
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
        การศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการของพนักงานบริษทั บลูชิพสไมโคร
เฮาส  จํากัด จงัหวัดลําพนู ผูศึกษาไดคนควาเอกสาร รายงานวิจยั รวมทั้งรวบรวมแนวความคิด และ
ทฤษฎีตาง ๆ มาแสดงไวดังตอไปนี ้
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ 
    1. ความหมายของความผูกพันตอองคการ  

L. Porter และ F.J. Smith (Steers and Porter, 1991) กลาววา ความผูกพันตอองคการ
มีความหมายใน 3 ลักษณะ คือ 

1. ความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ เปน
ลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อดานทัศนคติเชิงบวกตอองคการ มีความผูกพันอยางแทจริงตอ
คานิยมและเปาหมายขององคการ พรอมสนับสนุนกิจการขององคการซ่ึงเปนเปาหมายของตนดวย 
มีความเช่ือวาองคการนี้ เปนองคการที่ดีท่ีสุดท่ีตนเองจะทํางานดวย ภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่ง
ขององคการ 

2. ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพ่ือประโยชนขององคการ เปน
ลักษณะท่ีบุคลากรเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พยายามทํางานเต็มความสามารถ เพื่อใหองคการ
ประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย เกิดผลประโยชนตอองคการ และมีความหวงใยตอความเปนไป
ขององคการ 

3. ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ เปน
ลักษณะท่ีบุคลากรแสดงความตองการ และต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานในองคการนี้ตลอดไป มีความ
จงรักภักดีตอองคการ มีความภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการ และพรอมท่ีจะบอกกับคน
อ่ืนวา ตนเปนสมาชิกขององคการ รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ สนับสนุนและ
สรางสรรคองคการใหดียิ่งข้ึน 

Burke (2003) เปนบริษทัท่ีปรึกษาทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดกลาววา 
พนักงานท่ีมีความผูกพันคือผูท่ีทํางานอยูกบัองคการนั้น ๆ เพื่อสงเสริมองคการใหสรางผลผลิตและ
ใหบริการแกลูกคา รวมถึงชวยเหลือองคการใหประสบความสําเร็จมีผลกําไรโดยความผูกพันของ
พนักงานนี้มีความเชื่อมโยงกับความจงรักภักดีของลูกคา (Customer loyalty) และความสามารถใน
การทํากําไร (Profitability) ขององคการ 
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The Institute for Employment Studies (2004) เปนบริษัทท่ีปรึกษางานทางดานการ
พัฒนากลยุทธ และงานวิจัย ไดใหความหมายของคําวา ความผูกพันของพนักงานไววา พนักงานจะ
มีทัศนคติเชิงบวกตอองคการและคุณคาขององคการ พนักงานท่ีมีความผูกพันกับองคการจะใสใจ
ในบริบทของธุรกิจ และทํางานกับเพื่อนรวมงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อ
ประโยชนขององคการ องคการจะตองสรางการพัฒนาและปลูกฝงความผูกพันของพนักงานซ่ึง
จําเปนตองอาศัยความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจางหรือพนักงาน พนักงานท่ีมีความ
ผูกพันตอองคการจะมีพฤติกรรมอันประกอบไปดวย 

1) มีความเช่ือม่ันในองคการ 
2) มีความปรารถนาท่ีจะทํางานเพ่ือสรางส่ิงท่ีดีกวา 
3) เขาใจบริบทของธุรกิจและมีมุมมองในภาพใหญ 
4) เคารพและชวยเหลือเพื่อนรวมงาน 
5) มีความต้ังใจและมุงม่ันท่ีจะกาวไปขางหนา 
6) มีการพัฒนางานท่ีตนทําอยูอยางสมํ่าเสมอ 
 

2. ความสําคัญของความผูกพันตอองคการ 
The Gallup Organization (2002) เปนสถาบันวิจัยและองคการท่ีปรึกษาไดคนพบ

