
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาความผูกพันพนักงานกลุมแผนงานจังหวัดลําพูน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ผูศึกษาไดคนควาเอกสาร รายงานวิจัย รวมท้ังรวบรวมแนวความคิดและทฤษฎีตาง ๆ มา
แสดงไวดังตอไปนี้ 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 
2.1.1 แนวความคิดเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ 
 2.1.1.1 ความหมายของความผูกพันตอองคการ 
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย คําจํากัดความของความผูกพันตอองคการวาเหมือน
เปนการใหคําม่ันสัญญาตอองคกรหรือเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปนสวนหนึ่งของคนใน
องคกร (Robinson et al., 2004)  ซ่ึงบอยคร้ังท่ีถูกใหคําจํากัดความวาเปนเหมือนกับการผูกมัดทาง
จิตใจและสติปญญาท่ีมีตอองคกร (Baumruk, 2004; Richman,2006; Shaw, 2005) หรือการคํานึงถึง
จํานวนของงานและความพยายามตองานท่ีแตกตางกันของพนักงาน (Frank et al.,2004) 
 William A. Kahn (1990) ไดใหคําจํากัดความของความผูกพันของพนักงานวาเปนความ
พยายามของสมาชิกในองคการที่มีตองานและองคการการแสดงออกทางจิตวิทยาเม่ืออยูในตําแหนง
และกําลังแสดงบทบาทในองคกรอยู ซ่ึงความผูกพันจะแสดงออกมาทางดานพฤติกรรม การนึกคิด
และทางความรูสึก และยังกลาวอีกวา ความผูกพันของพนักงานเปนเร่ืองเกี่ยวกับประสบการณใน
การทํางานน้ันๆ ท่ีจะหลอหลอมจิตใจของคนท่ีแสดงออกมาระหวางท่ีทํางาน โดยความผูกพันของ
พนักงานนั้นเปนโครงสรางท่ีมีหลายมิติซ่ึงอาจจะเปนมิติดานความรูสึกผูกพันของพนักงาน มิติดาน
การเรียนรู การคิดหรือความผูกพันท่ีแสดงออกมาในมิติทางดานกายภาพ ซ่ึงพนักงานสามารถท่ีจะ
เกิดความผูกพันในมิติใดก็ได โดย Kahn (1990) ไดกลาววา ความผูกพันของพนักงานเปนความ
พยายามของสมาชิกในองคการท่ีมีตองานและองคการ ซ่ึงความผูกพัน พนักงานจะแสดงออกมา    
ทางดานพฤติกรรม การนึกคิดและทางความรูสึก 
 Nancy P. Rothbard (2001) ใหคําความหมายของความผูกพันวาเปนการนําเสนอทาง
จิตวิทยาท่ีเปนการแสดงออกโดยเก่ียวของกับองคประกอบท่ีสําคัญ 2 สวน ไดแก ความต้ังใจทํางาน 
(Attention) ท่ีเปนความสามารถในการใชความคิด และใชเวลาสวนใหญในการปฏิบัติงาน และการ
ใหเวลากับงาน (Absorption)  คือการทุมเทเวลาท้ังหมดในการทํางานและมีความมุงม่ันในบทบาท
หนาท่ีของตัวเองอยางแรงกลา 
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Wilmar B. Schaufeli (2002 :74) ใหความหมาย ความผูกพันเปนเหมือนความคิดในเชิงบวก 
ความมุงหมาย ภาวะของจิตใจท่ีสัมพันธกับงานซ่ึงถูกกําหนดลักษณะ 3 ประการ โดยความมุงม่ัน
ทุมเทในการทํางาน (Vigor)  การอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) และการใหเวลากับงาน 
(Absorption) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1) ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ี
แสดงออกถึงความเปยมไปดวยพลัง เต็มใจท่ีจะทุมเทแรงใจ พลังงานในการทํางาน
และมีความสามารถในการปรับสภาวะจิตใจในขณะที่ปฏิบัติงาน แมในขณะท่ีเกิด
ปญหา 

2) การอุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงาน (Dedication) เปนการอุทิศทุมเทในการ
ทํางานโดยรับรูความสําคัญของงาน เปนการทํางานหนักเปนระยะเวลานาน  มี
ความกระตือรือรนในการหาความรูใหมๆ เพื่อพัฒนาองคกร มีความภาคภูมิใจและ
มีความรูสึกทาทาย 

3) การใหเวลากับงาน (Absorption) หมายถึงบุคลิกลักษณะของคนท่ีเต็มเปยมไปดวย
ความตั้งใจมุงม่ัน มีสมาธิจดจอในการทํางานและมีความสุขในการทํางาน ไมได
คํานึงถึงระยะในการทํางานวาเวลาจะผานไปนานขนาดไหน  

Richard M. Steers and Lyman W. Porter (1991) กลาววา ความผูกพันตอองคการมี 
ความหมายใน 3 ลักษณะ คือ  

1) ความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ เปน
ลักษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ือดานทัศนคติเชิงบวกตอองคการ มีความผูกพันอยางแทจริงตอคานยิม
และเปาหมายขององคการ พรอมสนับสนุนกิจการขององคการซ่ึงเปนเปาหมายของตนดวย มีความ
เช่ือวาองคการนี้ เปนองคการท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองจะทํางานดวย ภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งของ
องคการ 

2) ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคการ เปน
ลักษณะท่ีบุคลากรเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พยายามทํางานเต็มความสามารถ เพื่อใหองคการ
ประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย เกิดผลประโยชนตอองคการ และมีความหวงใยตอความเปนไป
ขององคการ 

3) ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ เปน
ลักษณะท่ีบุคลากรแสดงความตองการ และต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานในองคการนี้ตลอดไป มีความ
จงรักภักดีตอองคการ มีความภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการ และพรอมท่ีจะบอกกับคน
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อ่ืนวา ตนเปนสมาชิกขององคการ รูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคการ สนับสนุนและ
สรางสรรคองคการใหดียิ่งข้ึน 

Burke Inc. (2003) บริษัท ท่ีปรึกษาทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยได กลาววา 
พนักงานท่ีมีความผูกพันจะตองการทํางานอยูกับองคการนั้น ๆ และเสียสละเพ่ือองคการ สราง
ผลผลิตและใหบริการแกลูกคา รวมถึงชวยเหลือองคการใหประสบความสําเร็จโดยความผูกพันของ
พนักงานนี้จะสงผลใหเกิดความจงรักภักดีของลูกคา (Customer loyalty) และกอใหเกิดผลประโยชน                 
( Profitability) ตอองคการ 

Richard M. Steers (1977) กลาววา ความผูกพันขององคการ หมายถึง ความรูสึกของสมาชิก
วาเปนสวนหนึ่งขององคการ มีความเต็มใจท่ีจะทํางานหนกัเพื่อดําเนินภารกิจขององคการ โดย
ผูปฏิบัติงานท่ีมีความผูกพันตอองคการสูงจะแสดงออกโดย 

1) มีความตองการอยางแรงกลาท่ีจะคงความเปนสมาชิกภาพขององคการ 
2) มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทพลังงานเพ่ือปฏิบัติงานใหแกองคการ 
3) มีความเช่ืออยางแรงกลาและยอมรับในคานิยมและเปาหมายขององคการ 

Edward L.Gubman  (1998 อางถึงใน สมช่ืน นาคพล้ัง, 2547:7) ใหความหมายวาความ
ผูกพันของพนักงานคือ การทุมเทพลังกายพลังใจอยางท่ี ใหกับงานท่ีตนไดรับมอบหมาย ซ่ึงพลัง
กาย พลังใจ จะแสดงออกมาในหลายรูปแบบ เชน การทํางานสรางสรรคและมีคุณคา เกินความ
คาดหมายของลูกคาและองคการ 

