
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
2.1 แนวความคิดเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ 

2.1.1 ความสําคัญของความผูกพันตอองคการ 
The Gallup Organization (2002) สถาบันวิจัยและองคการที่ปรึกษาไดคนพบวา 

แนวทางที่องคการจะประสบความสําเร็จ คือ วิธีการที่ตองสรางลูกคาใหมีความผูกพัน และพนักงาน
ก็ตองมีความผูกพันตอองคการ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาพนักงานทุกระดับทุกคนในทุกองคการจะชวย
สรางการเติบโตยอดขายและกาํไรขององคการ (Brandage, 2548) 

Burke Inc. (2003) บริษัท ท่ีปรึกษาทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยได กลาววา 
พนักงานท่ีมีความผูกพันจะตองการทํางานอยูกับองคการนั้น  และเสียสละเพ่ือองคการ สราง
ผลผลิตและใหบริการแกลูกคา รวมถึงชวยเหลือองคการใหประสบความสําเร็จโดยความผูกพันของ
พนักงานจะสงผลใหเกิดความจงรักภักดีของลูกคา (Customer Loyalty) และกอใหเกิดผลประโยชน 
( Profitability) ตอองคการ 

Jack Welch, CEO ของบริษัท General Electric (The Gallup Organization, 2002)  
กลาวไววา บริษัทใดๆ ท่ีพยายามทําการแขงขันจะตองสรางความผูกพันใหเกิดข้ึนในใจของ
พนักงานทุกคน เนื่องจากธุรกิจการใหบริการ พนักงานมีความสําคัญเพราะเปนผูสงมอบคุณคา
ใหแกลูกคา และในธุรกิจอุตสาหกรรมก็ไมสามารถผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพไดหากปราศจากพนักงาน
ท่ีมีความผูกพัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาพนักงานท่ีมีความผูกพันนั้นจะชวยเพ่ิมและรักษาลูกคาท่ีมีความ
ผูกพัน จะสามารถสรางการเติบโตของยอดขายและผลกําไรอยางยั่งยืน จนเพิ่มมูลคาหุนของ
องคการได  

Michael M. Steers (1977) ไดกลาวถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคการวาเปน
เร่ืองสําคัญในการบริหารงาน เนื่องจาก ความผูกพันตอองคการสามารถใชทํานายอัตราการเขา ออก
จากงาน ไดดีกวาการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในงาน    ความผูกพันตอองคการเปนแรงผลักดัน
ผูปฏิบัติงานในองคการใหทํางานไดดีกวาผูไมมีความผูกพันตอองคการที่ตนทํางานอยู   และความ
ผูกพันตอองคการเปนตัวช้ีถึงประสิทธิภาพขององคการ 

ดังนั้นจะเห็นวาความผูกพันตอองคการเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญ มีผลตอความมี
ประสิทธิผลขององคการ และเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสามารถนําพาองคการไปสูความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว  ถาพนักงานท่ีมีความรูสึกผูกพันตอองคการซ่ึงเปนความรูสึกท่ี
มากกวาความพึงพอใจ   จะเปนสวนชวยผลักดันใหองคการกาวหนาไปไดอยางรวดเร็ว และถาหาก
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ความผูกพันตอองคการมีอยูในระดับสูงจะทําใหพนักงานตองการอยูกับองคการดวยความเต็มใจ 
รวมไปถึงการปฏิบัติงานใหกับองคการอยางเต็มความรูความสามารถ สงผลใหองคการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีท่ีต้ังไว  
 

2.1.2 ความหมายของความผูกพันตอองคการ 
ความผูกพันตอองคการของพนักงานไดถูกใหใหคําจํากัดความและความหมายใน

หลายๆ ความหมาย  โดยคําจํากัดความและความหมายจะถูกสรางจากขอตกลงภายในองคการและ
พฤติกรรมภายในองคการ (Robinson, 2004)  โดยสวนใหญจะใหคําจํากัดความของความผูกพันตอ
องคการวาเปนเร่ืองของอารมณ  ความรูสึกนึกคิดและความสัมพันธท่ีมีตอกับองคการ (Baumruk, 
2004; Richard, 2006; Shaw, 2005)  

