
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษทั เวสเทิรนดจิติอล 

(ประเทศไทย) จํากัด ผูศึกษาไดศึกษาคนควารวบรวมขอมูลเบ้ืองตนของบริษัทกลุมตัวอยาง แนวคิด 
ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังนี ้
 
2.1 ขอมูลเบื้องตนของบริษัทกลุมตัวอยาง 
  2.1.1 ประวัติความเปนมา 

 บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) จาํกัด เปนบริษทัหนึ่งในเครือของ บริษัท เวส
เทิรนดิจิตอล (คอรปอเรช่ัน) จํากัด ซ่ึงเปนหนึ่งในผูนําดานดานการออกแบบ ผลิต และจําหนาย
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อเก็บขอมูลดิจิตอลแบบแถบแมเหล็ก เขามาดําเนินการในประเทศไทย
อยางเปนทางการเม่ือป 2545 โดยดําเนนิธุรกิจประกอบและสงออกอุปกรณดังกลาวไปจําหนายท่ัว
โลก โดยมีสวนแบงทางการตลาดประมาณหน่ึงในส่ีของท่ัวโลก (2551)  

หลังจากที่บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ไดเปดดําเนินการมาเพียงป
เดียวบริษัทไดเขาซ้ือกิจการของบริษัท รีทไรท (ประเทศไทย) จํากัด ท่ีดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนตน
น้ําเพื่อจําหนายใหกับบริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัดและบริษัท เวสเทิรนดิจิตอล 
(มาเลเซีย) จํากัด ท่ีประสบภาวะการขาดสภาพคลองทางธุรกิจในตอนนั้น ณ จุดนี้เองเปนจุดพลิกผัน
ท่ีทําใหบริษัทเติบโตแบบกาวกระโดดเพราะสามารถลดตนทุนการผลิตลงไดจํานวนมาก ทําให
บริษัทมีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน กอรปกับวิสัยทัศนและความสามารถของผูบริหารแบบ 
ตอเนื่องนําการเติบโตของตลาดเปนเวลาหลายปติดตอกัน ท้ังยังมีผลประกอบการที่ดี ทําใหผูถือหุน
พรอมท่ีจะสนับสนุนนโยบายตางๆเพื่อสรางความแข็งแกรง ม่ันคงและเติบโตใหกับบริษัทตามท่ี
ผูบริหารระดับสูงไดเสนอไป ไมวาจะเปนการลงทุนในสวนของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
สวนของเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยเพื่อรองรับการผลิตท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง การมีจํานวน
พนักงานเพ่ิมข้ึนกวาสิบเทาตัว รวมท้ังเนนในเร่ืองการพัฒนาบุคลากรในหลายๆดาน 

