
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) ผู

ศึกษาไดคนควาเอกสารตางๆ และรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 
    
แนวคิดเก่ียวกับความผูกพนัตอองคการ 

1. ความหมายของความผูกพันตอองคการ 
Steers, R.M. (1977) ไดใหความหมายของ ความผูกพันตอองคการ วาหมายถึง ความรูสึก

ของสมาชิกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ มีความเต็มใจท่ีจะทํางานหนัก เพื่อดําเนินภารกิจของ
องคการ โดยผูปฏิบัติงานท่ีมีความผูกพันตอองคการสูงจะแสดงออกโดย 

1) มีความตองการอยางแรงกลาท่ีจะคงความเปนสมาชิกภาพขององคการ 
2) มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทพลังงานเพ่ือปฏิบัติงานใหแกองคการ 
3) มีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับในคานิยมและเปาหมายขององคการ  
Edward L.Gubman (1998) ไดใหความหมายของ ความผูกพันของพนักงาน คือ การ

ทุมเทพลังกาย พลังใจอยางเต็มท่ีใหกับงานท่ีตนไดรับมอบหมาย ซ่ึงพลังกาย พลังใจ จะแสดง
ออกมาในหลายรูปแบบ เชน การทํางานสรางสรรคและมีคุณคา เกินความคาดหมายของลูกคาและ
องคการ 

Burke (2003) เปนบริษัทท่ีปรึกษางานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กลาววา พนักงาน
ท่ีมีความผูกพันจะตองการทํางานอยูกับองคการนั้นๆ และเสียสละเพ่ือองคการ สรางผลผลิตและ
ใหบริการแกลูกคา และชวยเหลือองคการใหประสบความสําเร็จโดยความผูกพันของพนักงานนี้จะ
สงผลใหเกิดความจงรักภักดีของลูกคา (Customer loyalty) และกอใหเกิดผลประโยชน                      
(Profitability) ตอองคการ 

The Institute for Employment Studies (2004) สถาบันดานการวิจัยและท่ีปรึกษางานดาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดใหนิยามของความผูกพันตอองคการ คือ ทัศนคติท่ีดีของพนักงานท่ีมีตอ
องคการและคานิยมองคการ พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการจะใหความสําคัญแกบริบททาง
ธุรกิจและจะใหความรวมมือกับผูรวมงานเพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใหดี ข้ึนภายใต
ผลประโยชนขององคการเปนสําคัญ และยังไดระบุถึงพฤติกรรมของพนักงานท่ีมีความผูกพันตอ
องคการ ไดแก มีความเช่ือในองคการ มีความปรารถนาท่ีจะทํางานเพ่ือใหเกิดส่ิงท่ีดีข้ึน เขาใจ
ลักษณะของธุรกิจและมองในภาพใหญ มีความต้ังใจและมุงม่ัน และมีการพัฒนาอยูเสมอ 
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จากความหมายของความผูกพันตอองคการท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา ความ
ผูกพันตอองคการหมายถึง การท่ีบุคคลมีการแสดงออกซ่ึงความเปนสมาชิกและความจงรักภักดีตอ
องคการ โดยพรอมท่ีจะเสียสละ ทุมเท และปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถท่ีมีอยูเพื่อ
ความกาวหนาขององคการ ซ่ึงความผูกพันนี้จะเปนระดับของการมีสวนรวมของพนักงานท่ีมีตอ
องคการ ระดับของความเช่ือและการยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ ตลอดจนความ
ปรารถนาท่ีจะอยูเปนสมาชิกกับองคการนั้นๆ ตลอดไป 

2. ความสําคัญของความผูกพันตอองคการ 
The Gallup Organization (2002) ไดพัฒนาโมเดลท่ีอธิบายถึงการเช่ือมโยงระหวางการ

สนับสนุนการทํางานของพนกังานในองคการกับเปาหมายทางการเงินสูงสุดขององคการ และการ
เพิ่มมูลคาโดยรวมขององคการ ซ่ึงโดยท่ัวไปตัววัดท่ีดีท่ีสุดก็คือการเพ่ิมข้ึนของมูลคาหุนและการวดั
มูลคาทางการตลาด ดังท่ีแสดงในภาพตอไปนี้ 

