
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการของพนักงานบริษัท ซี.อาร.พี.จิลเวลรี่ 

(เชียงใหม) จํากัด มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎี 

1.ความหมายของความผูกพันตอองคการ 
L.Poter และ F.J.Smith (Steers and Porter,1991) กลาววา ความผูกพันตอองคการมี

ความหมายใน 3 ลักษณะ คือ  
1) ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 

เปนลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อดานทัศนคติเชิงบวกตอองคการ มีความผูกพันอยางแทจริงตอ
คานิยมและเปาหมายขององคการ พรอมสนับสนุนกิจการขององคการซึ่งเปนเปาหมายของตนดวย 
มีความเชื่อวาองคการนี้ เปนองคการที่ดีที่สุดที่ตนเองจะทํางานดวย ภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่ง
ขององคการ 

2) ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคการ เปน
ลักษณะที่บุคลากรเต็มใจที่จะเสียสละอุทิศตน พยายามทํางานเต็มความสามารถ เพื่อใหองคการ
ประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย เกิดผลประโยชนตอองคการ และมีความหวงใยตอความเปนไป
ขององคการ 

3) ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ 
เปนลักษณะที่บุคลากรแสดงความตองการ และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองคการนี้ตลอดไป มีความ
จงรักภักดีตอองคการ มีความภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการ และพรอมที่จะบอกกับคน
อ่ืนวา ตนเปนสมาชิกขององคการ รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ สนับสนุนและ
สรางสรรคองคการใหดียิ่งขึ้น 
 The Institute for Employment Studies (2004) เปนบริษัทที่ปรึกษาเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคลไดกลาววา คําวา ความผูกพัน ในภาษาองักฤษนั้นนิยมใชคําคัพท 2 คําคือ  เอนเกจ
เมนท (Engagement) และ คอมมิตเมนท (Commitment) แตคําวา ความผูกพันแบบ เอนเกจเมนท  
(Engagement)แตกตางจากคาํวา คอมมิตเมนท (Commitment) อยางมนีัยสําคัญคือ เปนความผูกพนั
ที่จะตองแสดงถึงความสัมพันธ 2 ฝาย คือ ฝายองคการจะตองสรางใหพนักงานรูสึกผูกพันกับ
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องคการ และอกีฝายหนึ่งคือฝายพนักงาน ที่จะตองเต็มใจมอบความผกูพันใหกับองคการมากหรือ
นอยตามความสมัครใจของตน โดย IES ไดใหคําจํากัดความของคําวาความผูกพันไวดังนี้ “ทัศนคติ
บวกของพนกังานตอองคการและคุณคาขององคการ พนักงานที่มีความผูกพันจะเขาใจถึงลักษณะ
ของธุรกิจ และรวมกนัพัฒนาการทํางานเพือ่ผลประโยชนขององคการ สวนองคการจําตองพัฒนา
และรักษาความผูกพันนี้ไว  ดังนั้นจึงตองอาศัยความสัมพนัธสองทางระหวางนายจางกับลูกจาง”  
 และพบวาพฤติกรรมที่มองเห็นไดชัดเจน สําหรับพนักงานที่มีความผกูพันตอองคการ
ของตนมีดังนี ้

1) มีความศรัทธาตอองคการ ( belief in the organisation) 
2) ตองการทํางานเพื่อทําใหส่ิงตางๆ ดีขึ้น ( desire to work to make things better ) 
3) มีความเขาใจลักษณะของธุรกิจ  มองในภาพกวาง (understanding of business  

context and the ‘bigger picture’ ) 
                         4) ใหความเคารพและชวยเหลือแกเพื่อนรวมงาน (respectful of, and helpful to,  
colleagues ) 
 5) มีความตั้งใจและมุงมั่นอยางไมมีขีดจํากดั (willingness to ‘go the extra mile’) 
 6) คอยแสวงหาความรูใหมๆ  เพื่อการพัฒนางานอยูเสมอ ( keeping up to date with 
developments in the field)    
   