William A. Kahn (1990) ไดใหคําจํากัดความของ ความผูกพันของพนักงานวา เปน
การแสดงออกทางจิตวิทยา ของสมาชิกในองคการที่มีตองานและองคการ  เม่ือพนักงานหรือสมาชิก
ในองคการไดปฏิบัติตามกฎขององคการและยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการทํางาน  ก็จะแสดงออกมา
ทางดานพฤติกรรม  การนึกคิดและทางความรูสึก และการแสดงออกมาระหวางท่ีทํางาน  

Nancy P. Rothbard (2001)  กลาวถึงความผูกพันวา เปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับจิตวิทยา และ
ความผูกพันมีองคประกอบ  2  อยาง คือ  ความสนใจในงาน (Attention) และความมุงม่ันในงาน 
(Absorption) โดยความสนใจในงาน  หมายถึง  ความสามารถในการใชเวลาคิดและรับรูเกี่ยวกับงาน
ของตน และความมุงม่ันในงาน  หมายถึง  การทุมเทเวลากับบทบาทหนาท่ีท้ังหมดและความรูสึก
อยางแรงกลาในจดจออยูกับงานจนอาจไมไดสนใจส่ิงแวดลอมรอบขาง 

Wilmar B. Schaufeli และ Arnold B. Bakker (2002) ท่ีไดอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ
ความผูกพันในการทํางาน โดยสามารถแบงลักษณะการแสดงออกและความคิดในการปฏิบัติตาม
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  ไดเปน  3  ลักษณะ ไดแก 

1)  ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)  คือ ลักษณะของพนักงานท่ีมีพลังกาย
และพลังใจสูงในขณะทํางาน มีความเต็มใจท่ีจะทํางานและพรอมท่ีจะเผชิญหนากับงานท่ี
ยากลําบากได 

2)  การอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) คือ การที่พนักงานมีความยึดติดกับงาน
ใดงานหน่ึงอยางมาก และมีความรูสึกวางานท่ีทํานั้นเปนส่ิงสําคัญ  มีความศรัทธา  ภูมิใจในงาน  คิด
วางานท่ีทํานั้นเปนส่ิงทาทายและเปนแรงบันดาลใจใหกับตนเอง 
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3)  การใหเวลากับงาน (Absorption)  คือ  อารมณความรูสึกของพนังงานท่ีจดจออยู
กับงานท่ีทําและมีความสุขในขณะทํางาน ทําใหรูสึกวาเวลาในการทํางานผานไปอยางรวดเร็ว และ
ไมตองการที่จะละท้ิงงานท่ีกําลังทําอยูนั้น 

2.1.3 ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ 
1) ความเช่ือม่ันในความสามารถของตน (Self-Efficacy Beliefs)  
ความเช่ือม่ันในความสามารถของตน (Self-Efficacy Beliefs) หมายถึง การท่ีบุคคล

ตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตน ในส่ิงท่ีจะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมใหบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไว  และเปนความมีประสิทธิภาพในตนเอง  เปนความเช่ือในเร่ืองของ 
ความสามารถของบุคคล ในการที่จะทํางานเพ่ือให บรรลุวัตถุประสงค (Albert Bandura, 1986)  

นอกจากนั้นแนวคิดหนึ่งในทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ Albert Bandura 
(1986) มีความเช่ือวาพฤติกรรมของคนเราไมไดเกิดข้ึนและเปล่ียนดวยส่ิงแวดลอมอยางเดียว 
จะตองมีปจจัย 3 ปจจัยรวมดวย ไดแก (1) ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor)   (2) เง่ือนไขเชิง
พฤติกรรม (Behavior Condition)  และ (3) เง่ือนไขเชิงสภาพแวดลอม (Environment Condition) 
โดยท้ัง 3 ปจจัยมีความเกี่ยวของกัน  สงผลซ่ึงกันและกัน    ซ่ึงไมไดหมายความวา ท้ังสามปจจัยจะมี
อิทธิพลในการกําหนดซ่ึงกันและกันอยางเทาเทียมกัน บางปจจัยอาจมากกวาอีกปจจัย และอิทธิพล
ของปจจัยท้ัง 3 นั้น ไมไดเกิดข้ึนพรอมๆกัน หากแตตองอาศัยเวลาในการท่ีปจจัยใดปจจัยหนึ่งจะมี
ผลตอการกําหนดปจจัยอ่ืน  ส่ิงท่ีจะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก ข้ึนอยูกับการรับรู
ความสามารถของตนเองในสภาพการณนั้น นั่นคือ ถาบุคคลมีความเช่ือวาตนเองสามารถอยางไร  ก็
จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา    

ความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเองมีอิทธิพลในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย
ท่ีจะสามารถสงเสริมความสําเร็จและความเจริญรุงเรืองของมนุษยได โดยมีอิทธิพลตอการเลือกท่ีจะ
ทําและแสดงพฤติกรรมของบุคคล  ปจจัยท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมจะถูกฝงเขาไปยังแกนของความ
เช่ือม่ันท่ีวาคนมีความสามารถเพ่ือบรรลุพฤติกรรมนั้น และยังมีความเช่ือม่ันในความสามารถของ
ตนเองท่ีมีอิทธิพลตอรูปแบบความคิดและปฏิกิ ริยาทางอารมณของบุคคลดวย  การรับรู
ความสามารถในตนเองอยางสูงชวยสรางความรูสึกท่ีปลอดโปรงในการเขาถึงหนาท่ีหรือการกระทํา
ท่ียาก ในทางตรงกันขามคนท่ีมีการรับรูความสามารถในตนเองตํ่าอาจเช่ือวาส่ิงท่ีเขาจะทํามีความ
ยากเกินไป ซ่ึงเปนส่ิงท่ีไปสนับสนุนความกังวล ความเครียด ความกดดันและวิสัยทัศนท่ีแคบตอ
การคิดวาจะมีวิธีการแกปญหาที่ดีท่ีสุดอยางไร ดังนั้นจึงกลาวไดวาความเช่ือม่ันในความสามารถ
ของตนเองมีอิทธิพลตอระดับการประสบความสําเร็จของคนเราอยางมาก การแสดงพฤติกรรม
เช่ือม่ันในตนเองนี้ยังสามารถสรางความ สามารถท่ีเปนท่ีพอใจในตนเองไดคือคนเราจะบรรลุผลใน
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ส่ิงท่ีเราเช่ือวาเราสามารถบรรลุผลได  โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ การรับรูความสามารถของ
ตนเอง  โดยในการพัฒนาความสามารถตนเองความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเองเกิดข้ึนจาก 4 
ดาน คือ (1) ประสบการณท่ีประสบความสําเร็จ ซ่ึง Albert Bandura (1986) เช่ือวาเปนวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพราะเปนประสบการณโดยตรง     (2) การไดเห็นประสบการณของผูอ่ืน 
เปนการสรางความเช่ือม่ันความสามารถของตัวเองจากประสบการณจากตัวแบบซ่ึงเปนการสังเกต
พฤติกรรมของคนอ่ืน  (3)  การใชคําพูดชักจูง   (4) การจูงใจทางสังคมท่ีรับมาจากคนอ่ืนจากการ
กระตุนอารมณ  

ดังนั้น อาจกลาวไดวา เม่ือพนักงานในองคการมีความเช่ือม่ันในตนเองสูง ก็จะแสดง
ศักยภาพในตัวในเองออกมามากและทําอยางเต็มความสามารถ  สงผลใหการทํางานออกมาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  ประสบความสําเร็จในงานท่ีทํา  ดังนั้นจะเห็นวาความเช่ือม่ันในตนเองมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในทางบวก  และเม่ือยิ่งมีความเช่ือม่ันในตนเองสูงยิ่งทําให
มีโอกาสเกิดความผูกพันตอองคการเพิ่มมากดวย 

2) วิธีการวัดความเช่ือม่ันในความสามารถของตน (The measurement of  Self - 
Efficacy Beliefs)  