Robert H.Miles (2001) ใหความหมายของความผูกพันของพนักงานวาเปนลักษณะของการ
มีสวนรวมของพนักงานอยางตอเนื่อง และยังเปนเร่ืองของความรูสึกโดยรวมของพนักงานท่ีเกิดข้ึน
เม่ือไดมีสวนรวมในงานอีกดวย  
 
 2.1.1.2. ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ 
  1) ลักษณะของงาน (Job Characteristics) William A. Kahn (1992) Richard J. 
Hackman and Greg R. Oldham (1980) Richard M. Steers (1977) Christina Maslach, Wilmar B. 
Schaufelli and Michael Leiter (2001) และ Douglas R. May, Gilson, R.Laurent. and Lynn M. 
Harter (2004) ไดระบุวาลักษณะของงานมีผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการ 
  Richard J. Hackman and Greg R. Oldham (1980) ท่ีกลาววาปจจัยดานคุณลักษณะ
ของงาน ซ่ึงประกอบดวยความหลากหลายทักษะ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน ความสําคัญ
ของงาน ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน และผลสะทอนกลับ มีพื้นฐานทางสภาวะทางจิตวิทยา
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ท่ีมีผลกระทบความผูกพันตองานและความพอใจในการทํางาน ท่ีประกอบดวยลักษณะท่ีสําคัญ 5 
ลักษณะ ไดแก 

 1) ความเช่ียวชาญที่หลากหลาย (Skill Variety) เปนสวนประกอบหน่ึงท่ีสามารถ
 จะนํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลง และจะทําใหการทํางานนั้น ๆ มีคุณคาและประสบ
 ผลสําเร็จ 
 2) การระบุลักษณะงาน (Task Identity) ตองมีความเปนเอกภาพและมีระดับความ
 ยากงาย ซ่ึงจะสงผลใหงานนั้นเสร็จสมบูรณ อาจจะทําคนเดียวหรือรวมมือกันทําก็
 ได 
 3) นัยสําคัญของงาน (Task Significance) มีอิทธิพลตอผูปฏิบัติงานหรือผูบริโภค 
 4) อิสรภาพในการปกครองตนเอง (Autonomy) การใหอิสระแกพนักงานในการ
 กําหนดรายการหรือตารางการทํางาน และการจัดการนั้น ๆ 
 5) ผลยอนกลับ (Feedback) เปนการใหพนักงานไดรับทราบเก่ียวกับประสิทธิภาพ
 และ คุณภาพในการทํางานของตัวเอง 

 William A. Kahn (1990, 1992) กลาววา ความรูสึกไดรับผลตอบแทนจากการ
แสดงบทบาทของตนเองน้ันเต็มไปดวยความหมายทางจิตวิทยานั้นมาจาก ลักษณะของงานท่ีมีความ
ทาทาย (Challenging Work) ความหลากหลาย (Variety) การท่ีสามารถใชทักษะความเช่ียวชาญท่ี
หลากหลาย (Allow the use of different skills) ความรอบคอบสวนบุคคล (Personal Discretion) และ
โอกาสในการสรางผลงานท่ีมีความสําคัญ (Opportunity to make important contribution) หาก
พนักงานไดมีโอกาสทํางานท่ีมีลักษณะดังกลาวในระดับสูงจะสงผลใหพนักงานมีความมุงม่ันท่ีจะ
ทํางานอยางแรงกลา หรือมีความผูกพันผูกพันตอองคการมากข้ึน 

 Richard M. Steers (1997) พบวา ลักษณะงานท่ีแตกตางกันจะมีอิทธิพลตอระดับ
ความยึดม่ันผูกพันตอองคการแตกตางกัน ลักษณะงานท่ีดีจะทําใหบุคลากรรูสึกมีแรงจูงใจอยาก
ทํางานเพ่ือเพิ่มคาใหกับตนเอง ซ่ึงลักษณะงานท่ีมีผลตอความผูกพัน ไดแก งานท่ีมีความชัดเจน งาน
ท่ีมีความหลากหลาย งานท่ีมีความทาทาย งานท่ีมีการใหขอมูลปอนกลับ งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ
กับคนอ่ืน งานท่ีมีความอิสระ 

 Christina Maslach, Wilmar B. Schaufelli and Michael Leiter (2001) กลาววา 
ลักษณะของงานในดานภาระงาน (Workload) และ สภาวะการควบคุมการทํางาน (Control 
Condition) นั้นมีความสําคัญตอความผูกพันของพนักงาน นอกจากนี้ ลักษณะของงานโดยเฉพาะใน
ดานผลยอนกลับ (Feedback) และดานอิสรภาพในการปกครองตนเอง (Autonomy) นั้นมีผลอยาง
ตอเนื่องในการมีพลังในการทํางาน 
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 Douglas R. May, Gilson, R.Laurent. and Lynn M. Harter (2004) พบวาการเพ่ิม
คุณคาในงาน (Job Enrichment) นั้นมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเต็มไปดวยความหมาย ซ่ึงเปน
ตัวกลางความสัมพันธระหวางการเพิ่มคุณคาในงาน (Job Enrichment) และความผูกพันของ
พนักงาน 

 2) การใหรางวัลและการยอมรับ (Reward and Recognition) (William A. Kahn, 
1990), Christina Maslach, Wilmar B. Schaufelli and Michael Leiter (2001) ไดระบุวาการใหรางวัล
และการยอมรับ มีผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการ  

 William A. Kahn (1990) กลาววา ผูคนจะผันแปรความผูกพันของพวกเขาตามการ
รับรูถึงผลประโยชนท่ีตนเองจะไดรับจากการแสดงบทบาทในการทํางานของพวกเขา นอกจากนั้น 
ความรูสึกไดรับผลตอบแทนอาจไดมาจากท้ังรางวัลทางภายนอก และการไดรับการยอมรับจากการ
ทํางานท่ีมีความสําคัญตอองคการ ดังนั้นอาจคาดไดวาพนักงานจะมีความผูกพันตองานมากข้ึน หาก
พวกเขาไดรับรางวัลและการยอมรับท่ีดีข้ึนจากการแสดงบทบาทของพวกเขา ความแตกตางของ
ความผูกพันแตละบุคคลข้ึนอยูกับฟงกช่ันของการรับรู ผลประโยชนหรือผลตอบแทนจากบทบาท
ของแตละบุคคล 

 Christina Maslach, Wilmar B. Schaufelli and Michael Leiter(2001) ไดกลาววา 
การขาดแคลนการใหรางวัลและการยอมรับสามารถนําไปสูการขาดกําลังใจและพลังในการทํางาน 
ฉะนั้นการยอมรับและการใหรางวัลอยางเหมาะสมจึงมีความสําคัญตอความผูกพันตอองคการ 

 3) การไดรับการสนับสนุนจากองคกรและหัวหนางาน (Perceived Organizational 
and Supervisor Support) Rhoades and Eisenberger (2002), Schaufeli and Bakker (2004) ไดระบุ
วาการไดรับการสนับสนุนจากองคกรและหัวหนางาน มีผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอ
องคการ 