 หลังจากเดือนสิงหาคม 2546 บริษัทเวสเทิรน ดิจิตอล ไดเขามาซ้ือกิจจการของบริษัท 
ท้ังหมด และเขามาดําเนินงานตอโดยผลิตภัณฑของบริษัทยังคงเหมือนเดิม แตจากเดิมท่ีขาย ใหกับ 
กลุมลูกคาบริษัทอ่ืน ๆ ก็จะผลิตเพื่อสงใหกับบริษัทท่ีผลิตฮารดดิสกไดฟของบริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) เทานั้น ซ่ึงเปนบริษัทสาขาแรกท่ีมาเปดดําเนินการในประเทศ ไทยเม่ือป 2543 โดย 
ผลิตภัณฑคือ ฮารดดิสกไดฟ โดยมีการจางงานพนักงานเกือบท้ังหมด ตอไป โดยการนับอายุงาน 
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ตอเนื่อง แตมีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขในการจางงานใหเหมือนกับ บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศ
ไทย) โดยมีการลดสวัสดิการบางสวนลงจากเดิม นอกจากนั้น บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (บางปะอิน) 
ไดมีการปรับเปล่ียนนโยบายการบริหารตาง ๆ รวมถึง การเปล่ียนตัวผูบริหารใหม มีโครงสราง 
ขององคการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เปล่ียนแปลงวิธี และข้ันตอนการทํางาน รวมถึงสภาพแวดลอม 
ในการทํางานตาง ๆ เพื่อเปนไปตามนโยบาย ของบริษัท และเพื่อใหสอดคลอง กับสถานการณท่ี 
เปล่ียนแปลงไป 
 ในป2550 บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (คอรปอเรช่ัน) จํากัด ไดเขาซ้ือกิจการของบริษัท 
โคแม็ก อินคอรปอเรท จํากัด อีกธุรกิจหนึ่งซ่ึงอยูในฐานะผูผลิตและจําหนายช้ินสวนตนน้ําใหกับ
กลุมบริษัท เวสเทิรนดิจิตอล มาต้ังแตป 2526 ซ่ึงก็คือแผนเก็บขอมูลแบบแถบแมเหล็ก ซ่ึงมีฐานการ
ผลิตอยูท่ีประเทศมาเลเซีย แตยังคงใชช่ือเดิมคือบริษัท โคแม็ก อินคอรปอเรท จํากัด จนถึงปจจุบัน 
จากการควบรวมกิจการคร้ังนี้ทําใหกลุมบริษัทเวสเทิรนดิจิตอลมีความสามารถในการท่ีจะลดตนทุน
ลงอีก ยังผลใหกลุมบริษัทอยูในตําแหนงท่ีไดเปรียบคูแขงรายอ่ืนหลายราย 

จากประวัติความเปนมาของบริษัทเวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด สามารถ 
สรุปไดวา เนื่องจากธุรกิจประเภทน้ีเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันกันทางดานการตลาดสูง มีการปรับ 
เปล่ียนเทคโนโลยีใหมๆ อยางตลอดเวลาและตอเนื่อง เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงในธุรกิจ 
ประเภทเดียวกันท้ังในระดับประเทศและภายนอกประเทศ ประกอบกับเปนบริษัทลาสุดท่ีเพิ่ง เขามา 
ทําธุรกิจในประเทศไทย และอยูในชวงท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบายตาง ๆ โครงสรางของ องคการ 
วัฒนธรรมองคการ และสภาพแวดลอมในการทํางานตางๆ ซ่ึงภาวะเชนนี้ทําให สงผล กระทบตอ 
พนักงานโดยตรงท่ีจะปรับตัวเองใหเขาสภาพการณท่ีเปล่ียนแปลงไปเชนนี้ เพื่อสามารถดํารง 
สถานะการเปนพนักงานอยูในองคการตอไปอยางเปนปกติ ประเด็นท่ีนาสนใจ ท่ีจะสงผล กระทบ 
ตอการปรับตัวในการทํางานนั้น จากการสังเกตของผูวิจัยเองภายในบริษัท และจาก การสอบถาม 
พนักงานในแผนกอ่ืนๆ โดยเฉพาะพนักงานในกลุมตัวอยาง คือ พนักงาน ท่ีปฎิบัติงานในตําแหนง 
พนักงานรายเดือนบริหารที่ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน พอจะสรุป ปญหาท่ีสง ผลกระทบตอ 
พนักงาน คือ พนักงานเกิดความเครียดในการทํางานท่ีเกิดจาก ปจจัยตางๆ ท่ีกลาวมาทําให 
พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน ขาดความพึงพอใจ ในการทํางาน  เกิดความรูสึก 
ไมม่ันคง ในหนาท่ีการงาน ดังนั้นพนักงานจึงจําเปนตองมีการ ปรับตัวในการทํางาน ไมวา จะเร่ือง 
งานท่ีไดรับมอบหมายในหนาท่ี สภาพแวดลอมในการทํางาน และกฎระเบียบขอบังคับ กฎระเบียบ 
ขอบังคับในการทํางานเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ท้ังนี้พนักงานจะตองพัฒนาทักษะ ความรู 
ความสามารถของตนเองใหสอดคลองกับองคการท่ีเปล่ียนแปลงไป เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียน 
แปลงอยางตลอดเวลาและอยางตอเนื่องและในสภาพการณท่ีมีการแขงขันกันอยางรุนแรงกับ 
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องคการอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อสามารถได สวนแบงทางการตลาด ในธุรกิจ 
ประเภทนี้มากท่ีสุด  

