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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

ก าร ศึ กษ า เร่ือ ง  ค ว าม ผู ก พัน ต่ อ อ งค์ ก ารข อ ง บุ ค ล าก รคณ ะบ ริห าร ธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้เอกสาร รายงานวิจยั รวามทั้งทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัแนวคิดและทฤษฎี มาแสดงไวใ้นบทน้ี ดงัน้ี 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
 2.1.1 ความหมายของความผูกพนัต่อองค์การ  

Steers (1997) (อา้งในชยัทว ีเสนะวงศ์, 2550) กล่าววา่ ความผกูพนัขององคก์าร หมายถึง 
ความรู้สึกของสมาชิกวา่เป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร มีความเต็มใจท่ีจะท างานหนกั เพื่อด าเนินภารกิจ
ขององคก์าร โดยผูป้ฏิบติังานท่ีมีความผกูพนัต่องานสูงจะแสดงออกโดย 

1) มีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร 
 2)  ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทพลงังานเพื่อปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์าร 

3)  มีความเช่ือมัน่และยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร 
 2.1.2 หลกัการแนวคิดเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ  

The Gallup Organization (2002) สถาบนัวจิยัและองคก์ารท่ีปรึกษาไดค้น้พบแนวคิดท่ี 
ช่ือวา่ The Gallup Path ซ่ึงเป็นกรอบในการขบัเคล่ือนเคร่ืองมือต่างๆ ซ่ึงมุ่งเนน้ท่ีจะช่วยใหบ้ริษทัมี
การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นร้ายได ้ ก าไรท่ีเกิดจากการสร้างความผกูพนัของลูกคา้ (Customer 
Engagement) และความผกูพนของพนกังาน (Employee Engagement) โดยงานวจิยัและคิดคน้ของ 
Gallup ท าใหค้น้พบแนวทางท่ีองคก์ารจะประสบความส าเร็จดว้ยการจ าเป็นตอ้งสร้างลูกคา้ท่ีมีความ
ผกูพนัและพนกังานก็ตอ้งมีความผกูพนัต่องาน โดยหวัใจส าคญัของโมเดลน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่พนกังาน
ทุกระดบัในทุกองคก์ารจะสร้างการเติบโตยอดขายและก าไรขององคก์าร โดยไดแ้บ่งประเภทของ
พนกังานไว ้3 ประเภท (สวณีย ์แกว้มณี, 2549) คือ 

1) พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์าร (Engaged Employee) คือ พนกังานท่ี
เปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองคก์าร” ท างานดว้ยความมีใจรักและทุ่มเทในงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่ง
เตม็ความสามารถ มีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารอยา่งแทจ้ริง และจะหาแนวทางใน
การปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ เพื่อท าให้องคก์ารกา้วไปสู่ความส าเร็จในท่ีสุด 
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2) พนกังานท่ีไม่มีใจรักและทุ่มเทใจใหง้าน (Not-Engaged Employee) คือ พนกังานท่ี
เสมือน “ผดิีบในองคก์าร” ท างานเพื่อใหง้านเสร็จตามความตอ้งการเบ้ืองตน้ ไม่มีใจรักและทุ่มเทใน
งาน ไม่มีการคิดคน้นวตักรรม ไม่เพียงแต่ท่ีจะไม่ใหค้  ามัน่สัญญากบัองคก์าร แต่ยงัท างานเพื่อต่อตา้น
วตัถุประสงคข์ององคก์ารอีกดว้ย 

3) พนกังานท่ีสร้างปัญหาใหก้บัองคก์าร (Actively Disengaged Employee) คือ พนกังา
พวกท่ีสร้างปัญญาใหก้บัองคก์าร มีทศันคติในแง่ลบในการท างาน ไม่มีความสขในการท างานท่ีท า 
และยงัส่งผลต่อความรู้สึกท่ีไม่ดีน้ีไปยงัพนกังานท่ีอยูร่อบๆ ขา้ง เปรียบเสมือน “แอปเป้ิลเน่า” ท่ีคอย
ท าลายความส าเร็จของผูอ่ื้น ในท่ีสุดไม่เพียงแต่ท่ีจะท างานไม่ประสบความส าเร็จ พนกังานเหล่าน้ียงั
จะขดัขวางการท างานของพนกังานคนอ่ืนๆ ดว้ย 

Hewitt Associates (Hewitt Associates, 2003, อา้งถึงใน สกาว ส าราญคง, 2552 : 16) 
เป็นบริษทัท่ีปรึกษาในงานดา้นทรัพยากรมนุษยส์ าหรับเร่ืองความผกูพนัของพนกังานไดใ้หมุ้มมองวา่
ความผกูพนัของพนกังานเป็นส่ิงท่ีแสดงออกไดท้างพฤติกรรม กล่าวคือ สามารถดูไดจ้ากการพดู 
(Say) โดยจะพดูถึงองคก์ารเฉพาะในแง่บวก และพิจารณาไดจ้ากการด ารงอยู ่ (Stay) นัน่คือ พนกังาน
ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป ส่วนประเด็นสุดทา้ยจะดูวา่พนกังานใชค้วามพยายาม
อยา่งเตม็ความสามารถ (Strive) เพื่อช่วยเหลือหรือสนบัสนุนธุรกิจขององคก์าร โดยมีปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังาน มี 7 ประการ 