 William A.  Kahn, (1992) ความรูสึกปลอดภัยจะเกิดจากการดูแลใสใจ, หวงใย
และการสนับสนุนท้ังจากองคกรและหัวหนา ความเช่ือท่ัวไปท่ีคิดวาคานิยมขององคกรคือ ความ
ชวยเหลือและหวงใยเกี่ยวกับความอยูดีมีสุขของพนักงาน โดยเฉพาะการไดรับการสนับสนุนจาก
องคกรจะสรางความรูสึกใหพนักงานรับทราบเกี่ยวกับความเปนอยูท่ีดีขององคกรและเพ่ือท่ีจะชวย
ใหองคกรไปถึงยังวัตถุประสงคขององคกร  

 Linda Rhoades and Robert Eisenberger  (2002) กลาววา การไดรับการสนับสนุน
จากองคการ (Perceived Organizational Support) จะกอใหเกิดหนาท่ีในสวนของพนักงานใหมีความ
ใสใจตอความเปนอยูขององคการ และชวยองคการใหบรรลุวัตถุประสงค พนักงานท่ีไดรับการ
สนับสนุนจากองคการสูงจะมีความผูกพันตองานและตอองคการ และเม่ือพนักงานมีความเช่ือวา
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องคการใสใจในความอยูดีมีสุขของพนักงาน พนักงานก็จะมีการตอบสนองโดยการพยายามท่ีจะเติม
เต็มในหนาท่ีท่ีมีตอองคการโดยมีความผูกพันตอองคการมากยิ่งข้ึน การไดรับการสนับสนุนจาก
หัวหนางาน (Perceived Supervisor Support) ก็สามารถเปนตัวทํานายท่ีสําคัญของความผูกพันของ
พนักงาน หากขาดการการสนับสนุนจากหัวหนางาน พบวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีกอใหเกิดการ
ขาดกําลังใจและพลังงานในการทํางาน 

 4) ความเสมอภาคและกระบวนการยุติธรรมในการทํางาน (Distribution and 
Procedure Justice) Christina Maslach, Wilmar B. Schaufelli and Michael Leiter (2001) กลาววา 
ความเขาใจในความยุติธรรมนั้นสงผลใหเกิดความผูกพันของพนักงาน เม่ือพนักงานไดรับความ
ยุติธรรมจากองคการ ก็จะรูสึกวาตนเองควรใหความยุติธรรมในการแสดงบทบาทการทํางานของ
ตนเองใหแกองคการและผูกพันตนเองตอองคการมากขึ้น ในทางกลับกัน การไมไดรับความ
ยุติธรรมจะทําใหพนักงานถอนตัวและไมผูกพันกับบทบาทการทํางานของตนเอง ซ่ึงหากขาดความ
เสมอภาคและความยุติธรรมจะทําใหพนักงานหมดพลังในการทํางาน และในขณะท่ีเกิดความเขาใจ
ในความเสมอภาคในเชิงบวกก็สามารถพัฒนาความผูกพันของพนักงานได 
   William A. Kahn, (1990) เปนความพึงพอใจในงาน ความผูกมัดกับองคกร 
พฤติกรรมของพนักงานในองคกร การถอนตัว และการแสดงบทบาท การขาดความยุติธรรม
สามารถทําใหพนักงานโกรธ ในขณะท่ีการไดรับความยุติธรรมในเชิงบวกสามารถปรับปรุงความ
ผูกพันได และข้ึนอยูกับวาลูกจางรับรูอยางไรตอการดูแลท่ีองคกรมีให หากพวกเขารูสึกวาไมไดรับ
ความยุติธรรม ก็จะทําใหผลการทํางาน, ความพึงพอใจท่ีมีตองาน และความผูกพันท่ีมีตอองคกรลด
นอยลง กอใหเกิดเปนความเครียด ความคับของใจ และหางานใหมในท่ีสุด 

 5) ความเชื่อม่ันในความสามารถของตน (Self Efficacy) พบวาความเช่ือม่ันใน
ตนเองมีอิทธิพลตอรูปแบบความคิดของแตละคนการตอบสนองทางอารมณ โดยหากคนมีความ
เช่ือม่ันในความสามารถของตนสูงแลวจะสงผลใหคนสามารถทํางานท่ียากและสามารถทําให
ประสบความสําเร็จในงาน เม่ือผลลัพธนั้นเล็กนอย บุคคลก็จะไมสนใจท่ีจะประเมินความสามารถ
ของตนเอง และจะผูกพันตนเองกับงานท่ีใชความสามารถท่ีเหนือข้ึนตอไป (Pajares, 2006) 

 6) การบริการที่ มุงใหความสําคัญของลูกคา (Customer Orientation) 
ความสัมพันธระหวางการบริการที่เนนใหความสําคัญลูกคาและความผูกพันของพนักงาน เมื่อ
พนักงานใหบริการลูกคาดวยความดูแลเอาใจใสลูกคา  ทําใหลูกคารูสึกประทับใจในการบริการของ
พนักงานแลว ยังสงผลใหลูกคาพึงพอใจในองคการดวย  การท่ีไดทํางานกับองคการที่มีความ
เขมแข็งในการบริการที่เนนลูกคา สงผลพนักงานมีความภาคภูมิใจในบริการของตนเอง  จึงทําให
พนักงานรูสึกดีตอองคการและกอใหเกิดเปนความผูกพันในที่สุด  นอกจากนี้ยังพบวาพนักงานท่ีให
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ความสําคัญในการบริการท่ีเนนลูกคามากจะมีความผูกพันมากกวาพนักงานท่ีใหความสําคัญกับการ
บริการที่เนนลูกคานอยกวา (Donavann, 2001)  

 7) วัฒนธรรมการใหบริการ (Service Climate) วัฒนธรรมการใหบริการมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความเกี่ยวของผูกพันกับงาน องคการควรใสใจในการพัฒนาการรับรูใน
วัฒนธรรมการใหบริการของพนักงานเพราะการรับรูในวัฒนธรรมการใหบริการจะชวยกําหนด
ทัศนคติของพนักงาน ซ่ึงหากพนักงานมีทัศนคติท่ีดีในงานทํางานแลว จะสงผลตอความผูกพันใน
งาน (Dimitriades, 2007)  

 8)  ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความผูกพัน  ลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน มีผล
ตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการ ซ่ึงลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน ประกอบดวย อายุ 
เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อายุการทํางาน ระดับตําแหนง และระดับรายได (Steers, 1997)  

 8.1) อายุ บุคคลท่ีมีอายุมากจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาบุคคลท่ีมีอายุ
นอย เพราะอายุเปนส่ิงท่ีแสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลท่ีมีอายุมากข้ึนก็จะพบวา สมาชิก
องคการจะมีความผูกพันตอองคการสูง นอกจากนี้ยังพบวา บุคคลท่ีมีอายุมากจะอยูในองคการดวย
เหตุผลหลายอยาง เชน ความหวังท่ีจะไดรับเงินตอบแทนพิเศษ จําพวกเงินบําเหน็จ บํานาญ ถา
ทํางานจนเกษียณอายรุาชการ และการไดรับตําแหนงท่ีดีข้ึน 

 8.2) เพศ สถานภาพสมรส บุคคลที่มีภาระครอบครัวแลว จะมีความผูกพันตอ
องคการมากกวาคนโสด ท้ังนี้เพราะภาระที่รับผิดชอบทําใหตองการความม่ันคงในการทํางาน
มากกวา และยังสามารถปรับตัวใหเขากับงานไดดีกวา จึงไมคอยเปล่ียนงาน ยิ่งพบวามีภาระเล้ียงดู
บุตร ก็ยิ่งพบวามีความผูกพันสูง 

 8.3) ระดับการศึกษา คนท่ีมีระดับการศึกษาสูงจะมีระดับความผูกพันตอ
องคการนอยกวาคนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาเนื่องจากคนที่มีการศึกษาสูงจะมีความคาดหวังตอ
องคการสูง และเม่ือองคการไมสามารถตอบสนองความตองการหรือความคาดหวังของเขาได  เขาก็
จะผูกพันกับองคการนอยลง 