ในป2547 รัฐบาลไดประกาศสงเสริมใหธุรกิจฮารดดิสกไดรฟเปนธุรกจิสงออกอันดบั 
หนึ่งของประเทศ และจะขยายการลงทุนในไทยมูลคาประมาณ 17,000 ลานบาท เกิดการจางงานอีก
กวา 7,000 ตําแหนง ปจจุบันประเทศไทยเปนฐานการผลิตฮารดดิสกไดรฟเปนอันดบัหนึ่งของโลก 
รองลงไปคือประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย มีจํานวนการผลิตรวมทุกบริษัทในไทยมากกวา 300 
ลานช้ินตอป ซ่ึงครองสวนแบงของการตลาดโลกอยูประมาณรอยละ 60 ของมูลคาตลาดรวมท่ัวโลก
ท่ี 30,000 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 18,500 ลานเหรียญสหรัฐ (กรุงเทพธุรกิจ, 9 พฤษภาคม 
2551) 

บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด มีพนักงานท้ังหมด 29,419 (2551) โดย 
แบงประเภทของพนักงานเปน 3 ประเภท ดังนี้คือ 

1. พนักงานรายเดือนบริหาร (Salary Exempt) รวมท้ังส้ิน 1,192 คน ไดแก พนกังาน 
ท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ  คือ   ตําแหนงผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง  จํานวน 25  คน 
ตําแหนงผูจดัการ จํานวน 122 คน   ตําแหนงวิศวกรและฝายเทคนิค  จํานวน 664 คน  ตําแหนง 
หัวหนางาน จาํนวน 201 คน ตําแหนงโปรแกรมเมอรและวิเคราะหระบบ จํานวน 23 คน และ 
ตําแหนงเจาหนาท่ีสํานักงานในแผนกตางๆ  จํานวน 157 คน 

2. พนักงานรายเดือนปฏิบัติการ  (Non Exempt) รวมท้ังส้ิน 1,210 คน ไดแก ตําแหนง 
ตางๆ ไดแก ตําแหนงชางเทคนิค จํานวน 1,021 คน  ตําแหนงเสมียน 84 คน ตําแหนงเจาหนาท่ี 
สอนงาน 94 คน และตําแหนงพนักงานขับรถ 11 คน 

3. ระดับพนกังานรายวันปฎิบัติการ  (Daily Labor) ไดแกตําแหนงตาง ๆ ดังนี้คือ  
พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูในสายการผลิต ไดแก พนักงงานรายวันฝายผลิต พนักงานรายวันฝาย 
ตรวจสอบคุณภาพ พนกังานรายวันฝายวัสดุ พนักงานผูชวยหัวหนางาน มีจํานวนท้ังส้ิน 27,017 คน 
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2.1.2 โครงสรางองคกร 

 
 

 
 

รูปท่ี 1  โครงสรางองคกรบริษัท เวสเทิรนดิจิจตอล(ประเทศไทย) จํากัด 

 
 

รูปท่ี 2  โครงสรางองคกรในฝายผลิต 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎี 

2.2.1. ความหมายของความผูกพันตอองคการ 
  Steers (1997)  กลาววา ความผูกพันตอองคการมีความหมายใน 3 ลักษณะ คือ  

1) ความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 
เปนลักษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ือดานทัศนคติเชิงบวกตอองคการ มีความผูกพันอยางแทจริงตอ
คานิยมและเปาหมายขององคการ พรอมสนับสนุนกิจการขององคการซ่ึงเปนเปาหมายของตนดวย 
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มีความเช่ือวาองคการนี้ เปนองคการที่ดีท่ีสุดท่ีตนเองจะทํางานดวย ภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่ง
ขององคการ 

2) ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพ่ือประโยชนขององคการ เปน
ลักษณะท่ีบุคลากรเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พยายามทํางานเต็มความสามารถ เพื่อใหองคการ
ประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย เกิดผลประโยชนตอองคการ และมีความหวงใยตอความเปนไป
ขององคการ 

3) ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ 
เปนลักษณะท่ีบุคลากรแสดงความตองการ และต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานในองคการนี้ตลอดไป มีความ
จงรักภักดีตอองคการ มีความภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการ และพรอมท่ีจะบอกกับคน
อ่ืนวา ตนเปนสมาชิกขององคการ รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ สนับสนุนและ
สรางสรรคองคการใหดียิ่งข้ึน 

Burke (2003) เปนบริษัทท่ีปรึกษาทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดกลาววา
พนักงานท่ีมีความผูกพันคือผูที่ทํางานอยูกับองคการนั้นๆ เพื่อสงเสริมองคการใหสรางผลผลิตและ
ใหบริการแกลูกคา รวมถึงชวยเหลือองคการใหประสบความสําเร็จมีผลกําไรโดยความผูกพันของ
พนักงานนี้มีความเช่ือมโยงกับความจงรักภัคดีของลูกคา (Customer Loyalty) และความสามารถใน
การทํากําไร (Profitability) ขององคการ  
 The Institute For Employment Studies (2004) เปนบริษัทที่ปรึกษางานทางดานการ
พัฒนากลยุทธและงานวิจัย ไดใหความหมายของคําวา ความผูกพันของพนักงานไววา พนักงานจะมี
ทัศนคติเชิงบวกตอองคการและคุณคาขององคการ พนักงานท่ีมีความผูกพันกับองคการจะใสใจใน
บริบทของธุรกิจ และทํางานกับเพื่อนรวมงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือ
ประโยชนขององคการ องคการจะตองสรางการพัฒนาและปลูกฝงความผูกพันของพนักงานซ่ึง
จําเปนตองอาศัยความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจางหรือพนักงาน พนักงานท่ีมีความ
ผูกพันตอองคการจะมีพฤติกรรมอันประกอบไปดวย 

1) มีความเช่ือม่ันในองคการ 
2) มีความปรารถนาท่ีจะทํางานเพ่ือสรางส่ิงท่ีดีกวา 
3) เขาใจบริบทของธุรกิจและมีมุมมองในภาพใหญ 
4) เคารพและชวยเหลือเพื่อนรวมงาน 
5) มีความต้ังใจและมุงม่ันท่ีจะกาวไปขางหนา 
6) มีการพัฒนางานท่ีตนทําอยูอยางสมํ่าเสมอ 
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2.2.2. ความสําคัญของความผูกพันตอองคการ 
 Burke Institute (2003) สถาบันบรูค เปนสถาบันท่ีมีการวิจัยเกี่ยวกับความผูกพัน
ของพนักงานตอองคการ พบวา พนักงานท่ีมีความผูกพันกับองคการจะอยูกับองคการนานข้ึน ให
ความรวมมือกับองคการ รวมท้ังสินคาและบริการขององคการ และจะชวยสรางความสําเร็จใหกับ
ธุรกิจ และยังพบวา ความผูกพันของพนักงานตอองคการ (Employee Engagement) กับความภักดตีอ
ตรายี่หอ ของลูกคา (Customer Loyalty) และผลกําไรของบริษัท (Profitability) มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญ   

The Gallup Organization (2002) ไดทําการวิจัย และพบวา ปจจัยท่ีทําใหกิจการ 
เติบโตมิไดเกิดจากการเนนการผลิตใหมีกําไรหรือรายไดสูงสุดเทานั้น แตเกิดจากการพัฒนา  
บุคคลากรใหมีความผูกพันกับองคการเพื่อสรางลูกคาท่ีมีความผูกพันกับองคการและจะนํามาซ่ึง  
การเพิ่มข้ึนของกําไรที่แทจริง ดังนี้   
 