แนวทางท่ีมนุษยเปนตัวขับเคล่ือนผลลัพธทางธุรกิจขององคการ ในรูปของ The Gallup Path ซ่ึง
หัวใจสําคัญสําคัญของโมเดลนี้แสดงใหเห็นวาพนักงานทุกระดับในทุกองคการจะสรางการเติบโต
ของยอดขายและกําไรใหกับองคการดังแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 1 The Gallup Path 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ปรับมาจาก Gallup Organization “The Gallup Path.” [Online]. Available 

http://www/gallupconsulting.com/ (15 March 2007) 
 
จากแผนภาพท่ี 1 แสดงใหเห็นวา องคการจะตองกําหนดขีดความสามารถ ทักษะและ

ประสบการณท่ีดีท่ีสุดในทุก ๆ ตําแหนงงาน เพื่อคัดเลือกพนักงานท่ีมีความสามารถท่ีเหมาะสมกับ
ตําแหนงงานน้ัน ๆ อีกท้ังผูจัดการท่ีดีจะตองสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือใหพนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีท่ีสุด ตองรูจักจูงใจและรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถไว เพื่อใหพนักงานเกิด
ความผูกพัน ซ่ึงพนักงานท่ีมีความผูกพันนั้นจะชวยเพิ่มและรักษาลูกคาท่ีสรางกําไรใหแกองคการ
ได ตลอดจนเพิ่มความจงรักภักดีของลูกคา สงผลใหองคการเกิดการเติบโตของยอดขายและผล
กําไรอยางยั่งยืน จนเพิ่มมูลคาหุนขององคการได 

The Gallup Organization ไดทําการสํารวจและพบคําถามท่ีสามารถใชวัดความผูกพัน
ของพนักงาน เชน ในท่ีทํางานฉันมีโอกาสไดทําในส่ิงท่ีฉันทําไดดีท่ีสุด ในท่ีทํางานความคิดเห็น
ของฉันไดรับการยอมรับ ฉันมีเพื่อนท่ีดีท่ีสุดในท่ีทํางาน ในปท่ีผานมาฉันมีโอกาสไดเรียนรูและ
เติบโตในท่ีทํางาน เปนตน 

 

 

ลูกคามีความผูกพัน

ตอองคการ 

 

 

จุดเริ่มตน 

 

ชี้บงจุดแข็ง มีความถูกตอง

เหมาะสมกับองคการ 

 

มีผูจัดการดีเยี่ยม 

พนักงานมีความผูกพัน

ตอองคการ 

การเติบโต    

อยางยั่งยืน 

กําไรท่ีแทจริง

เพ่ิมข้ึน 

 

มูลคาหุนเพ่ิมข้ึน 
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3.  ปจจัยท่ีสงผลตอความผกูพันตอองคการ 
Steers (1977) (อางในพิชญากุล ศิริปญญา, 2545) ไดรวบรวมผลการศึกษาของ

นักวิชาการหลายทาน แลวนาํมาสรางกรอบความคิดเพื่อศึกษาถึงท่ีมา (Antecedent) หรือตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ (Outcome of Commitment) และไดเสนอแบบจําลองเก่ียวกับ
ความผูกพันตอองคการ โดยแบงปจจยัท่ีกําหนดความผูกพันตอองคการออกเปน 3 กลุม คือ 

1. ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน (Personal Characteristic) ประกอบดวย อายุ 
เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับตําแหนง 

 2. ลักษณะงาน (Job Characteristic) ลักษณะงานท่ีแตกตางกัน จะมีอิทธิพลตอระดับ
ความยึดม่ัน ผูกพันตอองคการแตกตางกนั ลักษณะงานท่ีดีจะทําใหบุคลากรรูสึกมีแรงจูงใจ อยาก
ทํางานเพ่ือเพิม่คาใหกับตนเอง แมวาผลงานจะไมดีกย็ังคงทุมเทความพยายามใหมากข้ึนเพื่อเพิม่
รางวัลใหกับตนเอง 