 
แผนภาพท่ี 1 แสดงการเชื่อมโยงระหวางพนักงานท่ีมีความผูกพันกับผลการปฏบัิตงิานขององคการ 
(The Gallup Path to Business Performance) 
 

 
 

ท่ีมา : http://www.gallup.com/consulting/1528/Gallup-Path.aspx 
 
จากแผนภาพท่ี 1 โดยเร่ิมตนจากองคการจะตองมีการกําหนดจุดแข็ง ขีดความสามารถ 

ทักษะและประสบการณท่ีดีท่ีสุดใหแกทุก ๆ ระดับตําแหนงในองคการ (Identity Strengths) ท้ังนี้

กําไรที่เพิ่มขึ้น
อยางแทจริง 

การเติบโตที่ยั่งยืนของ
องคการ 

มูลคาหุนที่
เพิ่มขึ้น 

ลูกคาท่ีจงรักภักดี ตอ
องคการ 

พนักงานผูกพันกับ
องคการ 

กําหนดจุดแข็ง 
ขีดความสามารถ 

ผูจัดการท่ีดี มี
ความสามารถ 

สรรหาพนักงานท่ี
เหมาะสมกับตําแหนง 
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เพื่อใหองคการสามารถคัดสรรพนักงานท่ีมีความสามารถเหมาะสมตรงกับความตองการใน
ตําแหนงงานนั้น ๆ (The right fit) จากนั้นจะเปนการคัดเลือก และพัฒนาผูจัดการท่ีดี (Great 
Manager) ท่ีมีความสามารถ เพื่อใหสามารถเลือกพนักงานท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมกับงาน สามารถ
ถายทอดวิสัยทัศน และสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางดี
ท่ีสุด อีกท้ังเพื่อจูงใจ พัฒนาและรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถไวกับองคการ ซ่ึงทําใหพนักงาน
เกิดความผูกพันกับองคการ (Engaged employee) จนแสดงออกมาซ่ึงความเต็มใจ และทุมเทในการ
ทํางาน ซ่ึงก็จะชวยเพิ่มและรักษาลูกคาขององคการไวได ทําใหลูกคามีความผูกพันอยูกับองคการ 
(Engaged Customers) ตลอดจนชวยเพิ่มความจงรักภักดีของลูกคา ซ่ึงสงผลใหองคการมีการเติบโต
อยางยั่งยืน (Sustainable Growth) สงผลตอยอดขายและผลกําไรที่เพิ่มข้ึนอยางแทจริง (Real Profit 
increase) และจะสามารถเพ่ิมมูลคาหุนขององคการ (Stock increase) ไดในท่ีสุด  

 The Gallup Organization สถาบันวิจัยและองคการท่ีปรึกษาไดนําแนวคิดเร่ืองการวัด
ความผูกพันของพนักงานตอองคการ มาศึกษาวิจัย โดยไดแบงประเภทของพนักงานไว 3 ประเภท 
(สวนีย แกวมณี, 2549) ไดแก 

1) พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ (Engaged employee) คือ พนักงานท่ี
เปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ” ทํางานดวยความมีใจรักและทุมเทในงานท่ีไดรับมอบหมาย
อยางเต็มความสามารถ มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการอยางแทจริง และจะหา
แนวทางในการปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนอยูเสมอ เพื่อทําใหองคการกาวไปสูความสําเร็จในท่ีสุด 

2) พนักงานท่ีไมยึดติดกับความผูกพันตอองคการ (Not-engaged employee) คือ พนักงาน
ท่ีเสมือน “ผีดิบในองคการ” ทํางานเพื่อใหงานเสร็จตามความตองการเบ้ืองตน ไมมีใจรักและทุมเท
ในงาน ไมมีการคิดคนนวัตกรรม ไมเพียงแตท่ีจะไมใหคําม่ันสัญญากับองคการ แตยังทํางานเพ่ือ
ตอตานวัตถุประสงคขององคการอีกดวย 