 
รูปท่ี 3  The Gallup Path To Business Performance 
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก The Gallop Organization, 2002 

http://www.gallup.com/consulting/1528/Gallup-Path.aspx 
 
 Jack Welch, CEO ของบริษัท General Electric (อางใน the Gallop Organization, 
2002) กลาวไววา บริษัทใดๆ ท่ีพยายามทําการแขงขัน จะตองสรางความผูกพันใหเกดิข้ึนในใจของ
พนักงานทุกคน ในธุรกิจการบริการพนักงานเปนผูสงมอบคุณคาใหแกลูกคา และในธุรกิจ
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อุตสาหกรรมก็ไมสามารถผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพไดหากปราศจากพนกังานท่ีมีความผูกพัน ซ่ึง
พนักงานท่ีมีความผูกพันนั้นจะชวยเพิม่และรักษาลูกคาท่ีมีความผูกพัน จนสามารถสรางการเติบโต
ของยอดขายและผลกําไรอยางยั่งยืน จนเพิม่มูลคาหุนขององคการได 
 The Gallup Organization สถาบันวิจัยและองคการที่ปรึกษาไดนําแนวคิดเร่ืองการวัด
ความผูกพันของพนักงานตอองคการศึกษาวิจัย โดยไดแบงประเภทของพนักงานไว 3 ประเภท 
(สวณีย แกวมณี, 2549) คือ 

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

2) พนักงานท่ีไมมีใจรักและทุมเทใจงาน (Not-Engaged Employee) คือ พนักงานท่ี 
เสมือน “ผีดิบในองคการ” ทํางานเพ่ือใหงานเสร็จตามความตองการเบ้ืองตน ไมมีใจรักและทุมเทใน
งาน ไมมีการคิดคนนวัตกรรม ไมเพียงแตท่ีจะไมใหคําม่ันสัญญากับองคการ แตยังทํางานเพ่ือ
ตอตานวัตถุประสงคขององคการอีกดวย 

3) พนักงานท่ีสรางปญหาใหกับองคการ (Actively Disengaged Employee) คือ  
พนักงานพวกท่ีสรางปญหาใหกับองคการ มีทัศนคติในแงลบในการทํางาน ไมมีความสุขในการ
ทํางานท่ีทํา และยังสงผลตอความรูสึกท่ีไมดีนี้ไปยังพนักงานท่ีอยูรอบๆ ขาง เปรียบเสมือน “แอป
เปลเนา” ท่ีคอยทําลายความสําเร็จของผูอ่ืน ในท่ีสุดไมเพียงพอแตท่ีจะทํางานไมประสบความสําเร็จ
พนักงานเหลานี้ยังจะขัดขวางการทํางานของพนักงานคนอ่ืนๆ ดวย  
                
                      2.2.3. วิธีการวัดความผูกพันตอองคการ   
  Burke Institute (2003)  บริษัทท่ีปรึกษางานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดทําการ
วิจัยในเร่ืองความผูกพันของพนักงานตอองคการ  โดยในการวจิัยไดมีการกลาวถึงสวนประกอบ
สําคัญท่ีทําใหเกิดความผูกพนัของพนักงาน (Engagement Factors) 
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                   รูปท่ี 4  Employee Engagement Model 
                   ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Burke, Inc. Research. Employee Engagement & Retention Management 
                    http://www. burke  Institute,  2007: Online. 