 2. ความสําคัญของความผูกพันตอองคการ 
 Burke Institute (2003) สถาบันบรูค  เปนสถาบันที่มีการวิจัยเกี่ยวกับความผูกพัน
ของพนักงานตอองคการ พบวา พนกังานที่มีความผูกพันกับองคการจะอยูกับองคการนานขึ้น ให
ความรวมมือกบัองคการ รวมทั้งสินคาและบริการขององคการ และจะชวยสรางความสําเร็จใหกบั
ธุรกิจ และยังพบวา ความผูกพันของพนกังานตอองคการ (Employee Engagement ) กับความภักดี
ตอตรายี่หอ ของลูกคา (Customer loyalty) และผลกําไรของบริษัท  ( Profitability) มีความสัมพันธ
กันอยางมนีัยสําคัญ   
 
 
 
 
 
 
 

                        The Gallup Organization (2002) ไดทําการวิจัย และพบวา ปจจยัที่ทําใหกิจการ
เติบโตมิไดเกดิจากการเนนการผลิตใหมีกาํไรหรือรายไดสูงสุดเทานั้น แตเกดิจากการพัฒนา  
บุคคลากรใหมีความผูกพันกับองคการเพือ่สรางลูกคาที่มีความผูกพันกับองคการและจะนํามาซึ่ง  

การเพิ่มขึ้นของกําไรที่แทจริง ดังนี ้  
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                รูปที่ 1  แสดงความสําคัญของความผูกพนัตอองคการ 
              
                    ที่มา : Callup  Consuting, 2007: Online. 
 
  จากภาพอธิบายไดวากจิการทุกกิจการยอมมีเปาหมายทางการเงินที่จะทํากําไรสูงสุด
ใหแกผูถือหุนซึ่งเปาหมายดงักลาวสามารถวัดไดจาก การเพิ่มขึ้นของมูลคาหุนของกิจการ  โดยการ
ที่มูลคาหุนของกิจการใดจะสูงขึ้นไดนั้นจะตองเปนผลมากจากการที่บริษัทเติบโตอยางยั่งยืน และมี
กําไรที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึงทางสถาบันแกลลอป ไดศึกษาพบวา การที่จะทาํใหกิจการเติบโต
อยางยั่งยืนและมีกําไรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องไดนั้น ยอมมาจากการซื้อซํ้าของลูกคา โดยลูกคามีความ
ผูกพันกับกิจการ ซ่ึงการที่จะทําใหลูกคามคีวามผูกพันกบักิจการ จะตองประกอบเหตุซ่ึงจะเปนตวั
วัดประสิทธิภาพของการบริหารงาน  4  ประการ ดังนี้คอื 
 1)  การกําหนดจุดแข็งของกจิการ  ซ่ึงในทีน่ี้จุดแข็งของกจิการจะมาจากจุดแข็งของ
พนักงาน กลาวคือ ความสามารถของพนักงานที่จะสรางผลลัพธที่ดีที่สุดใหเกิดขึ้นมีดานใดบาง จะ
ถูกนํามาใชในการกําหนดจดุแข็งของกิจการ 

 1. การกําหนดจุดแข็ง 
     ของกิจการ 

2. การมีเปาหมายที่  
    ถูกตอง 

3. การบริหารจัดการที่ดี 

4. การมีพนักงานที่ผูกพันตอองคการ 5.การมีลูกคาที่ผูกพันตอองคการ 

6. การเติบโตที่ยั่งยืน 

7. กําไรที่แทจริงเพิ่มขึ้น 
8. มูลคาหุนของกิจการ 

    สูงขึ้น 
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 2) การมีเปาหมายที่ถูกตอง เมื่อไดจดุแข็งของกิจการ จากความสามารถที่ดีที่สุดของ
พนักงานในองคการแลว จะตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน เพื่อทาํใหพนักงานมีจุดมุงหมายไป
ในทิศทางเดยีวกัน 
 3) การบริหารจัดการที่ดี โดยกิจการจะตองเริ่มจากการสรรหา และมีการจูงใจโดยให
การสงเสริมและสนับสนุนความสามารถของพนักงานเพื่อใหพนักงานพัฒนาความสามารถของ
ตนเอง ซ่ึงจะนาํไปสูการพัฒนางานจนเกิดจุดแข็งของพนักงานและจดุแข็งของกิจการโดยรวมตอไป 
 4)  การมีพนกังานที่ผูกพันกบัองคการ  เปนผลของการบริหารจัดการทีด่ี ทําให
พนักงานไดใชความสามารถของตนเอง และมีความตองการที่จะพัฒนาตนเอง และพฒันาองคการ
อยางยั่งยืน 
 3.วิธีการวัดความผูกพันตอองคการจากสํานักตางๆ 
 Burke Institute (2003) ไดเสนอวิธีในการวัดความผูกพันผานดัชนีความผูกพัน 6 
ประการ ดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้ 

 
 
 รูปที่ 2  แสดงวิธีวัดความผูกพันผานดัชนีความผูกพัน 6 ประการ 
                            ( ดัดแปลงจาก ดัชนีว้ัดความผูกพัน 6 ประการ ของสถาบัน บรูค) 

ที่มา : Burke  Institute,  2007: Online. 