3. ประสบการณในงาน (Work Experience) หมายถึง การรับรูของสมาชิกตอ
ส่ิงแวดลอมขององคการ ซ่ึงในชวงปฏิบัติงานอยูในองคการ บุคคลหรือสมาชิกไดรับประสบการณ
ท่ีเปนคุณหรือโทษ ประสบการณท่ีมีผลตอความผูกพนัตอองคการ ไดแก ความรูสึกวาตนมี
ความสําคัญตอองคการ องคการเปนพึง่พาได ความคาดหวังไดรับการตอบสนองจากองคการ 
ทัศนคติท่ีมีตอเพื่อรวมงานและองคการ 

Burke (2003) ไดมีการกลาวถึงสวนประกอบสําคัญท่ีทําใหเกดิความผูกพันของ
พนักงาน (Engagement Components) โดยเรียกวาดัชนีความผูกพันของพนักงาน (Employee 
Engagement Index (EEI)TM) ซ่ึงประกอบไปดวย ปจจยัตางๆ 6 ปจจยั ไดแก บริษัท (Company) กลุม
งาน (Work Group) สายอาชีพ (Career/Profession) ลูกคา (Customer/Client) งานท่ีทํา (Job) และ
ผูจัดการ(Manager)  
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แผนภาพท่ี 2 แสดงแนวทางความผูกพนัตอองคการของพนักงาน (Employee Engagement 
Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ปรับมาจาก Burke, Inc. Research. “Employee Engagement & Retention Management.” [Online]. 

Available http://www.burke.com/Services/EERM/services.cfm?id=180 (15 March 2007) 

 
จากแผนภาพท่ี 2 ไดแสดงใหเห็นถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนสวนประกอบของการเกิด

ความผูกพันของพนักงาน ซ่ึงประกอบไปดวยองคประกอบตาง ๆ ไดแก ดานองคการ (Company) 
ดานผูจัดการ (Manager) ดานกลุมงาน (Work group) ดานงาน (Job) ดานสายอาชีพ 
(Career/Profession) และดานลูกคา (Customer) โดย Burke ไดนําปจจัยตาง ๆ เหลานี้มาเปนปจจัย
ในการวัดความผูกพันของพนักงาน ซ่ึงในแตละปจจัยจะมีหัวขอท่ีใชเปนประเด็น เพื่อวัดความ
ผูกพันของพนักงาน เชน ในดานองคการ เปนคําถามท่ีถามเกี่ยวกับภาวะผูนํา คาตอบแทนและ
ผลประโยชนอื่น ๆ ท่ีจัดให โดยปจจัยในดานตาง ๆ เหลานี้จะนําไปสูความผูกพันของพนักงาน 
และผลของความผูกพันของพนักงานดังกลาวจะแสดงออกมาในลักษณะของผลการดําเนินงานของ

ภาวะผูนาํ 
ผลตอบแทน 
สวัสดิการ 
ผลิตภัณฑและบริการ 
ความเปนธรรม 
การสนับสนุน 
ความสมํ่าเสมอ 
ผลตอบกลับ 
คุณภาพของงาน 
ความรวมมือ 
การจัดการประสิทธิภาพ 
ทรัพยากรบุคคล 
ความทาทาย 
ความกดดัน 
การมีสวนรวม 
การพัฒนา 
ความกาวหนา 
การมุงเนนท่ีลูกคา 
บริการ 
คนหาความตองการของลูกคา 
งายตอการทําธุรกิจ 

ตัวอยางประด็นท่ีใชใน
การจัดองคประกอบ
ของความผกูพัน 

องคการ 

ผูจัดการ 

กลุมงาน 

งาน 

อาชีพ/วิชาชีพ 

ลูกคา 

ความผูกพันตอ
องคการของ
พนักงาน 

 

ผลลัพธตอ
องคการท่ีสําคัญ 

 