 
จากรูปท่ี 2 ไดแสดงใหเห็นถึงปจจัยตางๆ ท่ีเปนสวนประกอบของการเกิดความ

ผูกพันของพนักงาน ซ่ึงประกอบไปดวยปจจัยตางๆ 6 ปจจัย ไดแก ดานองคการ (Company) ดาน
ผูจัดการ (Manager) ดานกลุมงาน (Work Group) ดานงาน (Job) ดานสายอาชีพ (Career/Profession) 
และดานลูกคา (Customer) โดย Burke ไดนําปจจัยตางๆ เหลานี้มาเปนปจจัยในการวัดความผูกพัน
ของพนักงาน ซ่ึงในแตละปจจัยจะมีหัวขอท่ีใชเปนประเด็น เพื่อวัดความผูกพันของพนักงาน เชน 
ในดานองคการ เปนคําถามท่ีถามเกี่ยวกับภาวะผูนํา คาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีจัดให โดย
ปจจัยในดานตางๆ เหลานี้จะนําไปสูความผูกพันของพนักงาน และผลของความผูกพันของ
พนักงานดังกลาวจะแสดงออกมาในลักษณะของผลการดําเนินงานของพนักงานและองคการ การคง
อยูของพนักงานในองคการ ความจงรักภัคดีของลูกคา และความสามารถในการทํากําไร  
 The Institute For Employment Studies (2004)  บริษัทท่ีปรึกษางานทางดานการ
พัฒนากลยุทธ และงานวิจัย ไดทําการวิจัยเร่ืองความผูกพันของพนักงานในป 2003 กับพนักงาน
จํานวนกวา 10,000 คน ใน 14 องคการ ใน NHS (National Health Service) พบวา ปจจัยสําคัญท่ีทํา
ใหเกิดความผูกพันของพนักงานเกิดจาก 

1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ขอมูลสวนบุคคล 
เพศ 
อายุ 
ระดับการศึกษา 
สถานภาพ 
ตําแหนง 

 
ความผูกพนัตอ

องคการ 

สวนประกอบของความ
ผูกพัน 

- ดานองคการ 
- ดานผูจดัการ 
- ดานกลุมงาน 
- ดานงาน 
- ดานสายอาชีพ 
- ดานลูกคา 
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2) โอกาสที่ไดแสดงความคิดเห็น 
3) โอกาสในการพัฒนาในงาน 
4) องคการใหความสนใจความเปนอยูของพนักงาน 
นอกจากนี้จากการศึกษาของ IES นี้ยังพบวา ระดับความผูกพันของพนักงาน 

สามารถแปรผันไปตามลักษณะสวนบุคคล โดยในเร่ืองของอายุ พบวา ระดับความผูกพันของ
พนักงานลดลงเม่ือพนักงานมีอายุมากข้ึน (แตอายุไมเกิน 60 ป) พนักงานในตําแหนงผูจัดการ มี
แนวโนมท่ีจะมีความผูกพันสูงกวาพนักงานท่ัวๆ ไปท่ีเปนฝายสนับสนุน และความผูกพันของ
พนักงานสามารถแปรผันไปตามลักษณะของงานลักษณะประสบการณอีกดวย 
 
2.3 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

พงศธร  ไทยประเสริฐ (2551) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท
ยามานาชิอิเลคทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด  ผลการศึกษาพบวาพนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มี
อายุระหวาง 25-31 ป จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช. มีอายุการทํางาน 1-5 ป ปฏิบัติงานอยูในแผนก
ผลิต OPC Drum มีตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ และมีอัตราเงินเดือน 5,001-10,000 บาท ความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด จังหวัดลําพูน ใน
ภาพรวมอยูในระดับไมผูกพันตอองคการ  (Not-Engaged) และพนักงานมีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานงานดานองคการ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
และดานภาวะผูนําในระดับเฉยๆ ปจจัยท่ีทําใหเกิดความผูกพันตอองคการของพนักงาน ไดแก ดาน
องคการ และดานภาวะผูนํา โดยมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนอยกวา 0.05 สวนปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุการ
ทํางานของพนักงาน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานในภาพรวม แตเพศอายุ ระดับการศึกษา หนาท่ีการทํางาน ตําแหนงงานและอัตราเงินเดือน 
ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม 