   การที่บุคคลจะตัดสินใจกระทําพฤติกรรมในสภาพการณตางๆ ข้ึนอยูกับ ปจจัย 2 
ชนิด คือการรับรูความสามารถของตน (Self-Efficacy) เปนความเช่ือของแตละคนเกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเองท่ีจะกระทําแลวนําไปสูความสําเร็จในสภาพการณนั้น ๆ และอีกปจจัย คือ 
ความคาดหวังในผลกรรมที่จะเกิดข้ึน (Outcome Expectancy) เปนการตัดสินของแตละบุคคลใน
ความเปนไปไดของผลที่ตามมาจากพฤติกรรมเฉพาะอยางท่ีเกิดข้ึนในสภาพการณใดสภาพการณ
หนึ่ง (Albert Bandura, 1997)   

ในการวัดปจจัย 2 ปจจัยท้ังดานการรับรูความสามารถของตน (Self-Efficacy) และ
ดาน ความคาดหวังในผลกรรมท่ีจะเกิดข้ึน (Outcome Expectancy) ซ่ึงสามารถวัดการรับรู
ความสามารถจากพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน โดย การรับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) จะวัด
จากระดับการรับรู(Level)  ความเขมแข็งของการรับรู(Strength)  และความจริงท่ัวๆ ไป 
(Generality)    สวนความคาดหวังในผลกรรมท่ีจะเกิดข้ึน (Outcome expectancy)  จะวัดจากผลของ
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน จากดานกายภาพ (Physical)  ดานสังคม (Social) และดานการประเมินคุณคา
ของตัวเอง(Self-Evaluation) โดยความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตน และความ
คาดหวังในผลกรรมท่ีจะเกิดข้ึนจะมีผลตอการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของบุคคล (Albert 
Bandura, 1978)  สวนผลจากรูปแบบท่ีแตกตางกันของการรับรูความสามารถของตนและความ
คาดหวังในผลกรรมท่ีจะเกิดข้ึน จะมีผลตอภาวะพฤติกรรมและความรูสึก (Albert Bandura, 1997) 
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3) พฤติกรรมการบริการที่เนนลูกคา (Customer Orientation  Behavior) 

  พฤติกรรมการบริการที่เนนลูกคา (Customer Orientation Behavior) คือ การ
บริการและการเอาใจใสในตัวลูกคาของพนักงานโดยทําใหลูกคารูสึกพึงพอใจและประทับใจในตัว
พนักงาน เปนลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของพนักงานท่ีสะทอนออกมาใหลูกคาไดเห็น (Donavan 
and Hocutt, 2001) 

Marie Williams และ Juan I. Sanchez (1998) ใหคําจํากัดความของ Customer 
Orientation  Behavior วาเปนการจัดการความตองการของลูกคาใหเกิดความพอใจ   ซ่ึงจะสงผลให
เกิดการใชบริการซํ้าในท่ีสุด เพราะพนักงานท่ีเอาใจใสดูแล สามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคา ใหบริการอยางเต็มใจเปนท่ีพอใจของลูกคา และลูกคารับรู ซ่ึงการปฏิบัติตอลูกคาของ
พนักงานมีอิทธิพลในทางบวกบนความพึงพอใจของลูกคาตอตัวพนักงาน  

D.Todd Donavan (2001)  กลาวถึงความสัมพันธระหวางความสําคัญในการ
ใหบริการลูกคาของพนักงานและความผูกพันตอองคการของพนักงาน  วาเม่ือพนักงานผูท่ีใหการ
บริการมีการใหบริการลูกคาดวยใจ  มีการดูแลเอาใจใสลูกคา  ทําใหลูกคารูสึกประทับใจ พอใจใน
การบริการของพนักงานแลวยังอาจทําใหลูกคาพึงพอใจในตัวของบริษัทดวย  ซ่ึงจะสงผลใหตัว
พนักงานเองมีความภูมิใจในการใหบริการของตนเอง  เกิดความประทับใจท้ังสองฝาย   