 8.4) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลตอความผูกพันตอองคการโดยพนักงาน
ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนานจะผูกพันตอองคการสูง เนื่องจากบุคคลนั้นไดอุทิศกําลังกาย 
กําลังสติปญญา สะสมประสบการณในการทํางาน 

 8.5) ระดับตําแหนง ยิ่งมีสถานภาพหรือระดับตําแหนงการทํางานสูง ก็จะยิ่งมี
ความผูกพันตองานมากยิ่งข้ึน มีโอกาสบรรลุส่ิงท่ีตองการไดมากกวา มีความเปนอิสระ ความทาทาย 
และความรับผิดชอบท่ียิ่งใหญ ความผูกพันตองานนั้นแตกตางกันไปตามประเภทของงาน  
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 8.6) ระดับรายได องคการที่มีระบบส่ิงจูงใจท่ีดีมากเทาใด ยิ่งมีแนวโนมท่ีจะ
ผูกพันกับองคการมากข้ึนเทานั้น โดยส่ิงจูงใจในองคการ หมายถึง เงินเดือน สวัสดิการ และ
ผลประโยชนตอบแทนในรูปตางๆ (Hrebiniak and Alutto, 1973) 

 
2.1.2 ความเชื่อม่ันในความสามารถของตน (Self Efficacy)  
 Albert Bandura (1977) กลาววา การที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกบัความสามารถของตน ในส่ิงท่ี
จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรม ใหบรรลุเปาหมายกําหนดไว  และเปนความมี
ประสิทธิภาพในตนเอง เปนความเช่ือในเร่ืองของความสามารถของบุคคล ในการที่จะทํางานเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงค   โดยข้ึนอยูกับการรับรูความสามารถของตนเองในสภาพการณนั้น นั่นคือ ถา
บุคคลมีความเช่ือวาตนเองสามารถอยางไร  ก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา  คนท่ีมีความ
เช่ือตนเองวามีความสามารถ จะมีความอดทนอุตสาหะ ไมทอถอยและจะประสบความสําเร็จ และมี
อิทธิพลในการแสดงพฤติกรรมและความคิดของของมนุษยท่ีจะสามารถสงเสริมความสําเร็จ การ
รับรูความสามารถของตนเอง  จะมีองคประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาความสามารถตนเองความ
เช่ือม่ันในความสามารถของตนเองเกิดข้ึนจาก จาก 4 ดาน คือ ประสบการณท่ีประสบความสําเร็จ 
ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด เปนผลที่แปลความหมายจากการแสดงออกในอดีตของบุคคล, 
การไดเห็นประสบการณผูอ่ืน เปนการสรางความเช่ือม่ันในความสามารถของตัวเองจาก
ประสบการณจากตัวแบบซ่ึงเปนการสังเกตพฤติกรรมของคนอ่ืน, รวมท้ังการเปนผลของการจูงใจ
ทางสังคมท่ีรับมาจากคนอ่ืน โดยการใชคําพูดชักจูง, การกระตุนอารมณ 
 การที่บุคคลจะตัดสินใจกระทําพฤติกรรมในสภาพการณตางๆ ข้ึนอยูกับ ปจจัย 2 ชนิด คือ
การรับรูความสามารถของตน (Self Efficacy) เปนความเช่ือของแตละคนเกี่ยวกับความสามารถของ
ตนเองท่ีจะกระทําแลวนําไปสูความสําเร็จในสภาพการณนั้น ๆ และอีกปจจัย คือ ความคาดหวังใน
ผลการกระทําท่ีจะเกิดข้ึน เปนการตัดสินของแตละบุคคลในความเปนไปไดของผลที่ตามมาจาก
พฤติกรรมเฉพาะอยางท่ีเกิดข้ึนในสภาพการณใดสภาพการณหนึ่ง (Albert Bandura, 1977) โดยจะ
แสดงใหเห็นไดจากภาพ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 แสดงความแตกตางระหวางการรับรูความสามารถของตนและความคาดหวังในผลการ
กระทําท่ีจะเกิดข้ึน  
ท่ีมา: Albert Bandura. 3-self Self efficacy Self regulation and Self care. 
(online) http://www.bsris.swu.ac.h/healh/doc/knowledge/drwilliam.pdf (15 มิถุนายน 2551) 
 
 จากภาพแสดงสวนท่ีสําคัญวาการรับรูความสามารถของตนจะออกมาในลักษณะท่ีเปน
ระดับ ความเขมและการแผขยายของความสามารถสวนความคาดหวังในผลของการกระทําท่ีเกิดข้ึน
จากทางกายภาพ ทางสังคม และจากการประเมินตนเอง 
     ความคาดหวังในผลกรรมท่ีจะเกิดขึ้น 
 
 
การรับรูความสามารถของตน 
 
 ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตน และความคาดหวังในผลการกระทําท่ี
จะเกิดข้ึนตอการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของบุคคล  
ท่ีมา: Albert Bandura. 3-self Self efficacy Self regulation and Self care. 
(online) http://www.bsris.swu.ac.h/healh/doc/knowledge/drwilliam.pdf (15 มิถุนายน 2551) 
     ความคาดหวังในผลกรรมท่ีจะเกิดขึ้น 
 
 
การรับรูความสามารถของตน 
 

 ตํ่า สูง 

สูง มีแนวโนมท่ีจะไมทํา มีแนวโนมท่ีจะทําแนนอน 

ตํ่า มีแนวโนมท่ีจะไมทําแนนอน มีแนวโนมท่ีจะไมทํา 

 ทางลบ ทางบวก 

ทางบวก ปฏิเสธไมพอใจ 
ตองการทํากิจกรรม ใหบรรลุผลสําเร็จ  
มีความม่ันใจ มีความพึงพอใจ 

ทางลบ ถอนตัวออก ไมสนใจ ลดคุณคาของตนเอง หมดกําลังใจ 

การรับรูความสามารถของตน 
- ระดับ 
- ความเขม  
- การแผขยาย 

ความคาดหวังในผลการกระทําท่ีจะเกิดขึ้น 
- ทางกาย 
- ทางสังคม 
- การประเมินตนเอง 

บุคคล พฤติกรรม ผลการกระทํา
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ท่ีมา: Albert Bandura. 3-self Self efficacy Self regulation and Self care. 
(online) http://www.bsris.swu.ac.h/healh/doc/knowledge/drwilliam.pdf (15 มิถุนายน 2551) 
 ผลจากรูปแบบท่ีแตกตางกัน การรับรูความสามารถของตนและความคาดหวังในผลกรรมท่ี
จะเกิดข้ึน ท่ีมีตอภาวะพฤติกรรมและความรูสึก (Bandura, 1977) 
 การวัดความรับรูความสามารถของตนเองหรือความเช่ือม่ันในตนเองจะเกิดข้ึนจากความ
แตกตางของการรับรูความสามารถของตนและการคาดหวังของผลในการกระทําท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะ
ออกมาในลักษณะท่ีเปนระดับความเขม การแผขยายของความสามารถ (Bandura, 1997) หากการ
รับรูในความสามารถของตนเองมีสูง และความคาดหวังในผลของการกระทําตํ่า จะมีแนวโนมท่ีจะ
ไมทํา แตหากการรับรูในความสามารถของตนเองมีสูง และความคาดหวังในผลของการกระทําสูง มี
แนวโนมท่ีจะทําแนนอน (Bandura, 1998) 
 
