
บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
 การศึกษาเรื่อง  ความผูกพันตอองคการของพนักงานบรษิัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส 
(ประเทศไทย) จํากัด ผูศึกษาไดศึกษาคนควารวบรวมแนวความคิดจากเอกสารและงานวิจยั
ดังตอไปนี ้
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 

2.1.1. ความหมายของความผูกพันตอองคการ 
Steers (1977) กลาววา ความผูกพันตอองคการมีความหมายใน 3 ลักษณะ คือ 
1) ความเชื่อมัน่อยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ เปนลักษณะ

ของบุคคลที่มีทัศนคติเชิงบวกตอองคการ มีความผกูพันอยางแทจริงตอคานิยมและเปาหมายของ
องคการ พรอมสนับสนุนกิจการขององคการซึ่งเปนเปาหมายของตนดวย และภาคภูมิใจทีไ่ดเปน
สวนหนึ่งขององคการ 

2) ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคการ เปนลักษณะที่
บุคลากรเต็มใจที่จะเสยีสละอุทิศตน พยายามทํางานเต็มความสามารถ เพื่อใหองคการประสบ
ความสําเร็จบรรลุเปาหมาย เกิดผลประโยชนตอองคการ และหวงใยตอความเปนไปขององคการ 

3) ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ เปนลักษณะ
ที่บุคลากรแสดงความตองการ และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองคการนีต้ลอดไป มีความจงรักภักดตีอ
องคการ มีความภาคภูมใิจในการเปนสมาชิกขององคการ รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ 
สนับสนุนและสรางสรรคองคการใหดยีิ่งขึ้น 

Burke (2003) เปนบริษัททีป่รึกษางานทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และไดทําการ
วิจัยในเรื่องความผูกพันของพนักงานตอองคการ โดยจากการวจิัยพบวา พนักงานที่มีความผูกพนั
จะตองการทํางานอยูกับองคการนั้นๆ และเสียสละเพื่อองคการ สรางผลผลิตและใหบริการลูกคา 
และชวยเหลือองคการใหประสบความสําเร็จโดยความผกูพันของพนกังานนี้จะสงผลใหเกิดความ
จงรักภกัดีของลูกคา (Customer loyalty) และกอใหเกิดผลประโยชน (Profitability) ตอองคการ 

The Institute for Employment Studies หรือ IES (2004) บริษัทที่ปรึกษางานทางดานการ
พัฒนากลยุทธ และงานวจิัย ไดใหความหมายของคําวา ความผูกพนัของพนักงาน และไดระบุถึง
พฤติกรรมของพนักงานที่มคีวามผูกพันตอองคการไวดงันี้ 
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1) มีความเชื่อในองคการ 
2) มีความปรารถนาที่จะทํางานเพื่อใหเกดิสิ่งที่ดีขึ้น 
3) เขาใจลักษณะของธุรกิจและมองในภาพใหญ 
4) มีความตั้งใจและมุงมั่น 
5) มีการพัฒนาอยูเสมอ 

 

Mary E. Sheldon (อางในพัชราภรณ ศุภมั่งมี, 2548) กลาววา ความผูกพันตอองคการ เปน
มิติของความรูสึกที่สมาชิกมีตอองคการ เปนความตั้งใจที่จะสละเวลา พลังงาน รวมทั้งความซื่อสัตย
ใหกับการกระทํานั้น ๆ มีความจงรักภักดีตอองคการที่เขาเปนสมาชิกอยู 

 

2.1.2 ความสําคัญของความผูกพันตอองคการ 
 

The Gallup Organization (2002) ไดคนพบแนวทางที่มนุษยเปนตัวขับเคลื่อนผลลัพธทาง
ธุรกิจขององคการ ในรูปของ The Gallup Path โดยหัวใจสําคัญของโมเดลนี้แสดงใหเห็นวา
พนักงานทุกระดับในทุกองคการจะสรางการเติบโตยอดขายและกําไรขององคการ (Brandage, 
2548) ซ่ึงมีลักษณะดังภาพที่ 1  
 
แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงตัวขับเคลื่อนผลลัพธทางธุรกิจขององคการ (The Gallup Path to 
Business Performance) 

 
ที่มา : ดัดแปลงจาก The Gallup Organization, 2002 
http://www/gallupconsulting.com/content/?ci=1528,2007 

