปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นใหร้ะดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ลาํดบัแรกดงัน้ี   ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน ไดแ้ก่ การไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถของตนในการแกไ้ขปัญหา  ดา้นความหลากหลายของงาน   ไดแ้ก่ งานท่ีทาํเป็นงานท่ี
ทา้ทายความสามารถตลอดเวลา  ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน  ไดแ้ก่ การรับรู้หน้าท่ีความ
รับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงานในองคก์าร  ดา้นผลป้อนกลบัของงาน  ไดแ้ก่ การรับรู้ผลการ
ปฏิบติังานของตนเอง ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน
เป็นไปอยา่งราบร่ืน  
 ผลการศึกษาดา้นประสบการณ์ในงาน  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสาํคญัท่ีมี
ผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก คือ ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจาก
องค์การ ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ และความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์การ   
สาํหรับปัจจยัท่ีให้ความสําคญัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้น
ความรู้สึกวา่องคก์ารพึ่งพาได ้ 
 สําหรับปัจจัยย่อยในแต่ละด้านให้ระดับความสําคัญท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อ
องคก์ารมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ลาํดบัแรกดงัน้ี ดา้นความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ 
ความสาํเร็จขององคก์ารท่ีเกิดข้ึน มาจากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค ์ดา้นความรู้สึก
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ว่าองคก์ารพึ่งพาได ้ไดแ้ก่ องคก์ารให้ความสนใจดูแลพนกังานในระหว่างการทาํงานเสมอ  ดา้น
ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองค์การ ไดแ้ก่ การทาํงานกบัองค์การในปัจจุบนัมี
โอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ  ดา้นทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์าร   ไดแ้ก่ องคก์ารเป็นท่ีดึงดูด
ใจสาํหรับบุคคลภายนอกในการเขา้มาร่วมงาน  
 
 