2.1.3 การบริการท่ีมุงใหความสําคัญของลูกคา  (Customer orientation)   
 William Marie and Juan I. Sanchez (1998) ใหคําจํากัดความของการบริการและเอาใจใส
ใหความสําคัญลูกคา (Customer Orientation) วาเปนการจัดการความตองการของลูกคาใหเกิดความ
พอใจ  ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการใชบริการซํ้าในท่ีสุด เพราะพนักงานท่ีใหบริการเอาใจใสดูแลลูกคาจะ
พยายามท่ีจะหาความตองการของลูกคา  ซ่ึงลูกคาเองจะคอยๆ ถูกโนมนาวเพื่อท่ีจะใชบริการนั้นๆ 
ในโอกาสตอไป 
 ความสัมพันธระหวางการบริการและเอาใจใสใหความสําคัญลูกคาและความผูกพันของ
พนักงานตอองคการ เม่ือพนักงานผูท่ีใหบริการมีการใหบริการลูกคาดวยใจ  มีการดูแลเอาใจใส
ลูกคา  ทําใหลูกคารูสึกประทับใจ พอใจในการบริการของพนักงานแลวยังทําใหลูกคาพึงพอใจในตวั
ของบริษัทดวย  ซ่ึงจะสงผลใหตัวพนักงานมีความภูมิใจในการใหบริการของตนเอง  เกิดความ
ประทับใจท้ังสองฝาย  จึงทําใหพนักงานรูสึกดีตอบริษัทเกิดเปนความผูกพันในท่ีสุด  และยิ่งมีการ
บริการและใหความสําคัญกับลูกคาสูง  ยิ่งสงผลใหความผูกพันของพนักงานสูงตามไปดวย  
 Benjamin Schneider and Daniel Schechter (1991) แนะนําวา พนักงานบางคน อาจจะ
ใหบริการดวยความสมัครใจ เต็มใจมากกวาคนอ่ืน ยิ่งกวานั้น Benjamin Schneider and David E. 
Bowen (1995) ยังยืนยันวาเม่ือพนักงานเห็นบริษัทพวกเขามีความม่ันคงในเร่ือง การใหบริการที่พึง
พอใจ แลวลูกคาก็จะยิ่งพอใจในตัวพนักงาน หากพนักงานบริการดวยความเอาใจใสลูกคา และ
บริการตามความตองการของลูกคาแลวยิ่งจะทําใหลูกคาพึงพอใจมากข้ึนเทานั้น การรับรูความพึง
พอใจของลูกคาตอพนักงานน้ันจะนําไปสูความพึงพอใจในตัวบริษัทและมีความผูกพันกับองคกร
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงบนพ้ืนฐานของความคิดนี้ Benjamin Schneider and David E. Bowen (1995 : 118)ได
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เสนอวา ยิ่งพนักงานบริการดวยความเอาใจใสลูกคาและบริการตามความตองการของลูกคาแลวยิ่ง
จะทําใหลูกคาพึงพอใจมากข้ึน หลักฐานท่ีจะนํามาประกอบ ความสัมพันธเหลานี้ Jame H. 
Reynierse and John B. Harker (1992) ใช Selling Orientation Customer Orientation Scale (1992) 
ใช Selling Orientation Customer Orientation Scale (SOCO Scale) ในการวัดความสัมพันธทางบวก
ระหวางระดับของความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการของพนักงาน ท่ีถูกวัดโดยพนักงาน และ
ความพึงพอใจของลูกคา ท่ีตามมา โดย SOCO Scale จะวัด 4 ดาน คือ 
 1. การตามใจลูกคา (Pamper) ทําใหลูกคารูสึกพิเศษเปนคนสําคัญกับบริษัท 
 2. การอานใจลูกคา (Read) โดยการดูลักษณะทาทางท่ีแสดงออก  การฟงอยางต้ังใจ 
 3. การสงมอบบริการ (Deliver) คือ การใหบริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาโดย
 ความออนโยน   
 4. การสรางความสัมพันธสวนบุคคล (Personal Relationship) คือ สรางความสัมพันธ
 ระหวางตัวพนักงานและลูกคา  ใหสนิทกันมากข้ึน 
 
2.1.4 วัฒนธรรมในการใหบริการ  (Service Climate)   
 วัฒนธรรมในการใหบริการ เปนการรับรูของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน, ขบวนการ
ทํางาน, พฤติกรรมเพื่อใหไดมาซ่ึงส่ิงตอบแทน, การสนับสนุน และความมุงมั่นปรารถนาท่ีจะดูแล
เอาใจใสการใหบริการแกลูกคาและคุณภาพการใหบริการ (Schneider and colleagues,1998:151)   
เปนการประยุกตใชท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับทัศนคติหรือวัฒนธรรมภายในองคกร  โดยเปนปจจัยท่ี
เช่ือมโยงไปถึงการแบงปนการรับรูของพนักงานซ่ึงมีความสําคัญตอองคกร (Wiley, 1996)  ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการสรางทัศนคติท่ีดีหรือวัฒนธรรมในการใหบริการอยูบนพื้นฐานของแนวคิดท่ีวา 
การบรรยายและอธิบายส่ิงแวดลอมในการทํางาน  สมาชิกขององคกรมีการรับรูในส่ิงเล็กๆ เกี่ยวกับ
สถานท่ีทํางานท่ีนํามาซ่ึงบรรยากาศแหงการรับรูท่ียิ่งใหญท่ีใหความสําคัญเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใน
การทํางาน   การบริการที่เปนเลิศเปนส่ิงสําคัญตอองคกรและสงผลดีแกการสรางทัศนคติท่ีดีหรือ
วัฒนธรรมในการใหบริการ  องคกรแตละแหงมีทัศนคติในการใหบริการท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวซ่ึง
สงผลตอการรับรูรวมกันถึงความสําคัญของทัศนคติในการใหบริการของพนักงาน แนวคิดของ
องคกรสรางข้ึนจากแนวคิดท่ีจะอธิบายและตีความจากสภาพแวดลอมการทํางาน ไมวาเปนการรับรู
ในกลุมยอย ขนาดเล็ก หรือไปจนถึงกลุมขนาดใหญ เม่ือการใหบริการที่เปนเลิศเปนหัวขอหลักใน
องคกรทัศนคติในการใหบริการในแงบวกก็จะเกิดข้ึน ธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมบริการนั้น การ
บริการจะข้ึนอยูท่ีการประพฤติปฏิบัติตัวของพนักงานท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการ ดังนั้นเพื่อใหเกิด
ความประทับใจ องคการและพนักงานจึงตองมีการปรับปรุงในรูปแบบ ข้ันตอน พัฒนาวิธีการ
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ใหบริการใหมๆอยูเสมอ เม่ือพนักงานมีสวนรวมในการพัฒนา ปรับปรุง ก็จะสงผลใหมีความภูมิใจ
ในการมีสวนรวม ทําใหรูสึกเปนเจาขององคการ และกอใหเกิดความผูกพันกับองคการเชนกัน (เมธี 
ปยะกุล, 2546 : ออนไลน) 

ปจจัยดานวัฒนธรรมการใหบริการของพนักงานในองคกรสามารถประเมิณไดจาก
เคร่ืองมือวัดวัฒนธรรมการใหบริการท่ีพัฒนาข้ึนโดย Benjamin Schneider and Daniel Schechter  
(2000) วัดผลโดยใช Likert Scale 7 ระดับ (7=เห็นดวยอยางยิ่ง; 1=ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) ประเดน็ท่ีจะ
วัดประกอบดวย 5 รายการ ดังนี้ 