องคประกอบของ 
ความผูกพัน 

• การธํารงครกัษาพนักงานใหคงอยู
กับองคการ 

• มีประสิทธิภาพ 
• ลูกคามีความจงรักภักดี 
• องคการสามารถทํากําไร 
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พนักงานและองคการ การคงอยูของพนักงานในองคการ ความจงรักภักดีของลูกคา และ
ความสามารถในการทํากําไร 

The Institute for Employment Studies (2004) ทําการสํารวจทัศนคติของพนักงาน ใน
ป 2003 กับพนักงานจํานวนมากกวา 10,000 คน ใน 14 องคการ ใน NHS (National Health Service) 
จากการศึกษาพบวา ระดับความผูกพันของพนักงานสามารถแปรผันไปตามลักษณะสวนบุคคล โดย
ในเร่ืองของอายุ พบวา ระดับความผูกพันของพนักงานลดลงเม่ือพนักงานมีอายุมากข้ึน พนักงานใน
ตําแหนงผูจัดการและสายวิชาชีพมีแนวโนมท่ีจะมีความผูกพันสูงกวาพนักงานท่ัว ๆ ไปท่ีเปนฝาย
สนับสนุน ความผูกพันของพนักงานสามารถแปรผันไปตามลักษณะของงานลักษณะประสบการณ
อีกดวย โดยพบวาตัวผลักดันสําคัญท่ีทําใหเกิดความผูกพันของพนักงานคือ 

1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจของพนักงาน 
2) พนักงานมีโอกาสไดแสดงความคิดเหน็และไดรับการสนับสนุนจากหัวหนางาน 
3) พนักงานมีโอกาสไดพัฒนางานท่ีตนทําอยู 
4) องคการใหความสนใจตอสุขภาพและความเปนอยูของพนักงาน 

 
ขอมูลท่ัวไปของบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด 

บริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด (BLUECHIPS MICROHOUSE CO., LTD.) 
กอต้ังข้ึนเม่ือเดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2542 มีสํานักงานและโรงงานต้ังอยูเลขท่ี 212/2 หมู 10 ตําบล
อุโมงค อําเภอเมือง จังหวดัลําพูน มีวตัถุประสงคหลักในการดําเนนิธุรกิจคือการเปนผูรับจางชวง
ผลิต (Sub Contractor) สําหรับงานประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิคสครบวงจร (Turn Key 
Electronics Assembly) ต้ังแตการจัดหาวัตถุดิบดวยความชํานาญในตนทุนท่ีเหมาะสมไปจนถึงการ
ใชเทคโนโลยท่ีีทันสมัยในการทดสอบการใชงานของผลิตภัณฑ เพื่อใหลูกคาและผูใช (User) ไดรับ
สินคาท่ีมีคุณภาพในระดับราคาท่ีแขงขันได โดยมีตลาดเปาหมายคือผูผลิตสินคาท่ีมีตราสินคาเปน
ของตัวเอง (Brand) ในสหภาพยุโรปเปนหลัก พื้นท่ีการผลิตของบริษัทฯ ประกอบไปดวยเคร่ืองจักร
ท่ีมีความทันสมัย แมนยาํ รองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต บริษัทฯมีทีมออกแบบ 
วิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ ท่ีมีความสามารถและมีความชํานาญเฉพาะดาน พรอมท่ีจะตอบสนอง
ความตองการของลูกคา จึงเปนจุดแข็งท่ีสงเสริมใหบริษทัฯไดรับความไววางใจใหเปนผูผลิตสินคา
อิเล็คทรอนิคสใหกับ Brand ท่ีมีช่ือเสียงในตลาดโลก ประเภทของผลิตภัณฑท่ีทําการผลิตไดแก 
หนาจอแสดงผล (LCD Module) เคร่ืองควบคุมเคร่ืองจักร (Human Machine Interface) วงจร
ควบคุมมอเตอร (Motor Controller) เปนตน จากการพัฒนาอยางตอเนือ่งประกอบกบัการไดรับการ



  
10 

สนับสนุนจากลูกคาและผูสงมอบจึงทําใหบริษัทฯเติบโตดวยยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนตลอด 8 ป มากวา
รอยละ 10 ทุกป 