กําไรที่เพิ่มขึ้น
อยางแทจริง 

การเจริญเติบโต
อยางยั่งยืน 

การเพิ่มขึ้น
ของมูลคาหุน 

ลูกคาที่มีความ
ผูกพันตอองคการ 

พนักงานที่มีความ
ผูกพันตอองคการ 

ระบุจุดแข็ง 
ของพนักงาน 

การจัดวางพนักงาน
อยางเหมาะสม

ผูจัดการที่ดี 
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จากแผนภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวา องคการจะตองกําหนดขีดความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณที่ดีที่สุดในทุก ๆ ตําแหนงงาน เพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงงานนั้น ๆ อีกทั้งผูจัดการที่ดีจะตองสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อใหพนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีที่สุด ตองรูจักจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว เพื่อใหพนักงานเกิดความ
ผูกพัน ซ่ึงพนักงานที่มีความผูกพันนั้นจะชวยเพิ่มและรักษาลูกคาที่สรางกําไรใหแกองคการได 
ตลอดจนเพิ่มความจงรักภักดีของลูกคา สงผลใหองคการเกิดการเติบโตของยอดขายและผลกําไร
อยางยั่งยืน จนเพิ่มมูลคาหุนขององคการได 

จากแนวคิดเรื่องการวัดความผูกพันของพนักงานตอองคการนี้เอง The Gallup Organization 
ไดนํามาศึกษาวิจัยเร่ืองความผูกพันของพนักงานในการทํางาน โดยไดแบงประเภทของพนักงานใน
องคการออกเปน 3 ประเภท คือ 

1) พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการ (Engaged Employee) คือ พนักงานเปรียบเสมือน 
“ดาวเดนในองคการ” ทํางานดวยความเต็มใจ ตั้งใจ มีใจรักและทุมเทในงานที่ไดรับมอบหมาย 
คํานึงถึงองคการ มีความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการ และหาแนวทางในการปรับปรุงตนเอง
อยูเสมอ เพื่อใหตนและองคการกาวสูความสําเร็จในที่สุด 

2) พนักงานที่ไมยึดติดกับผูกพันตอองคการ (Not-engaged Employee) คือ พนักงานไมมี
ความกระตือรือรนในการทํางาน ทํางานเพื่อใหเสร็จตามความตองการเบื้องตน ทํางานโดยไมตั้งใจ 
ไมมีใจรักและทุมเทในงาน ไมคิดคนนวัตกรรม นอกจากนั้น ยังทํางานเพื่อตอตานวัตถุประสงคของ
องคการ ซ่ึงเปรียบเสมือน “ผีดิบในองคการ” 

3) พนักงานที่ไมมีความผูกพันตอองคการ (Actively disengaged Employee) คือ พนักงานที่
ไมมีความสุขในการทํางาน สรางปญหาในองคการ มีทัศนคติในแงลบ และยังสงตอความรูสึกไมดี
ไปยังพนักงานที่อยูรอบๆ คอยทําลายความสําเร็จของผูอ่ืน อีกทั้งยังขัดขวางการทํางานของพนักงาน
คนอื่นดวย เปรียบเสมือน “แอปเปลเนา” ที่คอยทําลายความสําเร็จของผูอ่ืน 

 
2.1.3 ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพนัตอองคการ 
 
Richard M. Steers (1977) ไดแบงปจจัยทีม่ีผลตอความผูกพันขององคการเปน 3 กลุม คือ 
1) ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน (Personal Characteristic) ประกอบดวย อายุ เพศ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
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2) ลักษณะงาน (Job Characteristic) ลักษณะงานที่แตกตางกัน จะมีอิทธิพลตอระดับความ
ยึดมั่น ผูกพันตอองคการแตกตางกัน ลักษณะงานที่ดีจะทําใหบุคลากรรูสึกมีแรงจูงใจอยากทํางาน
เพื่อเพิ่มคาใหกับตนเอง 

3) ประสบการณในงาน (Work Experience) หมายถึง การรับรูของสมาชิกตอส่ิงแวดลอม
ในชวงปฏิบัติงาน ประสบการณที่ไดรับเปนคุณหรือโทษ มีผลตอความผูกพันตอองคการไดแก 
ความรูสึกวาคนที่มีความสําคัญตอองคการ องคการพึ่งพาได ความคาดหวังไดรับการตอบสนอง 
ทัศนคติที่มีตอเพื่อรวมงานและองคการ 

Burke Institute (2003) ไดทําการวิจัยในเรื่องความผูกพันของพนักงานตอองคการ (อางใน 
http://www.burke.com, 2007) โดยจากการวิจัยพบวา พนักงานที่มีความผูกพันจะตองการทํางานอยู
กับองคการนั้นๆ และเสียสละเพื่อองคการ สรางผลผลิตและใหบริการแกลูกคา และชวยเหลือ
องคการใหประสบความสําเร็จโดยความผูกพันของพนักงานนี้จะสงผลใหเกิดความจงรักภักดีของ
ลูกคา (Customer loyalty) และกอใหเกิดผลประโยชน (Profitability) ตอองคการ 