รัชดาพร รองเสียง (2549) ไดศึกษาเร่ืองความผูกพันของพนักงานตอองคการ : 
กรณีศึกษา บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด เพื่อศึกษาระดับความผูกผันของพนักงานตอ
องคการโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือโดยสอบถามจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนพนักงานของ  
บริษัทฯจํานวน 270 คนโดยศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการตามทัศนะของ R.M.Steers 
ท่ีกําหนดกลุมตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงานตอองคการไว 3 กลุมคือ ปจจัยดาน
ลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และปจจัยดานประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ กับ 
ลักษณะของความผูกพันตอองคการ 3 แบบคือ ความเช่ือม่ันอยางแรงกลา การยอมรับเปาหมายและ
คานิยมขององคการ,ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพ่ือประโยชนขององคการ,และ
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ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไว ซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ  จากการใช
แบบสอบถาม พบวา ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล เพศมีผลตอความผูกพันตอองคการ โดยพบวา
เพศชาย มีความผูกพันตอองคการมากกวาเพศหญิง  ในดานอายุพบวา พนักงานท่ีมีอายุมากจะมี
ความผูกพันตอองคการสูงกวาพนักงานท่ีมีอายุนอย ในดานระดับการศึกษาพบวา พนักงานท่ีมี
ระดับการศึกษาสูงจะมีความผูกพันตอองคการสูงกวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวา  ในดาน
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานพบวา พนักงานท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติการในองคการมาก จะมีความผูกพันตอ
องคการสูงกวาพนักงานท่ีมีระยะเวลาที่ปฏิบัติการในองคการนอยกวา ในดานรายได พบวา 
พนักงานท่ีมีรายไดตางกัน มีความผูกพันตอองคการตางกัน  สวนดานสถานภาพ พบวาไมมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ  สําหรับปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และประสบการณ
ในงานท่ีปฏิบัติ พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 
 สุรารักษ ศักดิธ์รรมเจริญ (2549) ทําการศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพนั
ขององคกรของพนักงานในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ” พบวา 
พนักงานมีความผูกพันตอองคกรโดรรวมอยูในระดับมาก โดยปจจยัสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอระดับ
ความผูกพันตอองคกร ไดแก อายุ รายไดตอเดือน ตําแหนงงาน และอายุในการทํางาน สวนเพศ 
สถานภาพรมรส และระดับการศึกษาไมมีอิทธิพลตอระดับความผูกพนัองคกร สําหรับปจจัยในดาน
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติท่ีมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันขององคกร ไดแก ความมีอิสระในการทํางาน
ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผลปอนกลับของงาน และงานท่ีมีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน สําหรับปจจยัในดานประสบการณในงานท่ีมีอิทธิพลตอระดับความผูกพัน
ขององคกร ไดแก ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ ความรูสึกวาองคการเปนท่ีพึ่งพาได 
ความคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนองจากองคการ และทัศนคติตอเพือ่นรวมงานและองคการ 
  พัชราภรณ  ศุภม่ังมี (2548) ไดศึกษาเร่ืองความผูกพันของพนักงานตอองคการ: 
กรณีศึกษา บริษัทสหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคาจังหวดัเชียงใหม จากกลุม
ตัวอยางท่ีเปนพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 70 คน โดยทําการวจิัยเชิงสหสัมพทัธ(Correlation 
Research)  โดยศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความพึงพอใจในงาน กับความผูกพนั
ท่ีมีตอบริษัทฯ พบวาในสวนปจจัยสวนบุคคลอายุงานของพนักงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความ
ผูกพันตอองคการคือพนักงานท่ีมีอายุงานมากข้ึนก็จะมีความรูสึกผูกพันตอบริษัทฯมากข้ึนตามไป
ดวย สอดคลองกับทฤษฎีของ Mowday, Porter And Steers ซ่ึงกลาววาระยะเวลาในการทํางานมีผล
ตอความรูสึกผูกพันตอองคการ สวนรายไดของพนักงานไมมีความสัมพันธกับความรูสึกผูกพันกบั
บริษัทฯ ท้ังนีอ้าจจะเนื่องมาจากระดับรายไดของพนักงานเกือบท้ังหมด(รอยละ 94.3) อยูในระดบั
ใกลเคียงกัน สําหรับปจจัยในดานความพึงพอใจในงานพบวา ความความพึงพอใจในงานของ
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พนักงานมีสวนสําคัญท่ีกอใหเกิดความผูกพันกับบริษัทฯ  โดยในรายละเอียดพบวา ความพึงพอใจ
ในดานผลประโยชนตอบแทนดานส่ิงแวดลอมในการปฏิบัติงาน และคุณคาของงานมีความสัมพนัธ
เชิงบวกกับความผูกพันท่ีมีตอบริษัทฯ 
  
 