วิสัยทัศน (Vision) 
บลูชิพสไมโครเฮาสมุงม่ันในการเปนผูนําในธุรกิจรับชวงการผลิตและประกอบ

ช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสสําหรับอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Automation) 
ภารกิจ (Mission) 
1. ทําการตลาดท่ีมุงเนนลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Automation) 
2. มุงเนนการจัดการหวงโซอุปทานท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ 
3. ทําการผลิตดวย Lot การผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง 
4. ปรับปรุงกระบวนการภายในใหเกิดการใชทรัพยากรทั้งหมดอยางคุมคา 
5. สรางพื้นฐานความสามารถของบริษัทฯใหมีความแข็งแกรงทางดานวิศวกรรม 
6. มีระบบการทดสอบผลิตภณฑท่ีมีความละเอียดและทันสมัย 
วัตถุประสงค (Objectives) 
1. รักษาสถานภาพของลูกคาใหคงอยูกับบริษัทฯ 
2. สงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพไปยังลูกคาทันตามกําหนดเวลา 
3. ควบคุมตนทุนและคาใชจาย เพื่อรักษาศักยภาพในการแขงขัน 
4. เพิ่มยอดขายและจํานวนลูกคาเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน 

  การจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท 
  บริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด มีการจัดการดานทรัพยากรมนุษยอยูในเกณฑ
ของมาตรฐานแรงงาน พรอมท้ังมีการปรับปรุงและพัฒนาตลอดระยะเวลาตั้งแตเร่ิมดําเนินกิจการ 
โดยมีแผนกทรัพยกรมนุษยซ่ึงทําหนาท่ีในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  1. ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลการ โดยแผนกจะทําหนาท่ีในการกําหนด
คุณสมบัติของพนักงานตามตําแหนงตาง ๆ รวมกับแผนกอ่ืน ๆ และทําการประกาศรับสมัคร
พนักงานใหมพรอมท้ังทําการสัมภาษณคัดเลือกเบ้ืองตน เพื่อนําเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดใหแกแผนกท่ีมีความตองการพนักงานใหม 
  2. ดานการฝกอบรม แผนกจะทําการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมเบ้ืองตนกอน
การทํางานจริงในแตละแผนกตามตําแหนงและหนาท่ีของตนเอง รวมถึงการประสานงานและจัดทํา
แผนการฝกอบรมท้ังในและนอกบริษัท 
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  3. ดานการจายคาตอบแทน แผนกจะทําหนาท่ีในการเก็บขอมูลการทํางานของ
พนักงานท้ังการทํางานลวงเวลา การลาหยุด รวมไปถึงการกําหนดอัตราเงินเดือนท่ีเหมาะสมใน
ตําแหนงตาง ๆ  
  4. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานทุกระดับปละสองคร้ัง แผนกจะทําหนาท่ีในการประสานงานกับผูจัดการแผนกตาง ๆ และ
ทําการทบทวนแกไขขอบกพรองของแบบประเมินใหมีความถูกตองและใกลเคียงกับสภาพการ
ทํางานจริง 
  5. ดานแรงงานสัมพันธ บริษัทจัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานเปนประจํา
ทุกป และมีการติดตอประสานงานชวยเหลือเกี่ยวกับการเบิกจายตามสิทธิของประกันสังคม รวมท้ัง
การประสานงานกับกรมแรงงานเพ่ือรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางดาน
กฎหมายและสิทธิของผูใชแรงงานหรือลูกจางตลอดเวลา เพื่อใหพนักงานไดรับสิทธิตามกฎหมาย
อยางถูกตองและเปนธรรม 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