โดยในการวิจัยไดมีการกลาวถึงสวนประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดความผูกพันของพนักงาน 
โดยเรียกวา Employee Engagement Index (EEI) ซ่ึงประกอบไปดวย ปจจัยตางๆ 6 ปจจัย ไดแก 
องคการ (Company) กลุมงาน (Work Group) สายอาชีพ (Career/Profession) ลูกคา (Custom) งาน 
(The Job) และผูจัดการ (Manager) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 
 

แผนภาพที่ 2 แผนภาพแสดงสวนประกอบความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement 
Model) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Burke, Inc. Research. Employee Engagement & Retention Management. 
   http://www.burke.com/Services/EERM/services.cfm?id=180,2007 

 
จากแผนภาพที่ 2 ไดแสดงใหเห็นถึงปจจัยตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบของการเกิดความ

ผูกพันของพนักงาน โดย Burke Institute ไดนําปจจัยตาง ๆ เหลานี้มาเปนปจจัยในการวัดความ
ผูกพันของพนักงาน ซ่ึงในแตละปจจัยจะมีหัวขอที่ใชเปนประเด็น เพื่อวัดความผูกพันของพนักงาน 
เชน ในดานองคการ เปนคําถามที่ถามเกี่ยวกับภาวะผูนํา คาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่จัด
ให โดยปจจัยในดานตาง ๆ เหลานี้จะนําไปสูความผูกพันของพนักงาน และผลของความผูกพันของ
พนักงานดังกลาวจะแสดงออกมาในลักษณะของผลการดําเนินงานของพนักงานและองคการ การคง
อยูของพนักงานในองคการ ความจงรักภักดีของลูกคา และความสามารถในการทํากําไร 

สวนประกอบ
ของความผกูพัน 
- ดานองคการ 
- ดานผูจัดการ 
- ดานกลุมงาน 
- ดานงาน 
- ดานสายอาชีพ 
- ดานลูกคา 

ตัวอยางประเด็นท่ีใชสอบถาม 

- ภาวะผูนํา 
- คาตอบแทนและผลประโยชน 
- สินคาและบริการ 
- ความยุติธรรมในที่ทํางาน 
- การไดรับการสนับสนุน 
- ผลตอบกลับของงาน 
- คุณภาพของงาน 
- การรวมมือของเพื่อนรวมงาน 
- การจัดการผลปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรพนักงาน 
- ความทาทาย กดดันของงาน 
- การพัฒนา กาวหนาในอาชีพ 
- ความสัมพันธกับลูกคา 

ผลลัพธท่ีสําคัญ 
• การคงไวซึ่งพนักงาน 
• ผลการดําเนินงาน 
• ความจงรักภักดีของ

ลูกคา 
• ความสามารถในการทํา

กําไรขององคการ 

ความผูกพัน 
ตอองคการ 



 9 
 

The Institute for Employment Studies หรือ IES ไดใหความหมายของคําวา ความผูกพัน
ของพนักงาน และไดระบุถึงพฤติกรรมของพนักงานที่มีความผูกพันตอองคการ (IES Report, 2004) 
ไวดังนี้ 

1) มีความเชื่อในองคการ (belief in the organization) 
2) มีความปรารถนาที่จะทํางานเพื่อใหเกดิสิ่งที่ดีขึ้น (desire to work to make things better) 
3) เขาใจลักษณะของธุรกิจและมองในภาพใหญ (understanding of business context and 

the bigger picture) 
4) มีความตั้งใจและมุงมั่น (willingness to go the extra mile) 
5) มีการพัฒนาอยูเสมอ (keeping up to date with developments) 
จากการวิจัยเร่ืองความผูกพันของพนักงาน ในป 2003 กับพนักงานจํานวนกวา 10,000 คน 

ใน 14 องคการ ใน NHS (National Health Service) โดยพบวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความผูกพัน
ของพนักงาน เกิดจาก 

1) การมีสวนรวมในการตัดสนิใจ (involvement in decision making) 
2)โอกาสที่ไดแสดงความคิดเห็น (the extent to which employees feel able to voice their 

ideas) 
3)โอกาสในการพัฒนาในงาน (the opportunities employees have to develop their jobs) 
4) องคการใหความสนใจความเปนอยูของพนักงาน (the extent to which the organization 

is concerned for employees’ health and wellbeing) 
นอกจากนี ้ จากการศึกษาของ IES ยังพบวา ระดับความผูกพันของพนักงานสามารถ

แปรผันไปตามลักษณะสวนบุคคล โดยในเรื่องของอายุ พบวา ระดับความผูกพันของพนักงานลดลง
เมื่อพนักงานมอีายุมากขึ้น (แตอายุไมเกิน 60 ป) พนกังานในตําแหนงผูจัดการ มีแนวโนมที่จะมี
ความผูกพันสงูกวาพนักงานทั่วไปที่เปนฝายสนับสนุน ความผูกพันของพนักงานสามารถแปรผันไป
ตามลักษณะของงาน ลักษณะประสบการณอีกดวย  
 