ดังนั้นอาจกลาวไดวา  เม่ือพนักงานมีพฤติกรรมการบริการท่ีเนนลูกคา  ก็จะมีการ
แสดงออกในการบริการและการเอาใจใสในตัวลูกคา ทําใหลูกคาไดรับประสบการณท่ีดีในการ
บริการ ลูกคาเกิดความประทับใจและพึงพอใจ  สงผลใหพนักงานรูสึกดีตอบริษัท  เกิดเปนความ
ผูกพันในท่ีสุด  และยิ่งมีพฤติกรรมการบริการที่เนนลูกคา  (Customer Orientation Behavior) สูง  ยิ่ง
สงผลใหความผูกพันของพนักงานสูงตามไปดวย 

4) วิธีการวัดพฤติกรรมการบริการที่เนนลูกคา (The measurement of Customer 
Orientation Behavior) 

D. Todd Donavan  และ Mary Ann Hocutt (2001) ปรับปรุงโมเดล  SOCO scale 
(Sales Oreintation Customer Oreintation) ของ Robert Saxe และ Barton A. Weitz (1982) ท่ีใชวัด
ใชวัดความสัมพันธทางบวกระหวางระดับของความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการของพนักงาน
จากลูกคา เพื่อใชวัดการใหความสําคัญในการบริการลูกคาของพนักงาน โดยจะแบงการวัดใน  4  
ดานไดแก 

1. Pamper   คือ การตามใจลูกคา ทําใหลูกคารูสึกพิเศษเปนคนสําคัญกับบริษัท 
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2.  Read    คือ การอานใจลูกคา  โดยการดลัูกษณะทาทางท่ีแสดงออก  การฟง
อยางต้ังใจ 

3. Deliver   คือ การใหบริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความ
ออนโยน   

4. Personal Relationship คือ  สรางความสัมพันธระหวางตัวพนกังานและลูกคาให
สนิทกันมากข้ึน 

 
5) วัฒนธรรมในการใหบริการ (Service Climate) 

วัฒนธรรมในการใหบริการ (Service Climate) หมายถึง การรับรูของลูกจาง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน, ขบวนการทํางาน, พฤติกรรมเพ่ือใหไดมาซ่ึงส่ิงตอบแทน, การสนับสนุน 
และความมุงม่ันปรารถนาท่ีจะดูแลเอาใจใสการใหบริการแกลูกคาและคุณภาพการใหบริการ 
(Schneider, 1998)    

วัฒนธรรมในการใหบริการเกี่ยวของโดยตรงกับวัฒนธรรมภายในองคการ  เนื่องจาก  
วัฒนธรรมในการใหบริการลูกคาของพนักงานในองคการเปนอยางไร  วัฒนธรรมในการใหบริการ
ขององคการก็จะเปนอยางนั้น ซ่ึงเปนปจจัยท่ีเช่ือมโยงถึงเร่ืองการแบงปนการรับรูตอองคการของ
ลูกจาง (Johnson, 1996)   แนวคิดของวัฒนธรรมการใหบริการขององคการสรางข้ึนจาก  การ
บรรยายและใหความหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอมในการทํางาน  สมาชิกขององคการมีการแบงปน
ประสบการณเกี่ยวกับเหตุการณในสถานท่ีทํางานของตนและกระจายการรับรูนั้นไปสูสมาชิกคน
อ่ืนๆ  เกิดเปนวัฒนธรรมการใหบริการขององคการในท่ีสุด  การบริการที่เปนเลิศเปนส่ิงสําคัญตอ
องคการและสงผลดีแกการสรางทัศนคติท่ีดีหรือวัฒนธรรมในการใหบริการ  