สวนประกอบของ
ความผูกพัน 

 บริษัท 

 

 ผูบริหาร 

 

 กลุมคนที่รวมงาน 

 

 งานที่ทํา 

 

 อาชีพ 

 

 ลูกคา 

 

ความผูกพัน
ของพนักงาน
ตอองคการ 

ผลของความผูกพัน 

- การคงอยูของพนักงาน 

 

- ผลการดําเนินงาน 

 

- ความ จงรักภักดีของลูกคา 

 

- ผลกําไร 
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โดยความผูกพันของพนักงานตอองคการมีดัชนีวัดมาจากปจจัย 6 ดานดังนี้ 
 1) บริษัท (Company) พนักงานมีความรูสึกอยากทํางานกบับริษัทที่ตนทําอยู 
เพราะพอใจเกีย่วกับคาตอบแทนและผลประโยชนที่บริษัทมีให แมวาจะมีโอกาสในการทํางานแบบ
เดียวกันในบรษิัทอื่นก็จะไมสนใจ 
 2) ผูบริหาร(Manager) พนกังานมีความพอใจกับผูบริหาร และ/หรือ หัวหนางาน 
และทํางานรวมกันเปนอยางดี เนื่องจากไดรับการสนับสนุนในหนาทีก่ารงาน และมีการตอบสนอง
เมื่อเกิดปญหา 
 3) กลุมคนที่รวมงาน(Work Group) พนักงานมีความพอใจกับกลุมเพื่อนรวมงาน 
เนื่องจากมกีารประสานงานและรวมมือกันในการทํางาน 
 4) งานที่ทํา(Job) พนกังานมคีวามพอใจในงานที่ตนเองรบัผิดชอบ เนื่องจากมีการ
ประเมินผลงานอยางสม่ําเสมอ และมีความทาทายในการทํางาน 
 5) อาชีพ(Career/Profession) พนักงานมีความพอใจในอาชีพ เนื่องจากไดมีสวน
รวมในการพฒันางานในอาชีพของตนเอง  
 6) ลูกคา(Customer/Client) พนักงานมีความรูสึกอันดีกับลูกคาของบริษัท 
 
 The Gallup Organization (2002) ไดทําการวิจัยจากพนักงาน 1.98 ลานคน ใน 21 
อุตสาหกรรมตางกัน ใน 28 ประเทศ พบวาระดับความผูกพันของพนักงานที่มตีอองคการไดรับ
อิทธิพล หรือ สงผลมาจากการตอบสนองความตองการของพนักงานใน 4 ระดับดังนี้ 
 1) ความตองการพื้นฐาน (Basic Needs) หมายถึง อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ ที่
ใชสนับสนุนในการปฎิบัติงานของพนักงาน และพนักงานเขาใจวาจะตองทํางานอยางไรเพื่อให
สอดคลองกับความคาดหวังขององคการ 
 2) การสนับสนุนจากฝายบรหิาร (Management Support) หมายถึง การที่หัวหนา
งานคอยเอาใจใสดูแล และสงเสริมใหเกดิการพัฒนาในการทํางาน ซ่ึงจะเปนกาํลังใจใหพนักงาน
อยากทํางานใหดีขึ้นเรื่อยๆ     
 3) การทํางานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง การที่พนักงานรูสึกวามีเพือ่นรวมงาน
ที่ดี  และเพื่อนรวมงานทุกคนมีเปาหมายรวมกัน  
  4) ความกาวหนา (Growth) หมายถึง โอกาสที่จะไดเรียนรูส่ิงใหมๆ และเติบโตใน
หนาที่การงานที่รับผิดชอบ 
 และไดแบงประเภทของพนักงานที่มีความผกูพันตอองคการไว 3 แบบดังนี ้ 1.
พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการ (Engaged) คือพนักงานที่ทํางานดวยความเต็มใจและตั้งใจ และ
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คํานึงถึงองคการ 2. พนักงานที่ไมยดึติดกบัความผูกพันตอองคการ (Not-engaged) คือ พนักงานที่ไม
มีความกระตือรือรนในการทาํงาน ทํางานโดยไมตั้งใจ และ 3. พนกังานที่ไมมีความผูกพันกับ
องคกร (Actively disengaged) คือ พนักงานที่ไมมีความสุขในการทํางาน 
 IES หรือ The Institute for Employment Studies (IES Report, 2004) ไดศึกษาวิจยั
พบวาสิ่งที่เปนตัวผลักดันใหเกิดความผูกพนัมาจากองคประกอบเหลานีค้ือ 