3) พนักงานท่ีไมมีความผูกพันตอองคการ (Actively disengaged employee) คือ พนกังาน
พวกท่ีสรางปญหาใหกับองคการ มีทัศนคติในแงลบในการทํางาน ไมมีความสุขในการทํางานท่ีทํา 
และยังสงตอความรูสึกท่ีไมดีนี้ไปยังพนกังานท่ีอยูรอบ ๆ ขาง เปรียบเสมือน “แอปเปลเนา” ท่ีคอย
ทําลายความสําเร็จของผูอ่ืน ในท่ีสุดไมเพียงแตท่ีจะทํางานไมประสบความสําเร็จ พนกังานเหลานี้
ยังจะขัดขวางการทํางานของพนักงานคนอ่ืน ๆ ดวย 

3. ปจจัยท่ีสงผลตอความผกูพันตอองคการ  
Steers R.M. (1977) ไดแบงปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันขององคการเปน 3 กลุม คือ 
1) ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน (Personal Characteristic) ประกอบดวย อายุ เพศ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
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2) ลักษณะงาน (Job Characteristic) ลักษณะงานท่ีแตกตางกัน จะมีอิทธิพลตอระดับ
ความยึดม่ัน ผูกพันตอองคการแตกตางกัน ลักษณะงานท่ีดีจะทําใหบุคลากรรูสึกมีแรงจูงใจอยาก
ทํางานเพ่ือเพิ่มคาใหกับตนเอง 

3) ประสบการณในงาน (Work Experience) หมายถึง การรับรูของสมาชิกตอส่ิงแวดลอม
ในชวงปฏิบัติงาน ประสบการณท่ีไดรับเปนคุณหรือโทษ มีผลตอความผูกพันตอองคการไดแก 
ความรูสึกวาคนท่ีมีความสําคัญตอองคการ องคการพึ่งพาได ความคาดหวังไดรับการตอบสนอง 
ทัศนคติท่ีมีตอเพื่อรวมงานและองคการ 

Burke (2003) บริษัท ท่ีปรึกษางานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดกล าว ถึง
สวนประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดความผูกพันของพนักงาน (Engagement Components) โดยเรียกวา 
Employee Engagement Index (EEI) ซ่ึงประกอบไปดวย ปจจัยตางๆ 6 ปจจัย ไดแก องคการ 
(Company) กลุมงาน (Work Group) สายอาชีพ (Career /Profession) ลูกคา (Customer) งานท่ีทํา 
(Job) และผูจัดการ (Manager) 

  
แผนภาพท่ี 2 แสดงความผูกพันตอองคการของพนักงาน (Employee Engagement Model) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: Burkt, 2007 

 
 

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

จากแผนภาพท่ี 2 ไดแสดงใหเห็นถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนสวนประกอบของการเกิดความ
ผูกพันของพนักงาน มาใชในการวัดความผูกพันของพนักงาน ซ่ึงในแตละปจจัยจะมีหัวขอท่ีใชเปน

สวนประกอบของ
ความผูกพัน 

- ดานองคการ 
- ดานผูจัดการ 
- ดานกลุมงาน 
- ดานงาน 
- ดานสายอาชีพ 
- ดานลูกคา 

ตัวอยางประเด็นท่ีใชสอบถาม 
- ภาวะผูนํา 
- คาตอบแทนและผลประโยชน 
- สินคาและบริการ 
- ความยุติธรรมในท่ีทํางาน 
- การไดรับการสนับสนุน 
- ผลตอบกลับของงาน 
- คุณภาพของงาน 
- การรวมมือของเพื่อนรวมงาน 
- การจัดการผลปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรพนักงาน 
- ความทาทาย กดดันของงาน 
- การพัฒนา กาวหนาในอาชีพ 
- ความสัมพันธกับลกูคา 