ดังนั้นสามารถกลาวไดวา วัฒนธรรมในการใหบริการมีผลตอพนักงาน เนื่องจาก
เปนองคประกอบท่ีสําคัญของกิจการ โดยเฉพาะกิจการดานการบริการจําเปนตองมีการสรางสรรค
บรรยากาศการใหบริการเพื่อแสดงถึงคุณภาพการบริการ อันเปนการรักษาลูกคาไว   ดวยเหตุนี้
องคการตองมีการกําหนดพฤติกรรมท่ีมีผลตอการบริการท่ีมีคุณภาพ   ซ่ึงคุณภาพการบริการทําให
องคการแตกตางจากองคกรอ่ืนๆและจะสงผลพฤติกรรมการใหบริการของแตละบุคคลภายใน
องคการ   กอใหเกิดเปนวัฒนธรรมในการใหบริการท่ีดีขององคการ  ลูกคาก็จะรับรูและใชบริการ
ตออยางม่ันใจในคุณภาพ  สวนพนักงานก็จะภูมิใจในการใหบริการแกลูกคา และภูมิใจท่ีไดอยูใน
องคการมากข้ึน สงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการเพิ่มข้ึนดวย 
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6) วิธีการวัดดานวัฒนธรรมในการใหบริการ (The measurement of Service  

climate) 
Joerg Dietz และคณะ (2004) ศึกษาวัฒนธรรมการใหบริการบนทัศนคติของลูกคา

โดยใชขอมูลทุติภูมิท่ีไดมีการสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน และนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลปฐม
ภูมิท่ีไดสํารวจเพิ่มเติมโดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงใชสเกลของไลเกิท (Likert Scale) แบงระดับคะแนน
ความคิดเห็นออกเปน 7 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย   เฉย ๆ  ไมคอยเห็น
ดวย  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ซ่ึงผลจากการวัดระดับความคิดเห็นท่ีเปนคะแนนสามารถ
ทราบถึงวัฒนธรรมในการใหบริการขององคการไดโดยการเช่ือมโยงไปถึงทัศนคติของลูกคาท่ีมีตอ
การใหบริการของพนักงาน  

Richard S. Lytle (1998) กําหนดวิธีการวัดวัฒนธรรมในการใหบริการโดยให
ความหมายวาเปนองคประกอบของการใหความสําคัญในการบริการ (Service Orientation) โดย
องคประกอบท่ีใชวัดวัฒนธรรมในการใหบริการมี ดังนี้ 

(1) ผูนําท่ีทําตัวเปนผูตาม(Servant Leadership) คือ ผูนําในองคการแสดง
พฤติกรรมการใหบริการที่ดีใหลูกนองของตนเองไดเห็นดวยการทําตัวใหเปน
แบบอยาง 

(2) วิสัยทัศนของการบริการ(Service Vision) คือ ผูนํามีการนําวิสัยทัศนเกี่ยวกับ
การใหความสําคัญกับบริการมาใชในองคการ 

(3) การรักษาลูกคา(Customer Treatment) คือ องคการพยายามท่ีจะรักษาลูกคาไว
ดวยการเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกคา 

(4) อํานาจหนาท่ีของพนักงาน(Employee Empowerment) คือ  ระดับของ
พนักงานท่ีตอบสนองและทําตามหนาท่ีเพื่อใหพบกับความตองการของลูกคา 

(5) การฝกฝนการบริการ(Service Training)  คือ การฝกทํางานเปนกลุม การแกไข
ปญหา  ทักษะสวนบุคคล และอ่ืนๆ  ท่ีสงผลทําใหพนักงานสามารถสงมอบ
การบริการที่ดีมีคุณภาพแกลูกคาได 

(6) รางวัลของการบริการ(Service Rewards) คือ  การใหรางวัล ผลตอบแทน และ
สรางการจดจํา พนักงานท่ีมีการใหบริการที่มีคุณภาพ 
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(7) การปองกันการบริการท่ีลมเหลว(Service Failure Prevention) คือ การฝกฝน
ใหพนักงานมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันความผิดพลาดจากการ
บริการ 

(8) การฟนคืนการบริการท่ีลมเหลว(Service Failure Recovery) คือ การฝกให
พนักงานตอบสนองกับลูกคาท่ีผิดหวังจากการบริการ  เพื่อลดความผิดหวัง
จากลูกคาและไมใหเกิดความผิดพลาดข้ึนอีกเปนคร้ังท่ีสอง 

(9) เทคโนโลยีการใหบริการ(Service Technology) คือ การใชเทคโนโลยีของ
องคการ  และระบบเทคโนโลยีพื้นฐานในการใหบริการลูกคา 