1)    การมีสวนรวมในการตดัสินใจ 
2) การที่พนักงานสามารถแสดงความคิดเหน็ และหัวหนางานรับฟง 
3) การมีโอกาสที่จะพัฒนางานของตน 
4) องคการใหความสนใจเกีย่วกับสุขภาพและความเปนอยูของพนักงาน 

 
4. กรอบแนวคิดท่ีใชในการวัดความผูกพันตอองคการ 
    จากแนวคิดทั้ง 3  ดังกลาวคือ 1.The Gallup Path   2.Burke และ 3.แนวคิดของ IES

จะเห็นวาแตละสถาบันมีการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานตอองคการ โดยวัดปจจัยความ
ผูกพันจากปจจัยในดานตางๆ ที่แตกตางกันและมีหลากหลายแนวคิด ผูศึกษาเห็นวาจากแนวคิด
ดังกลาวมีประเด็นหลักที่เหมือนกันอยู สองสวนคือ บุคคล และสภาพแวดลอมในการทํางาน และ
เมื่ อต อ งก ารที่ จ ะวั ดความผู กพันผ านตั วแปรดั งกล า วนั้ น  ผู ศึ กษาได ใช แนวคิ ดของ  
Steers and Porter  ในการสรางแบบสอบถามวัดความผูกพัน โดยสรุปเปนกรอบแนวคิดเพื่อ
การศึกษาองคประกอบของความผูกพันของพนักงานตอองคการในครั้งนี้ และวัดระดับความผูกพัน
ในภาพรวมโดยใชการวัดจากปจจัย 4 ดานของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยคือ 1.
ดานบริษัท 2.ดานงานที่ทํา 3.ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และ 4. ดานภาวะผูนํา (สมาคมการ
จัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย,2549)โดยจะสรุปผลจากคาเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มีตอความ
ผูกพันรวมเปนระดับความผูกพัน 3 ระดับคือ   