ผลลัพธท่ีสําคัญ 
• การคงไวซึ่งพนักงาน 
• ผลการดําเนินงาน 
• ความจงรักภักดีของ

ลูกคา 
• ความสามารถในการทํา

กําไรขององคการ 

ความผูกพัน 
ตอองคการ 
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ประเด็น เพื่อวัดความผูกพันของพนักงาน ไดแก ดานองคการ (Company) เปนคําถามท่ีถามเกี่ยวกับ
ผูนําองคการ คาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีองคการจัดไวใหแกพนักงาน ดานผูจัดการ 
(Manager) เปนคําถามเกี่ยวกับความยุติธรรม ความเสมอภาค การไดรับการสนับสนุนและผล
ปอนกลับในการทํางาน  ท้ังนี้เพื่อวัดระดับความรูสึกท่ีมีตอหัวหนาของพนักงาน ดานกลุมงาน 
(Work Group) เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน ดานงาน (Job) เปน
คําถามเกี่ยวกับความพอใจในการบริหารคาตอบแทน การจัดสรรพนักงาน ความทาทาย ความกดดัน
ในงาน ดานสายอาชีพ (Career /Profession) เปนคําถามเก่ียวกับความพอใจในการพัฒนา
ความกาวหนาทางอาชีพท่ีองคการมีใหแกพนักงาน และดานลูกคา (Customer) เปนคําถามวัดวา
พนักงานมีความสัมพันธในการทํางานท่ีดีตอลูกคา เปนตน ซ่ึงจากปจจัยในดานตาง ๆ เหลานี้จะ
นําไปสูความผูกพันของพนักงาน และสงผลออกมาในลักษณะของผลการดําเนินงานของพนักงาน
และขององคการ การคงอยูของพนักงานในองคการ ความจงรักภักดีของลูกคา และความสามารถใน
การทํากําไรขององคการ 

The Institute for Employment Studies (2004) บริษัทท่ีปรึกษางานทางดานการพัฒนากล
ยุทธ และงานวิจัย ไดทําการวิจัยเร่ืองความผูกพันของพนักงาน ในป 2003 กับพนักงานจํานวนกวา 
10,000 คน ใน 14 องคการ โดยพบวา ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดความผูกพันของพนักงาน เกิดจาก 

1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
2) โอกาสที่ไดแสดงความคิดเห็น 
3) โอกาสในการพัฒนาในงาน 
4) องคการใหความสนใจความเปนอยูของพนักงาน 
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบวา ระดับความผูกพันของพนักงานสามารถแปรผันไป

ตามลักษณะสวนบุคคล โดยในเร่ืองของอายุ พบวา ระดับความผูกพันของพนักงานลดลงเม่ือ
พนักงานมีอายุมากข้ึน (แตอายุไมเกิน 60 ป) พนักงานในตําแหนงผูจัดการ มีแนวโนมท่ีจะมีความ
ผูกพันสูงกวาพนักงานท่ัว ๆ ไปท่ีเปนฝายสนับสนุนความผูกพันของพนักงานสามารถแปรผันไป
ตามลักษณะของงาน และลักษณะประสบการณอีกดวย  
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 จากแนวคิดดังกลาวขางตนผูศึกษาไดนํามาสรุปเปนกรอบในการศึกษา ดังนี้ 
 
แผนภาพท่ี 3 แนวคิดในการศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนกังาน 
 
 
        F   

 
 

 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพท่ี 3 แสดงถึงแนวคิดในการศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงาน โดย
ระดับความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอองคประกอบจํานวน 4 ดาน ไดแก ดานองคการ (Company) 
ดานงาน (Job) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) และดานภาวะผูนาํ 
(Leadership) จะนําไปสูความผูกพันตอองคการของพนักงาน โดยวิเคราะหผานความคิดเห็นดาน
ภาพรวม และวัดออกมาเปนระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน ซ่ึงแบงออกเปน 3 ระดับ คือ   

1)  ระดับท่ีมีความผูกพันตอองคการ (Engaged) คือ ระดับท่ีพนักงานมีความผูกพันตอ
องคการเปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ”   