(10) การส่ือสารในมาตรฐานการบริการ(Service Standards Communication) คือ 
การส่ือสารใหพนักงานในองคการทุกคนเขาใจในมาตรฐานการบริการของ
องคการตนเอง 

โดยองคประกอบท้ัง 10 นี้สามารถแบงออกไดเปน 4 ดาน  ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอ
วัฒนธรรมในการใหบริการ  ดังนี้  

(1) ความเปนผูนําของการบริการ (Service Leadership) ประกอบดวย ผูนําท่ีทําตัว
เปนผูตาม และวิสัยทัศนของการบริการ 

(2) การแขงขันในบริการ(Service Encounter) ประกอบดวย การรักษาลูกคา และ
อํานาจหนาท่ีของพนักงาน 

(3) การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ประกอบดวย 
การฝกฝนการบริการ และรางวัลของการบริการ 

(4) ระบบการใหบริการ(Service System) ประกอบดวย การปองกันการบริการท่ี
ลมเหลว การฟนคืนการบริการท่ีลมเหลว เทคโนโลยีการใหบริการ และการ
ส่ือสารในมาตรฐานการบริการ 

 
2.2 ทบทวนวรรณกรรม   
 

Bagja Basikin (2007)  ไดทําการศึกษาเร่ือง “ Vigor ,Dedication and 
Absorption : Work Engagement Among Secondary School English in Indonesia”  (ความเขมแข็ง  
ความทุมเท  และความมุงม่ัน : ความผูกพันในงานของอาจารยสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยม
ประเทศอินโดนีเซีย)  โดยใชประชากรตัวอยางจํานวน152 คนในจังหวัด Yogyakarta ประเทศ
อินโดนีเซีย    ขอมูลถูกเก็บรวมโดยใชรูปแบบ UWES(Utrecht Work Engagement Scale ) แบบ 9 
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สเกล   ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ขอมูลท่ีใชในการวิจัยมีระดับความนาเช่ือถือในระดับสูง (α=0.91) 
สําหรับระดับความผูกพันตองานในภาพรวม และพบวา  ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  
การศึกษา  ประสบการณการทํางาน  ตําแหนงในการทํางาน  สถานท่ีทํางาน  และถ่ินท่ีอยู  มีผลตอ
ความผูกพันในงานของอาจารยไมแตกตางการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนองคประกอบของ
ความผูกพัน 3 องคประกอบ  คือ  ความเขมแข็ง  ความทุมเท  และความมุงม่ัน  มีผลตอความผูกพัน
ในงานของอาจารยแตกตางการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

กิตติมาภรณ นิลนิยม (2547) ทําการศึกษาเร่ือง “ความผูกพันตอองคการของ
พนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ภายหลังการควบรวมกิจการกับธนาคารศรีนคร 
จํากัด (มหาชน) ป 2545 : ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานใหญ” โดยไดทําการศึกษาทําการศึกษาระดับ
ความผูกพันตอองคการ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ในสํานักงานใหญ จากการพิจารณาตัวแปร 3 ลักษณะ ไดแก 
ลักษณะสวนบุคคล ลักษณะงาน และประสบการณในการทํางาน ซ่ึงกลุมตัวอยางคือ พนักงาน
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  ระดับ 4-13 ท่ีประจําท่ีสํานักงานใหญ จํานวน 342 คน   
โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คา t-test  คา F-test (One-way ANOVA)  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ณ คา
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  พบวา ระดับความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง  และจาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ ระดับการศึกษา  สถานภาพการ
สมรส  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคการไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ  สวน
ลักษณะงานไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความเขาใจในกระบวนการ
ทํางาน  งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  ผลปอนกลับของงาน  ความคาดหวังในโอกาส
ความกาวหนาในการทํางาน  และสวนประสบการณในการทํางาน ไดแก ความม่ันคงและนาเช่ือถือ
ขององคการ  ความคาดหวังท่ีจะไดรับจากการตอบสนองจากองคการ  ความพึ่งพิงไดขององคการ 
ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคการพบวามีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ 