1. ฝายบริหารขององคการจะสนับสนุนพนักงานท่ีมีความคิดแปลกใหมในการ
พัฒนาการบริการแกลูกคา 

2. ฝายบริหารขององคการตั้งมาตรฐานการใหบริการลูกคา 
3. ฝายบริหารขององคการมีการอภิปรายกับพนักงานเปนประจําถึงเปาหมาย

ของผลงานดานการบริการ 
4. ฝายบริหารขององคการจัดใหพนักงานทีมีงานแตกตางกันมาทํางานรวมกัน

ในการบริการลูกคา 
5. พนักงานใหมจะถูกอบรมโดยฝายบริหารขององคการในเร่ืองการใหบริการที่

ดีท่ีสุดแกลูกคา 
องคกรท่ีประกอบกิจการดานการบริการจําเปนตองมีการสรางสรรคทัศนคติท่ีดีหรือ

วัฒนธรรมในการใหบริการเพื่อการแสดงถึงคุณภาพการบริการ ซ่ึงหมายถึงเปนการรักษาลูกคาไว   
องคกรตองมีการกําหนดพฤติกรรมท่ีตระหนักถึงการนําสงการบริการท่ีมีคุณภาพ   คุณภาพการ
บริการทําใหองคกรแตกตางจากองคกรอ่ืนๆ และจะสงผลพฤติกรรมการใหบริการของแตละบุคคล
ภายในองคกร 
 
2.2 ขอมูลท่ัวไปของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
 ธนาคารกรุงเทพกอต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2487 และเจริญกาวหนาเคียงคูเศรษฐกิจและสังคมไทย
อยางตอเนื่องและม่ันคง ปจจุบันธนาคารกรุงเทพเปนธนาคารพาณิชยท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย
และใหญเปนอันดับท่ี 5 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีมูลคาสินทรัพยรวมกวา 1,490,000 
ลานบาท อีกท้ังยังเปนธนาคารชั้นนําของประเทศในตลาดลูกคาธุรกิจขนาดใหญและผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม พรอมดวยฐานลูกคาบุคคลท่ีกวางขวางท่ีสุดในประเทศ โดยมีจํานวน
ลูกคาทุกประเภทรวมท้ังส้ินประมาณ 16 ลานบัญชี เครือขายบริการของธนาคารประกอบดวยสํานัก
ธุรกิจและสํานักธุรกิจยอยรวม 250 แหง และสาขามากกวา 750 แหงท่ัวประเทศ นอกจากน้ี ยังมี



  
17 

เครือขายบริการธนาคารอัตโนมัติ อันไดแก เคร่ืองเอทีเอ็มและเคร่ืองรับฝากเงินสดอัตโนมัติกวา 
3,600 เคร่ือง บริการธนาคารทางโทรศัพท และบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตท่ีใชงายและมี
สมรรถนะสูง ลวนพรอมอํานวยความสะดวกใหลูกคาสามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดทุกท่ี ทุก
เวลา  
 ธนาคารกรุงเทพเปนธนาคารไทยท่ีมีเครือขายสาขาตางประเทศมากท่ีสุด อีกท้ังยังเปน
ธนาคารไทยท่ีมีสาขาจํานวนมากท่ีสุดในประเทศจีน โดยต้ังอยูในพื้นท่ีเศรษฐกิจสําคัญ ไดแก ปกกิ่ง 
เซ่ียงไฮ เซียะเหมินและซัวเถา ปจจุบันธนาคารกรุงเทพมีเครือขายสาขาตางประเทศอยูในเขต
เศรษฐกิจสําคัญ 13 แหงท่ัวโลก ซ่ึงไดแก จีน ฮองกง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุน ไตหวัน 
สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ลาว และพมา ประกอบดวยสาขา 19 แหง 
สํานักงานตัวแทน 1 แหง และบริษัทท่ีธนาคารถือหุนท้ังหมดอีก 1 แหง  
 ธนาคารกรุงเทพใหบริการทางการเงินครบวงจร ท้ังยังอํานวยบริการเฉพาะดานท่ี
หลากหลาย เชน สินเช่ือรวมหลายสถาบัน (Syndicated Loans) การจัดจําหนายและการรับประกัน
การจําหนายตราสารหน้ี บริการเพื่อการสงออกและนําเขาครบวงจร สินเช่ือโครงการ บริการรับฝาก
หลักทรัพย และบริการใหคําปรึกษาทางธุรกิจ เปนตน  

 ปรัชญาหลักในการประกอบการของธนาคารคือการเปน ‘เพื่อนคูคิด มิตรคูบาน’ ท่ีมุง

สนับสนุนลูกคาในฐานะพันธมิตรในระยะยาว ธนาคารจึงจัดโครงสรางองคกรภายในโดยถือเอา
ลูกคาเปนศูนยกลาง ประกอบดวยหนวยงานธุรกิจหลัก ไดแก สายลูกคาธุรกิจรายใหญ สายลูกคา
ธุรกิจรายกลาง สายลูกคาธุรกิจรายปลีก สายลูกคาบุคคล สายการเงินธนกิจ และกิจการธนาคาร
ตางประเทศ หนวยงานธุรกิจเหลานี้มีพันธกิจรวมกันในการมุงตอบสนองความตองการเฉพาะ
ปจเจกของลูกคาแตละรายใหเกิดความประทับใจ ดวยการนําเสนอและสงมอบบริการคุณภาพช้ัน
เลิศท่ีหลากหลาย นอกจากนี้ เครือขายบริษัทในกลุมของธนาคาร อาทิเชน บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวม บัวหลวง และบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง ยังชวยสนับสนุนใหธนาคารสามารถนําเสนอ
บริการดานการลงทุนเปนพิเศษแกลูกคาของธนาคารดวย 
  จุดแข็งท่ีสําคัญของธนาคารกรุงเทพคือการมีฐานลูกคาที่กวางขวางท่ีสุดในประเทศ 
ความสัมพันธท่ีแนนแฟนและยาวนานระหวางธนาคารและลูกคา ตลอดจนเครือขายสาขาท่ี
กวางขวางครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ธนาคารยังคงใหความสําคัญกับการเสริมสรางจุด
แข็งและศักยภาพในการแขงขันดังกลาวอยางตอเนื่อง พรอมท้ังมุงพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการทํางานและคุณภาพการใหบริการโดยไมหยุดนิ่ง ธนาคารมีแผนงานระยะยาวสําหรับ
การขยายธุรกิจในประเทศจีนซ่ึงมีศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยคาดวาจะ
เปดสาขาแหงใหมท่ีเส่ินเจิ้นในอนาคตอันใกลนี้ ในดานการขยายธุรกิจในประเทศไทย ธนาคาร



  
18 

มุงเนนการประสานศักยภาพและจุดแข็งระหวางหนวยงานธุรกิจของธนาคารกับบริษัทในเครือ เพื่อ
พัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลายยิ่ง ข้ึน รวมท้ังบริการที่สรางรายได
คาธรรมเนียม  
 2.2.1 วิสัยทัศน (Vision) 
 การดํารงความเปนผูนําดานบริการทางการเงินท่ีมีคุณภาพในประเทศไทย และเปนหนึ่งใน
ธนาคารช้ันนําแหงภูมิภาคเอเชีย เพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว ธนาคารจึงมุงม่ันสรางสรรคผลิตภัณฑ
และบริการทางการเงินท่ีเปยมดวยคุณภาพระดับโลกแกลูกคาทุกกลุม เพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคา มีความพรอมดวยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานท่ีทันสมัย 
 2.2.2 ภารกิจ (Mission) 