1) ภาวะผูน้ า (Leadership) 
2) วฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององคก์าร (Culture / Purpose) 
3) ลกัษณะงาน (Work activity) 
4) ค่าตอบแทนโดยรวม (Total compensation) 
5) คุณภาพชีวติ (Quality of life) 
6) โอกาสท่ีไดรั้บ (Opportunity) 
7) ความสัมพนั(Relationship) 

  
 2.1.3 หลกัการแนวคิดเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ  

Steers (1997) (อา้งในชัยทวี เสนะวงศ์, 2550 ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของ
องคก์าร และผลลพัธ์ต่อความผกูพนัขององคก์ารเป็น 3 ปัจจยั คือ 
 1) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic) หมายถึง ตวัแปรต่างๆ ท่ีระบุ
คุณสมบติัของบุคคลนั้นๆ เช่น อาย ุการศึกษา อายงุาน ความตอ้งการ ความส าเร็จ ความชอย ความเป็น
อิสระ 
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 2) คุณลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (Job Characteristic) ลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนั จะมีอิทธิพล
ต่อระดบัความยดึมัน่ ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั ลกัษณะงานท่ีดีจะท าใหบุ้คลากรรู้สึกมีแรงจูงใจ
อยากท างานเพื่อเพิ่มค่าใหก้บัตนเอง 
 3) ประสบการณ์ในงาน (Work Experience) หมายถึง การรับรู้ของสมาชิกต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในช่วงปฏิบติังาน ประสบการณ์ท่ีไดรั้บเป็นคุณหรือโทษ มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่คนท่ีมีความส าคญัต่อองคก์าร องคก์ารพึ่งพาได ้ความคาดหวงัไดรั้บการตอบสนอง 
ทศันคติท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์าร 

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) (อา้งในจิรวรรธ เณรแยม้, 2553)  
ไดท้  าการศึกษาและน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของความผกูพนั (Engagement Component) 
พบว่า การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การนั้ น  ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
องคก์าร (Company) ดา้นงาน (Job) ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) 
และดา้นภาวะผูน้ า (Leadership) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  ดา้นองคก์าร (Company) ไดแ้ก่ การถ่ายทอดนโยบายและกลยทุธ์ใหก้บัทุกหน่วยงาน 
การจดัให้มีช่องทางเพื่อส่ือสารกบัพนกังาน การเปิดโอกาสและการรับฟังความคิดเห็น นโยบายและ
กลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและ       กลยุทธ์ของ
องคก์าร การมีระบบมาตรฐานการท างาน การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมปลอดภยั มีกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเคร่งครัด และบทลงโทษท่ีชดัเจน กรณีท่ีพนกังานท าผิด และมีการส่งเสริมให้พนกังานได้
เรียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ในองคก์าร 

2)  ด้านงาน (Job) ได้แก่ การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การจดัเตรียม
อุปกรณ์เคร่ืองมือให้พนกังานอยา่งเพียงพอ การมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
และพนกังานมีรูปแบบการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์าร 

3)  ด้ าน ก ารพั ฒ น าท รัพ ย าก ร ม นุ ษ ย์  (Human Resource Development) ไ ด้ แ ก่               
การวางแผนงานดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสม การจดัท าขีดความสามารถ (Competency) 
ขององค์การและพนักงาน การเช่ือมโยงผลการประเมินการปฏิบติังานของพนักงาน (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 
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4) ด้านภาวะผู ้น า (Leadership) ได้แก่ ผู ้บังคับบัญชามีการแจ้งผลการประเมินให้
พนักงานได้ทราบ ผูบ้งัคบับญัชาให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูบ้งัคบับญัชา        
มีการส่ือความถึงความคาดหวงัในการท างานของพนักงานให้และหน่วยงานได้รับทราบรวมถึง
ผูบ้งัคบับญัชา มีการให้ค  าแนะน าแนะแนวทาง ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน
และผูบ้งัคบับญัชามีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล 