2)  ระดับท่ีไมยึดติดกับความผูกพันตอองคการ (Not-engaged) คือ ระดับท่ีพนักงานไมมี
ใจรักและทุมเทในงานเปรียบเสมือน “ผีดิบในองคการ”   

3) ระดับท่ีไมมีความผูกพันตอองคการ (Actively disengaged) คือ ระดับท่ีพนักงานท่ี
สรางปญหาใหกับองคการเปรียบเสมือน “แอปเปลเนา”  
  
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของของตางประเทศ มีดังนี้ 
Nancy R. Rockwood (2007) ไดศึกษาเร่ือง ความผูกพนัตอองคการของพนักงานกบัขอ

ไดเปรียบทางการแขงขัน พบวา ความผูกพันตอองคการเปนปจจยัสําคัญทางธุรกิจสําหรับ
ความสําเร็จขององคการ ความผูกพันตอองคการในระดับท่ีสูงของบริษัท จะสนับสนุนซ่ึงการรักษา

ความผูกพัน 
 ( Engagement) 

Level of Engagement ผูกพัน (Engaged) 

ไมยึดติดกับความผูกพัน
(Not – engaged) 

ไมผูกพัน (Actively 
disengaged) 

ดานภาวะผูนํา (Leadership) 

ดานองคการ (Company) 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Development 

ดานงาน (Job) 

ระดับของความผูกพัน 
องคประกอบของความผูกพัน 



  
10 

ไวของบุคลากรท่ีมีทักษะความสามารถ เพิ่มความจงรักภกัดีของลูกคา ปรับปรุงในผลการปฏิบัติงาน
ขององคการ และเพิ่มคุณคาใหแกผูถือหุน ความผูกพันในองคการมีผลมาจากหลายปจจัย ท้ังจาก
วัฒนธรรมในองคการ ลักษณะการติดตอส่ือสารและการบริหารภายในองคการท่ีจะสรางความ
เคารพและเช่ือม่ันตอกัน ลักษณะของผูนาํและการแขงขันกันในบริษทั นอกจากนี้ยังไดกลาวถึง
อุปสรรคของความผูกพันของพนักงานตอองคการ ไดแก รูปแบบของกฎระเบียบ วัฒนธรรม และ
พฤติกรรมในองคการ ซ่ึงสามารถจะสรางความเสียหายตอความสําเร็จทางการเงินขององคการได 
แตการบริหารทรัพยากรบุคคล ก็สามารถท่ีจะจัดการกบัอุปสรรคเหลานี้ได ข้ึนอยูกับนโยบายใน
การทํางานวาเปนอยางไร และการนําระเบียบ ขอบังคับตางๆมาใชในทางปฏิบัติ 

Richard MacBain (2007) ไดศึกษาเกีย่วกับ วิธีปฏิบัติเพื่อสรางความผูกพันตอองคการ 
โดยไดทําการคนควางานวิจยัตาง ๆ และสัมภาษณหวัหนางานฝายบุคคลของบริษัทช้ันนํากวา 10 
บริษัท ถึงคําจัดความของคําวา Engagement หรือความผูกพันตอองคการ ซ่ึงสรุปไดวา เปนการท่ี
พนักงานทุกระดับจะมองเหน็เปาหมายขององคการเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดวยตรายี่หอหรือ
สัญลักษณ (Brand) ขององคการ ท้ังในแงของเหตุผลและอารมณ ซ่ึงในทายท่ีสุดจะนําพาให
พนักงานเหลานั้น เต็มใจท่ีจะใชความพยามยามตอการทํางานอยางสุขุม รอบคอบมากกวาท่ี
คาดหมายไว และไปสูเปาหมายเดียวกนั นอกจากนี้งานวจิัยไดสรุปถึงตัวขับเคล่ือนใหเกดิความ
ผูกพันตอองคการ ไว 3 ปจจัย ไดแก ดานองคการ(Organization) หมายถึง วัฒนธรรม คานิยม และ
วิสัยทัศนขององคกร ตราสัญลักษณขององคการหรือยี่หอสินคา ดานการจดัการและดานผูนํา 
หมายถึง ความเปนผูนําของหัวหนางาน การติดตอส่ือสาร ขอผูกมัดของหัวหนาสายงาน และ ดาน
ชีวิตการทํางาน หมายถึง การสนับสนุนของเพ่ือนรวมงาน การพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ 
ความคาดหวังจากการทํางานถูกระบุอยางชัดเจน การตดัสินใจในงาน และสภาพแวดลอมของการ
ทํางาน เปนตน  

งานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศ มีดังนี ้
พิชญากุล ศิริปญญา (2545) ไดทําการศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค: กรณีศึกษา พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม) ภาคเหนือ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพนัตอองคกร และศึกษาความสัมพันธของปจจยัดาน
ลักษณะสวนบุคคล ลักษณะงาน และประสบการณในงาน กับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม) พบวา ปจจยัในดานลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอความ
ผูกพันตอองคการ ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองคการ 
ระดับตําแหนง และอัตราเงินเดือน สวนปจจัยดานเพศไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 
ปจจัยในดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน 
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ความมีเอกลักษณของงาน ผลปอนกลับของงาน และงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน มี
ความสัมพันธทางบวกกบัความผูกพันตอองคการ ปจจัยในดานประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ ไดแก 
ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ และทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคการ มีความสัมพนัธ
ทางบวกกบัความผูกพันตอองคการ 

เบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ไดทําการศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคกร 
กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดบัความผูกพันของพนักงานตอองคกรและศึกษาความสัมพันธของปจจยั
ดานลักษณะสวนบุคคล ลักษณะงานและประสบการณในงานกับความผูกพันตอองคกร ผล
การศึกษาพบวา ความผูกพนัตอองคกรของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา
สมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร อยูในระดับปานกลาง ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอ
ความผูกพันตอองคกร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และอัตราเงินเดือน สวนเพศ สถานภาพ
สมรส ระยะเวลาปฏิบัติการในองคกร ไมมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ปจจัยในดาน
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ
ของงาน ผลปอนกลับของงาน และ งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน มีความสัมพันธทางบวก
กับความผูกพนัตอองคกร ปจจยัดานปะสบการณในงานท่ีปฏิบัติไดแก ความรูสึกวาตนมี
ความสําคัญตอองคการ ความรูสึกวาองคกรเปนท่ีพึ่งพาได ความคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนอง
จากองคกร และทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ
องคการ 

พัชราภรณ ศุภม่ังมี (2548) ไดทําการศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการ  
กรณีศึกษา บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคาจังหวัดเชียงใหม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจในงาน และระดับความผูกพันตอองคการ พบวาพนักงานจะมี
ความพึงพอใจในงานดานสัมพันธภาพในงานมากท่ีสุด รองลงมาคือดานคุณคางาน ส่ิงแวดลอม 
และผลตอบแทน ตามลําดับ สวนความรูสึกผูกพันของพนักงานโดยรวมอยูในระดบัมาก และจะ
แตกตางกันข้ึนกับสายงานท่ีทํา อายุงาน และระดับการศึกษาของผูปฏิบัติงาน สายงานสํานักงานจะ
รูสึกผูกพัน มากกวาสายงานผงซักฟอก อายุงานท่ีมากก็จะผูกพันตอองคการมากข้ึน และระดับ
การศึกษาท่ีระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา จะรูสึกผูกพันตอองคการนอยกวาผูท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่า 
นอกจากนี้พบวาความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธในทางบวกกบัความผูกพันตอองคการ 