 ดานการเงิน  : ใหผลประกอบการเปนไปอยางมีเสถียรภาพ ม่ันคง 
 ดานการตลาดและลูกคา   : เปนผูนําธุรกิจ ดวยคุณภาพบริการที่เปนเลิศ 
 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน :  มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ และความ
     ชัดเจนในวิธีการตรวจสอบคุณภาพ มีมาตรฐานการ 
     ปฏิบัติงานท่ีตอเนื่องต้ัแตตนกระบวนการและสามารถ
     นําขอมูลจากกระบวนการปฏิบัติงานมาใชในการ 
     ตัดสินใจส่ังการ 
 ดานศักยภาพขีดความสามารถ: ดําเนินการใหพนักงานมีศักยภาพพรอมท่ีจะรองรับแนว
     ทางการขยายธุรกิจของธนาคาร 
 2.2.3 หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)  คือ  
 (1) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ  
 (2) เก็บรักษาความลับ และไมใชขอมูลภายในหรือขอมูลอันเปนความลับเพื่อแสวงหา
ประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางท่ีมิชอบ  
 (3) ปองกัน หรือหลีกเล่ียงการกระทําใดๆท่ีอาจนํามาซ่ึงความขัดแยงทางผลประโยชน  
 (4) ปฏิบัติตนเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพท่ีมีความรู ความชํานาญ และความระมัดระวังรอบคอบ 
 2.2.4 นโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการของธนาคารกรุงเทพ ครอบคลุมหลักสําคัญ 
ดังตอไปนี้ 
 (1) สิทธิของผูถือหุนและสิทธิของผูมีสวนไดเสีย  
 (2) การเปดเผยสารสนเทศ  
 (3) โครงสราง บทบาท หนาท่ีความรับผิดชอบและความเปนอิสระ ของคณะกรรมการธนาคาร  
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 (4) การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง  
 (5) จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ  
 2.2.5 ปรัชญาการทํางาน (Value) 
 ใหบริการทางการเงินท่ีสรางความพึงพอใจแกลูกคา ตามแนวทางเพื่อนคูคิดท่ีเช่ือถือได 
มิตรคูบานท่ีพึงพาได 

- ใหบริการที่ดีและเปนเลิศในทัศนะของลูกคา 
- ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางมีคุณภาพ 
- ปฏิบัติงานในลักษณะของผูมีจรรยาบรรณ และเปนมืออาชีพ 
- มุงม่ันท่ีจะรวมมือกัน ทํางานเปนทีมดวยความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
- เช่ือม่ันในความสามารถของแตละบุคคล 
- ใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงานใหเจริญกาวหนา 

 ปรัชญาของธนาคารกรุงเทพดานสายงานบริการลูกคา คือ พนักงานไมเปนเพียง "คนทํางาน
ธนาคาร" แตคือผูรวมงานและเพ่ือนคูคิดของลูกคา พนักงานของธนาคารท่ีติดตอและบริการลูกคา
โดยตรง ชวยใหธนาคารบรรลุเปาประสงคนี้ได เพราะแตละวันพนักงานเหลานี้ไดสัมผัสกับชีวิต
ผูคนหลากหลายท่ัวประเทศ  ท้ังท่ีสาขา สํานักธุรกิจและศูนยธนาคารทางโทรศัพทของธนาคาร
กรุงเทพ พนักงานธนาคารลวนชวยกันสรางสานความสัมพันธกับลูกคา คอยใหคําแนะนําทางการ
เงินและสงเสริมใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุดจากโอกาสทางธุรกิจและทรัพยากรทางการเงิน        
อีกท้ัง การเติบโตและพัฒนาความสามารถในองคกรเปนส่ิงท่ีธนาคารใหความสําคัญเปนอันดับแรก 
ธนาคารมุงม่ันใหพนักงานทุกคนมีโอกาสไดเรียนรูและกาวหนาในอาชีพ 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือไดแบงการบริหารงานออกเปน 6 กลุม
แผนงาน โดยแบงตามเขตพ้ืนท่ีดังนี้ 

- แผนงานจังหวัดเชียงใหม  ประกอบไปดวย 21 สาขา  
- แผนงานจังหวัดลําพูน  ประกอบไปดวย 22 สาขา  
- แผนงานจังหวัดเชียงราย   ประกอบไปดวย 16 สาขา  
- แผนงานจังหวัดลําปาง  ประกอบไปดวย  9 สาขา  
- แผนงานจังหวัดพะเยา   ประกอบไปดวย  9 สาขา  
- แผนงานจังหวัดแพร-อุตรดิตถ ประกอบไปดวย  9 สาขา  

 ซ่ึงแผนงานที่มีความสําคัญคือแผนงานจังหวัดเชียงใหม-ลําพูนท่ีครอบคลุม 2 จังหวัด 
ประกอบไปดวย  43 สาขาโดยแผนงานจังหวัดลําพูนประกอบดวยสาขาขนาดใหญ 4 สาขา ไดแก 
สาขาทาแพ สาขาศรีนครพิงค สาขาสันปาขอย สาขาลําพูน สาขาถนนชางคลาน  สาขาขนาดกลาง  5 
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สาขา ไดแก สาขาสันกําแพง สาขาดอยสะเก็ด  สาขาสารภี สาขาบอสราง และสาขาขนาดเล็ก 
รวมท้ังสาขายอย ท้ังหมด 12 สาขา ซ่ึงไดแก สาขาบานธิ ลําพูน สาขายอยอุโมงค ลําพูน สาขาแมโจ 
เชียงใหม สาขายอยคารฟูร เชียงใหม สาขาบ๊ิกซี เชียงใหม สาขายอยนิคมอุตสาหกรรมลําพูน สาขา
ยอยตลาดมีโชค สาขายอยมหาวิทยาลัยแมโจ สาขายอยพันธุทิพย พลาซา เชียงใหม สาขายอยหนอง
หอย สาขายอยศรีดอนไชย สาขายอยเทสโก โลตัส สันทราย สาขายอยบ๊ิกซี ลําพูน (ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน), 2551: ออนไลน) 
 