 
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 จิรวดี ตั้งศิริสัมฤทธ์ิ (2551) ศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัล๊อกซ์
เล่ย ์จ  ากดั (มหาชน) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างพนักงานทั้งส้ิน269 คน พบว่าระดบัความ
ผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก พบว่า โดยมีความคิดเห็นต่อ
ความรู้สึกผกูพนัเป็นอยา่งมากกบัองคก์ารในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  ส่วนความเช่ือมัน่และยอมรับใน
เป้าหมาย ค่านิยมขององค์การและความจงรักภกัดี ปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็น
สมาชิกขององค์การต่อไปพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก แสดงว่าพนกังานผูต้อบ
แบบสอบถามโดยรวม มีความผูกพัน ต่อองค์ก ารเป รียบ เส มือน  “ดาว เด่น ในองค์ก าร”                      
ส่วนองค์ประกอบความผูกพนัทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นองค์การ ด้านงาน ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
และดน้ภาวะผูน้ า ในระดบัเห็นดว้ยทุกดา้น โดยพนกังานมีความคิดเห็นในดา้นองคก์ารเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือความคิดเห็นต่อด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้นภาวะผูน้ า
ตามล าดับ โดยทุกด้านอยู่ระดับเห็นด้วยมาก สอดคล้องกับความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพนัต่อ
องค์การของพนักงานในภาพรวมท่ีอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากเช่นเดียวกนั และพบว่าปัจจยัของความ
ผกูพนัดา้นองคการ ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นภาวะผูน้ า มีผลกบัความผกูพนัต่อองคก์าร
โดยภาพรวม ส่วนปัจจยัดา้นงาน พบวา่ไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ณัฐพงษ์  ถาวรานนท์ (2551) ศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานบริษทั ซี.
อาร์.พี. จิลเวอร่ี (เชียงใหม่) จ  ากัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานทั้งหมดท่ีท างานในบริษัท 
จ านวน 166 คน พบวา่ความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานอยู่ในระดบัท่ีไม่ยึดติดกบัความผูกพนัต่อ
องค์การ (Not-engaged) โดยมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพนัด้านองค์การ ด้านงาน 
ดา้นทรัพยากรมนุษย ์ดา้นภาวะผูน้ า อยูใ่นระดบัเฉยๆ ทุกดา้น โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้น
องคก์าร ไดแ้ก่ อาร์.พี. จิลเวอร่ี (เชียงใหม่) จ  ากดั มีการสร้างสภาพแวดลม้ในท่ีท างานอยา่งเหมาะสม
และปลอดภยัให้กบัพนกังาน ดา้นงาน บริษทั อาร์.พี. จิลเวอร่ี (เชียงใหม่) จ  ากดั มีกรจดัเตรียมอุปกรณ์
เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการท างานของพนักงานอย่างเพียงพอ ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ได้แก่
บริษทั อาร์.พี. จิลเวอร่ี (เชียงใหม่) จ  ากดั มีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพธัภาพท่ีดี
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ระหวา่งพนกังานดา้นภาวะผูน้ า ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งและน ามาถ่ายทอดใหพ้นกังาน
ไดรั้บทราบ 
 พรพิมล  กล่อมจิต (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานกลุ่มธุรกิจ
ลูกค้าผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานทั้ งหมดท่ีท างานในกลุ่มธุรกิจลูกค้า
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 120 คน พบวา่ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานอยูใ่นระดบัผกูพนั (Engaged)  พนกังานมี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  โดยสามารถ
เรียงล าดบัระดบัความคิดเห็นต่อองคก์ารจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นภาวะผูน้ า  ดา้นองคก์าร ดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และด้านงาน เม่ือพิจารณาจากนัยส าคญัทางสถิติ พบว่าปัจจยัด้านการ
พฒันาทรัพยกรมนุษยแ์ลดา้นภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ สถานนะภาพสมรส ประสบการณ์ในการท างานอ่ืนๆ ต าแหน่งภาใน
องคก์ารของพนกังาน ส่วน เพศ อายุ ระดบักาคศึกษา รายได ้ระยะเวลาการปฏิบติังาน ไม่มีอิทธิพลกบั
ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สุวภรณ์  สีมา (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานฝ่ายบริหาร
บญัชีลูกคา้หน่วยธุรกิจผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนักงาน จ านวน 147 ราย 
พบวา่พนกังานฝ่ายบริหารบญัชีลูกคา้หน่วยธุรกิจผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั มีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัผกูพนั (Engaged) โดยพนกังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ท่ีมีผต่อการสร้างความผูกพนัต่อองค์การในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
และดา้นภาวะผูน้ าในระดบัเห็นดว้ยมาก ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานใน
ดา้นต่างๆ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองค์การ โดยความคิดเห็นดา้นองคก์ารและดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนษยมี์ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัในภาพรวมต่องคก์ารอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ในขณะท่ีดา้นงานและดา้นภาวะผูน้ าไม่มีผลต่อระดบัความผูกพนัในภาพรวม และพบวา่ปัจจยั
ดา้นการพฒันาทรัพากรมนุษยมี์ความสัมพนัธ์ต่อความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิก
ภาพขององค์การของพนกังาน และปัจจยัดา้นองค์การมีความสัมพนัธ์ต่อความเช่ือมัน่และยอมรับใน
ค่านิยมและเป้าหมายขององค์การอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ส่วนความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทพลงังานเพื่อ
ปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์ารไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัใด 