จิระชัย ยมเกดิ (2549) ไดทําการศึกษาความผูกพันของพนักงานตอบริษัทลานนาเกษตร
อุตสาหกรรม จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับระดับความผูกพันตอองคการและปจจัยท่ี
มีผลตอความผูกพันของพนกังาน พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคการโดยรวม อยูในระดับสูง
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คือมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากตอองคการ มีความเช่ือม่ันและยอมรับตอ
เปาหมายขององคการ แตความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิภาพขององคการ
อยูในระดับปานกลาง โดยท่ีปจจัยทางดานลักษณะสวนบุคคลในเร่ืองของอายุ เพศ ระยะเวลาในการ
ทํางาน รายได ตําแหนงงานไมมีผลตอระดับความผูกพัน แตระดับการศึกษามีผลตอระดับความ
ผูกพันตอองคการ ปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติคือ ความมีอิสระ ความหลากหลายของงาน ความ
มีเอกลักษณ ผลปอนกลับ และปฏิสัมพันธในท่ีทํางานมีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอ
องคการ ปจจัยดานประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ ไดแก ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคการ 
องคการเปนท่ีพึ่งพาได ความคาดหวังท่ีจะไดรับผลตอบสนองจากองคการ และทัศนคติตอเพื่อน
รวมงานและองคการก็มีความสัมพันธทางบวกตอความผูกพันในองคการ 

รัชดาพร รองเสียง (2549) ไดทําการศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการ  
กรณีศึกษา บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพนั
ของพนักงานตอองคการ พบวา พนกังานมีความผูกพันโดยรวมในระดับปานกลางทุกดาน ท้ังความ
เช่ือม่ันในแรงกลา ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพ่ือประโยชนขององคการ และ
ความปรารถนาท่ีจะคงไวซ่ึงสมาชิกภาพขององคการ สวนปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล คือ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน รายไดท่ีไดรับ และหนวยงานท่ีปฏิบัติอยูมี
ความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคการ ปจจัยในดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ไดแกความมี
อิสระ ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผลปอนกลับ และโอกาสในการ
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพัน และปจจัยในดานประสบการณในงาน
ท่ีปฏิบัติ  คือความรูสึกวาตนเองมีความสัมพันธตอองคการ องคการเปนท่ีพึ่งพาได ความคาดหวงัท่ี
ไดรับตอบสนองจากองคการและทัศนคตติอเพื่อนรวมงานและองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความผูกพันเชนเดียวกนั  

สุรารักษ ศักดิ์ธรรมเจริญ (2549) ไดทําการศึกษาปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร
ของพนักงานในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร แบงเปน 3 ดาน คือ ลักษณะสวนบุคคลของ
ผูปฏิบัติงาน ลักษณะงาน และ ประสบการณในงาน ผลการศึกษาพบวา พนกังานมีความผูกพันตอ
องคการโดยรวมอยูในระดับมาก คือมีความคิดเห็นในดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามตอ
องคการอยูในระดับมากท่ีสุด มีความเช่ือม่ัน และยอมรับตอเปาหมายขององคการในระดับรองลงมา 
และมีความปรารถนาตอการคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคการในระดับปานกลาง  สวนปจจยั
สวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพัน ไดแก อายุ ระดบัรายไดตอเดอืน ตําแหนงงาน และอายใุน
การทํางาน ในขณะท่ีปจจยัเร่ืองเพศ ระดบัการศึกษา และสถานภาพการสมรส ไมมีผลตอระดับ
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ความผูกพัน ในสวนของปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติก็มีความสัมพันธทางบวก ซ่ึงแสดงใหเห็น
วา พนักงานจะรูสึกผูกพันตอองคกรมากขึ้น หากงานท่ีไดปฏิบัตินัน้ มีความหลากหลาย ทาทาย 
สามารถทํางานไดอยางอิสระ อีกท้ังมีความเขาใจในกระบวนการของงาน และไดรับการประเมินผล
ของงานท่ีตนไดปฏิบัติแลว ปจจัยสุดทายคือ ประสบการณในงานท่ีปฏิบัติก็มีความสัมพันธทางบวก
เชนกัน โดยพนักงานท่ีรูสึกวาองคการที่ตนทํางานอยูสามารถพึ่งพาได และตนเองเปนผูท่ีมีบทบาท 
มีความสําคัญ มีคุณคาตอองคการ จะรูสึกผูกพันตอองคการในระดับมาก 