2.3 ทบทวนวรรณกรรม 
 Bagja Basikin (2550) ทําการศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคกรดานงาน (Vigor, Dedication 
and Absorption)ของครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมตนในประเทศอินโดนีเซีย โดยทําการศึกษา
ความผูกพันตอองคกรดานงาน ของครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมตนในประเทศอินโดนีเซีย 
จํานวน 152 คน โดยใชแบบสอบถามของ Utrecht Work Engagement Scale (UWES 9 ; Schauteli 
et al,2002) ซ่ึงทําการทดสอบคาความสัมพันธ (Reliability) พบวามีคาสูง งาน ผลการศึกษาพบวา
ความผูกพันเปนตัวท่ีช้ีวัด บงช้ีถึงความสําเร็จ พบวามีความผูกพันตอองคกรสูง โดยคาเฉล่ีย รวม 
5.04 โดยใชไลเกิสทสเกล 7 ข้ัน คาเฉล่ียปจจัยความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน มีคา 4.99 ปจจัยดาน
การอุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงาน มีคาเฉล่ีย 5.44  และปจจัยดานการใหเวลากับงาน มีคาเฉล่ีย 
4.71 และพบวาปจจัยในดานเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ประสบการณในการทํางาน ไมมีผลตอ
ความคิดเห็นตองานในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน, ดานการอุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่ง
ของงาน และดานการใหเวลากับการงาน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05  
 Mustafa Kokuncu , Ronald J.Burke and Lisa Fiksenbaum (2549) ทําการศึกษาเร่ืองความ
ผูกพันตอองคกรดานงานของผูจัดการและผูเช่ียวชาญที่เปนผูหญิงในธนาคารประเทศตุรกี โดยทํา
การสํารวจปจจัยท่ีมีผลและผลท่ีตามมาของความผูกพันท่ีมีตอองคกรดานงาน โดยเก็บตัวอยาง
ผูจัดการและผูเช่ียวชาญท่ีเปนผูหญิงในธนาคารขนาดใหญในตุรกี โดยใชแบบสอบถามในการเก็บ
ตัวอยาง 286 คน โดยแบบสอบถามจะถูกแบงออกเปน 3 กลุม คือดานความมุงม่ันทุมเทในการ
ทํางาน, ดานการอุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงาน และดานการใหเวลากับการงานโดยศึกษาถึง
ปจจัยท่ีมีผลรวมถึงปจจัยสวนบุคคล ลักษณะในการทํางานปฏิบัติงาน เชน ประสบการณในการ
ทํางาน ความพึงพอใจในงาน และความรูสึก, ความเปนอยูท่ีดี โดยการศึกษาพบวา ประสบการณใน
การทํางาน, การใหรางวัลและการจดจํา, สามารถพยากรณปจจัยท้ัง 3 ดานได ปจจัยดานการอุทิศ
ตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงาน เปนปจจัยท่ีสามารถพยากรณในดานของงาน, ปจจัยดานความมุงม่ัน
ทุมเทในการทํางาน เปนปจจัยท่ีพยากรณในดานความรูสึกและการเปนอยูท่ีดี ผลพบวา ยิ่งมีปจจัย
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ดานการอุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงาน และดานการใหเวลากับการงานสูงจะสงผลตอความพึง
พอใจในงาน ยิ่งปจจัยดานการอุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงานสูงเทาไหร การตั้งใจท่ีจะลาออก
จะนอยลงเทานั้น อีกท้ังปจจัยสวนบุคคลไมมีผลตอความผูกพันในทุกๆดาน ลักษณะการทํางานมีผล
ตอความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน และดานการอุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงานประสบการณ
ทํางานมีผลตอปจจัยความผูกพันท้ัง 3 ดาน และประสบการณในการทํางานมีผลตอปจจัยการใหเวลา
กับงาน ซ่ึงเปนสวนปจจัยของประสบการณในการทํางานในองคกร 

เบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ทําการศึกษาเร่ือง “ความผูกพันของพนักงานตอองคกร : 
กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม และสาขาสมุทรสาคร” ผล
การศึกษาพบวา ระดับความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดย เม่ือพิจารณาจาก
ลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และอัตราเงินเดือน มีผลตอความผูกพันตอ
องคการ สวนเพศ สถานภาพสมรส และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองคการ ไมมีผลตอความผูกพันตอ
องคการ  และเม่ือพิจารณาผลการศึกษาปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ไดแก ความมีอิสระในการ
ทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผลปอนกลับของงาน และงานท่ีมี
โอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน พบวามีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคกร และผล
การศึกษาปจจัยดานประสบการณในงานที่ปฏิบัติ ไดแก ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร 
ความรูสึกวาองคกรเปนท่ีพึ่งพาได ความคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนองจากองคการ และทัศนคติ
ตอเพื่อนรวมงานและองคกร พบวามีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคกร 

รุจี อุศศิลปศักดิ์ (2546) ไดทําการศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
และคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความยึดม่ันผูกพันตอองคการของพนักงานกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
และคุณภาพชีวติในการทํางานของพนักงานกับความยึดม่ันผูกพันตอองคการและศึกษาอิทธิพลของ
คุณภาพชีวิตในการทํางานเพ่ือใชทํานายความยึดม่ันผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด(มหาชน)ในอําเภอเมืองเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
ชาย อายุ 33-45 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือตํ่ากวา ระยะเวลาท่ีทํางานอยูในธนาคารอยู
ระหวาง 11-18 ป และระดับเงินเดือนท่ีไดรับสวนใหญอยูในชวง 15,001-20,000 บาท จาก
สมมติฐานท้ัง 3 ขอ ไดแกสมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ดานการศึกษาสูงสุด และดาน
สาขาวิชาท่ีจบ ไมมีความสัมพันธกับความยึดม่ันผูกพันตอองคการ ปจจัยสวนบุคคคลดานอายุ ดาน
ระยะเวลาท่ีทํางานในธนาคาร และดานระดับเงินเดือนท่ีไดรับ มีความสัมพันธทางบวกกับความยึด
ม่ันผูกพันตอองคการ สมมติฐานท่ี 2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางาน
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กับความยึดม่ันผูกพันตอองคการ พบวา ปจจัยคุณภาพชีวิตดานรายไดและผลประโยชนตอบแทน 
ดานการพัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธ ดานลักษณะการบริหาร ดานความ
ภูมิใจในองคการ และดานความม่ันคงในงาน มีความสัมพันธทางบวกกับความยึดม่ันผูกพันตอ
องคการ สมมติฐานท่ี 3 การวิเคราะหความสามารถในการทํานายความยึดม่ันผูกพันตอองคการของ
พนักงานของปจจัยสวนบุคคลและองคประกอบแตละดานของคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบวา ตัว
แปรปจจัยสวนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทํางานสามารถทํานายความยึดม่ันผูกพันตอองคการ
โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกได นอกจากนี้ ยังสามารถทํานายความยึดม่ันผูกพันตอองคการดาน
ความเชื่อม่ันท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ ความยึดม่ันผูกพันตอองคการดานความ
เต็มใจและทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพื่อใหเกิดประโยชนแกองคการ และยังสามารถทํานายใน
เร่ืองความยึดม่ันผูกพันตอองคการดานความปราถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงความเปนสมาชิกของ
องคการ 

รัชนิดา ตุงคสวัสดิ์ (2545) ทําการศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจใน
งานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)” ในจังหวัด
เชียงใหม พบวาโดยภาพรวมผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาความพึงพอใจมีความสัมพันธทางบวก
ตอความผูกพันขององคการ คือปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานคุณคาของงาน ดาน
สัมพันธภาพ และดานผลประโยชนตอบแทน พนักงานธนาคารท้ังหมดมีความพึงพอใจในงาน 
โดยรวมแลวพบวาอยูในระดับสูง แตมีความผูกพันตอองคการในระดับปานกลาง เนื่องมาจาก
พนักงานธนาคารรับรูไดถึงเร่ืองเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการกําหนดแนวปฏิบัติและนโยบายของ
ธนาคารของพนักงานนอย ผูศึกษาจึงไดเสนอแนะใหธนาคารมีการสงเสริมดานการมีสวนรวมของ
พนักงานใหมากข้ึน และสงเสริมใหพนักงานเกิดความรูสึกผูกพันตอองคการดวยวิธีการตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดประโยชนตอองคการ  สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันขององคการในดานลักษณะ
สวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง อัตราเงินเดือนของพนักงาน สวนเพศ สถานภาพ
สมรส และระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมมีผลตอความผูกพันตอองคการ 

วันดี ทับทิม (2546) ทําการศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนําและ
ความผูกพันตอองคการของพนักงาน และประสิทธิผลของหนวยงานในโรงพยาบาลเชียงใหมราม 
1” พบวาภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรูของพนักงานอยูในระดับสูง, ภาวะผูนําของหัวหนา
งานมีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคกร และประสิทธิผลของหนวยงานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ, ความผูกพันตอองคการของพนักงานมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล
ของหนวยงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 