พิชญากุล ศิริปญญา (2545) ทําการศึกษาเร่ือง “ความผูกพันตอองคการของพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค : กรณีศึกษา พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม) 
ภาคเหนือ” โดยทําการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน พบวาอยูในระดับสูง เม่ือ
พิจารณาจากปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงานในองคการ ระดับตําแหนง และอัตราเงินเดือน ของพนักงานมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการ สวน เพศ ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ปจจัยในดานลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติ ไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผล
ปอนกลับของงาน และงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน มีความสัมพันธในทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคการ ความรูสึกวาองคการเปนท่ีพึ่งพาได ความคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนองจาก
องคการ และทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคการ มีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอ
องคการ 

เบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ทําการศึกษาเร่ือง “ความผูกพันของพนักงานตอ
องคกร : กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม และสาขา
สมุทรสาคร” พบวา ความผูกพันของพนักงานตอองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเม่ือ
พิจารณาจากลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และอัตราเงินเดือน มีผลตอ
ความผูกพันตอองคการ สวนเพศ สถานภาพสมรส และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองคการ ไมมีผล
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ตอความผูกพันตอองคการ  และเม่ือพิจารณาผลการศึกษาปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ไดแก 
ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผลปอนกลับของ
งาน และงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน พบวามีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพัน
ตอองคการ และผลการศึกษาปจจัยดานประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ ไดแก ความรูสึกวาตนมี
ความสําคัญตอองคการ ความรูสึกวาองคการเปนท่ีพึ่งพาได ความคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนอง
จากองคการ และทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคการ พบวามีความสัมพันธในทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคการ 

สายพิณ สวางจิต (2548) ทําการศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอความผูกพันตอ
องคการของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท มหพันธไฟเบอรซีเมนต จํากัด (มหาชน)” โดยได
ทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัย 3 ประเภทท่ีมีผลตอความผูกพันของพนักงาน พบวา พนักงานให
ความสําคัญกับทุกปจจัยโดยรวมในระดับมาก คือ ดานปจจัยท่ีเกี่ยวกับลักษณะงาน ไดแก งานท่ีทํา
เปนงานท่ีตรงกับความถนัด งานที่รับผิดชอบเปนงานท่ีทําใหมีโอกาสใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
การไดรับความเช่ือถือและไววางใจในงานท่ีรับผิดชอบโดยไมตองควบคุมใกลชิด การมีสวน
รับผิดชอบในการกําหนดเปาหมายและแนวทางการปฏิบัติงาน ดานปจจัยท่ีเกี่ยวกับลักษณะของ
องคการ ไดแก ความชัดเจนในการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ บรรยากาศในการทํางานท่ีมี
ความไววางใจซ่ึงกันและกัน ความยุติธรรมของระบบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเอาใจใส
ตอสวัสดิภาพของพนักงาน และดานปจจัยท่ีเกี่ยวกับประสบการณในการทํางาน ไดแก การไดรับ
ความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน การชวยเหลือกันในการทํางาน การไดรับการยอมรับจาก
ผูบังคับบัญชา การไดรับรางวัลความดีความชอบในผลการปฏิบัติงาน การมีโอกาสรับรูงานดานตาง 
ๆ การไดรับตําแหนงหรือเล่ือนข้ัน 

สุรารักษ ศักดิ์ธรรมเจริญ (2549) ทําการศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ
ผูกพันองคกรของพนักงานในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ” พบวา
พนักงานมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอระดับ
ความผูกพันตอองคกร ไดแก อายุ รายไดตอเดือน ตําแหนงงาน และอายุในการทํางงาน สวนเพศ 
สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาไมมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันองคกร สําหรับปจจัยในดาน
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติท่ีมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันองคกร ไดแกความมีอิสระในการทํางาน 
ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษของงาน ผลปอนกลับของงาน และงานท่ีมีโอกาส
ปฏิสัมพันธ กับบุคคลอื่น สําหรับปจจัยในดานประสบการณในงานท่ีมีอิทธิพล ตอระดับความ
ผูกพันองคกร ไดแก ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ ความรูสึกวาองคการเปนท่ีพึ่งพาได 
ความคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนองจากองคการ และทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคการ 