1)  พนักงานทีม่ีความผูกพันกับองคการ  
2)  พนักงานทีไ่มยึดตดิกับความผูกพันตอองคการ 
3)  พนักงานทีไ่มมีความผูกพันตอองคการ 
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ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 กาญจนา นุใจกอง (2542) ไดวิจยัเร่ือง ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการ
และพฤติกรรมการทํางานในพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพนัธ
ระหวางองคประกอบสามดานตอความผูกพันตอองคการ ไดแก ความผูกพันอันเนือ่งมาจากอารมณ 
ความผูกพันอนัเนื่องมากจากการลงทุน และความผูกพนัอันเนื่องมาจากหนาที่ กับพฤติกรรมการ
ทํางานสามประเภท อันไดแก ผลการปฏิบัตงิาน ความพงึพอใจในงาน และความตั้งใจที่จะออกจาก
งาน รูปแบบการวิจยัเปนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ โดยใชกลุมตัวอยางคือ พนักงานระดับปฏิบัติการ
ขององคการธุรกิจเอกชน ในจังหวดัเชียงใหม จํานวน 243 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
ประกอบดวยแบบวัด 4 ชนดิ ไดแก แบบวัดความผูกพนัตอองคการ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แบบวัดความพึงพอใจในงาน และแบบวัดความตั้งใจที่จะออกจากงาน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ประกอบดวย สถิตเิชิงพรรณนา การวิเคราะหสหสัมพันธ และการวเิคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบเชงิขั้น ผลการวิจัยพบวา (1)ความผูกพนัอันเนื่องมาจากอารมณและความผูกพันอนั
เนื่องมากจากหนาที่มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไม
พบความสัมพนัธทางบวกระหวางความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุนกับผลการปฏิบัติงานแต
อยางใด (2) องคประกอบทั้งสามดานของความผูกพนัตอองคการมคีวามสัมพันธทางบวกกบัความ
พึงพอใจในงาน และมีความสัมพันธทางลบกับความตั้งใจที่จะออกจากงานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (3) ปฎิสัมพันธระหวางความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณและความผูกพนัอันเนื่องมาจาก
หนาที่เทานัน้ ที่สามารถทํานายความตั้งใจที่จะออกจากงานไดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
 พัชราภรณ  ศุภม่ังมี (2548) ไดศึกษาเรื่องความผูกพันของพนักงานตอองคการ: 
กรณีศึกษา บริษัทสหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคาจังหวดัเชยีงใหม จากกลุม
ตัวอยางที่เปนพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 70 คน โดยทําการวิจยัเชิงสหสัมพทัธ (Correlation 
Research)  โดยศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบคุคล ความพึงพอใจในงาน กับความผูกพนั
ที่มีตอบริษัทฯ พบวาในสวนปจจัยสวนบุคคลอายุงานของพนักงานมีความสัมพันธเชงิบวกกับความ
ผูกพันตอองคการ คือพนักงานที่มีอายุงานมากขึ้นกจ็ะมีความรูสึกผูกพันตอบริษัทฯมากขึ้นตามไป
ดวย สอดคลองกับทฤษฎีของ Mowday , Porter and Steers ซ่ึงกลาววาระยะเวลาในการทํางานมีผล
ตอความรูสึกผูกพันตอองคการ สวนรายไดของพนักงานไมมีความสมัพันธกับความรูสึกผูกพันกบั
บริษัทฯ ทั้งนีอ้าจจะเนื่องมาจากระดบัรายไดของพนักงานเกือบทั้งหมด(รอยละ 94.3) อยูในระดบั
ใกลเคียงกัน สําหรับปจจัยในดานความพึงพอใจในงานพบวา ความความพึงพอใจในงานของ
พนักงานมีสวนสําคัญที่กอใหเกิดความผูกพันกับบริษัทฯ  โดยในรายละเอียดพบวา ความพึงพอใจ
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ในดานผลประโยชนตอบแทนดานสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน และคุณคาของงานมีความสัมพนัธ
เชิงบวกกับความผูกพันที่มีตอบริษัทฯ 
 รัชดาพร รองเสียง (2549)  ไดศึกษาเรื่องความผูกพนัของพนักงานตอองคการ : 
กรณีศึกษา บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด เพื่อศึกษาระดับความผูกผันของพนักงานตอ
องคการ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ โดยสอบถามจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนพนักงานของ
บริษัทฯจํานวน 270 คนโดยศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอความผูกพันตอองคการตามทัศนะของ R.M.Steers 
ที่กําหนดกลุมตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของพนกังานตอองคการไว 3 กลุมคือ ปจจัยดาน
ลักษณะสวนบคุคล ปจจัยดานลักษณะงานที่ปฎิบัติ และปจจัยดานประสบการณในงานที่ปฎิบัติ กับ 
ลักษณะของความผูกพันตอองคการ 3 แบบคือ ความเชื่อมั่นอยางแรงกลา การยอมรับเปาหมายและ
คานิยมขององคการ,ความเตม็ใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคการ,และ
ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซ่ึงความเปนสมาชกิภาพขององคการ จากการใชแบบสอบ 
ถาม พบวา ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล เพศมีผลตอความผูกพันตอองคการ โดยพบวาเพศชาย มี
ความผูกพันตอองคการมากกวาเพศหญิง  ในดานอายุพบวา พนักงานที่มีอายุมากจะมีความผูกพนั
ตอองคการสูงกวาพนักงานที่มีอายุนอย ในดานระดับการศึกษาพบวา พนักงานทีม่ีระดับการศึกษา
สูงจะมีความผกูพันตอองคการสูงกวาพนกังานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา ในดานระยะเวลาที่
ปฎิบัติงานพบวา พนกังานทีม่ีระยะเวลาทีป่ฎิบัติการในองคการมาก จะมีความผกูพันตอองคการสูง
กวาพนักงานที่มีระยะเวลาที่ปฎิบัติการในองคการนอยกวา ในดานรายได พบวา พนักงานที่มีรายได
ตางกัน มีความผูกพันตอองคการตางกัน  สวนดานสถานภาพ พบวาไมมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการ  สําหรับปจจัยดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ และประสบการณในงานที่ปฏิบัติ พบวา 
มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 
 