 
 
 
 
 
 



 10 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 พิชญากุล ศิริปญญา (2545) ทําการศึกษาเรื่อง “ความผูกพันตอองคการของพนักงานการ
ไฟฟาสวนภูมภิาค : กรณีศกึษา พนักงานของการไฟฟาสวนภูมภิาค เขต 1 (เชียงใหม) ภาคเหนอื” 
โดยทําการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการ และความสัมพันธของปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล 
ลักษณะงาน และประสบการณในการทํางาน ของพนักงานที่มีตอองคการ พบวา ความผูกพันของ
พนักงานโดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาจากปจจยัดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิานในองคการ ระดับตําแหนง และอตัรา
เงินเดือน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ สวน เพศ ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการ 

เบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความผูกพันของพนักงานตอองคกร : 
กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม และสาขาสมุทรสาคร” ศึกษา
โดยใชกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 42 คน โดยใชทฤษฎีของ R.M. Steers 3 ดาน
ความสัมพันธของปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ลักษณะงาน  และประสบการณในงาน  ใช
แบบสอบถามตอบดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล  แปลความหมายคาคะแนนออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับต่ํา ระดับปานกลาง และระดับสูง
พบวา ความผูกพันตอองคการของพนักงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่มีผลตอความ
ผูกพันในดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง อัตราเงินเดือน มีผลตอความ
ผูกพันขององคการ ในขณะที่เพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคการ ไมมีผลตอ
ความผูกพันตอองคการ ปจจัยดานลักษณะงาน ไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลาย
ของงาน ผลปอนกลับของงาน และงานที่มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน มีความสัมพันธในทางบวกตอความ
ผูกพันตอองคการ สวนปจจัยดานประสบการณในงาน กลาวคือ ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอ
องคการ ความรูสึกวาองคการพึ่งพาไดและความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคการ 
ทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธในทางบวกตอความสัมพันธตอองคการ   

จิระชัย  ยมเกิด (2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความผูกพันของพนกังานตอบริษัทลานนา
เกษตรอุตสาหกรรม จํากัด” โดยทําการศึกษาเกีย่วกับระดับระดับความผูกพันตอองคการและปจจยัที่
มีผลตอความผูกพันของพนกังาน พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับสูง 
โดยปจจยัที่แสดงถึงความผูกพันตอองคการในดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลา ความเตม็ใจที่จะทุมเท
ความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคการอยูในระดับสูง แตความปรารถนาอยางแรงกลาที่
จะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการอยูในระดับปานกลาง สําหรับปจจัยที่มีผลตอความ
ผูกพันตอองคการในดานลักษณะสวนบุคคล ไดแกระดบัการศึกษา มีความสัมพันธกับระดับความ
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ผูกพันตอองคการ สวนเพศ อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิาน รายไดทีไ่ดรับ และตาํแหนงงานหรอื
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติอยูไมมคีวามสัมพันธกับความผูกพนักับองคการ ปจจัยดานลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผล
ปอนกลับของงาน และงานที่มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน มีความสัมพันธทางบวกตอความผูกพนัตอ
องคการเชนเดยีวกับปจจยัดานประสบการณงานที่ปฏิบัต ิ ไดแก ความรูสึกวาตนมคีวามสําคัญตอ
องคการ ความรูสึกวาองคการพึ่งพาได ความคาดหวังที่จะไดรับผลตอบสนองจากองคการ และ
ทัศนคติตอเพือ่นรวมงานและองคการ มีความสัมพันธทางบวกตอความผูกพันตอองคการ 

รัชดาพร รองเสียง (2549) ทําการศึกษาเรื่อง “ความผูกพนัของพนักงานตอองคการ : บริษัท 
ซันยางอุตสาหกรรม จํากัด” โดยทําการศกึษาระดับความผูกพันของพนักงานตอองคการ โดยใช
ทฤษฎีของ R.M. Steers พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลางทุก
ดาน ทั้งในดานความเต็มใจที่จะทุมเทความความพยายามเพื่อประโยชนขององคการ ความเชื่อมั่นใน
การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซ่ึงความเปน
สมาชิกภาพขององคการ ปจจัยทางดานลักษณะสวนบคุคลในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศกึษา 
ระยะเวลาการทํางาน รายไดที่ไดรับ มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ในขณะที่สถานภาพ
สมรส ไมมีผลตอความผูกพันตอองคการ นอกจากนัน้ ปจจัยดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในสวนของ
ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผลปอนกลับของงาน การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน
ความมีอิสระในการทํางาน อีกทั้งดานประสบการณการทํางาน ความคาดหวังที่จะไดรับการ
ตอบสนองจากองคการ ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับตอ
องคการ 
 