รัชนิดา ตุงคสวัสดิ์ (2545) ทําการศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางความพึง
พอใจในงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)” ใน
จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงกลุมตัวอยางคือ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)” ในจังหวัด
เชียงใหม จํานวน  159 คน   โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คา
รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันและวิเคราะห
ความแปรปรวน  ณ คานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    พบวาโดยภาพรวมผลการวิเคราะหแสดง
ใหเห็นวาความพึงพอใจมีความสัมพันธทางบวกตอความผูกพันขององคการ คือปจจัยดาน
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สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานคุณคาของงาน ดานสัมพันธภาพ และดานผลประโยชนตอบ
แทน พนักงานธนาคารท้ังหมดมีความพึงพอใจในงาน โดยรวมแลวพบวาอยูในระดับสูง แตมีความ
ผูกพันตอองคการในระดับปานกลาง เนื่องมาจากพนักงานธนาคารรับรูไดถึงเร่ืองเกี่ยวกับการมีสวน
รวมในการกําหนดแนวปฏิบัติและนโยบายของธนาคารของพนักงานนอย ผูศึกษาจึงไดแนะนํา
เสนอแนะใหธนาคารมีการสงเสริมดานการมีสวนรวมของพนักงานใหมากข้ึน และสงเสริมให
พนักงานเกิดความรูสึกผูกพันตอองคการดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอองคการ  สําหรับ
ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันขององคการในดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนง อัตราเงินเดือนของพนักงาน สวนเพศ สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ไมมีผลตอความผูกพันตอองคการ 

เบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ทําการศึกษาเร่ือง “ความผูกพันของพนักงานตอ
องคกร : กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม และสาขา
สมุทรสาคร” ซ่ึงศึกษาโดยใชปจจัยท้ัง 3 ดานไดแก ดานลักษณะสวนบุคคล  ดานลักษณะงาน และ
ดานประสบการณในการทํางาน  ซ่ึงกลุมตัวอยางคือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
สาขาสมุทรสงคราม และสาขาสมุทรสาคร จํานวน  42 คน   โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ 
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน ณ คานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   พบวา ความผูกพันของพนักงานตอ
องคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง 
และอัตราเงินเดือน มีผลตอความผูกพันตอองคการ สวนเพศ สถานภาพสมรส และระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงานในองคการ ไมมีผลตอความผูกพันตอองคการ  ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ไดแก ความมี
อิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผลปอนกลับของงาน และ
งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน พบวามีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคการ  
สวนปจจัยดานประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ ไดแก ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร 
ความรูสึกวาองคกรเปนท่ีพึ่งพาได ความคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนองจากองคการ และทัศนคติ
ตอเพื่อนรวมงานและองคกร พบวามีความสัมพันธในทางบวกกบัความผูกพันตอองคกร 

วิศิษฐศักดิ์ เศวตนันทน (2543) ทําการศึกษาเร่ือง “ความผูกพันตอองคการของ
พนักงานธนาคารออมสิน : ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานใหญ โดยทําการศึกษาระดับความผูกพันตอ
องคการ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารออมสินใน
สํานักงานใหญ จากการพิจารณาตัวแปร 3 ลักษณะ ไดแก ลักษณะสวนบุคคล ลักษณะงาน และ
ประสบการณในการทํางาน ซ่ึงกลุมตัวอยางคือ พนักงานธนาคารออมสิน  ระดับ 2-11 ท่ีประจําท่ี
สํานักงานใหญ จํานวน 344 คน   โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก 
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คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test  คา F-test (One-way ANOVA)  คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน ณ คานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  พบวา พนักงานธนาคารออมสินใน
สํานักงานใหญมีความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูง  และจากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 
ลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ ระดับตําแหนงไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ  สวน
ลักษณะงานไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความเขาใจในกระบวนการ
ทํางาน  งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  ผลปอนกลับของงาน  ความคาดหวังในโอกาส
ความกาวหนา  และสวนประสบการณในการทํางาน ไดแก ความม่ันคงและนาเช่ือถือขององคการ  
ความคาดหวังท่ีจะไดรับจากการตอบสนองจากองคการ  ความพึ่งพิงไดขององคการ ทัศนคติตอ
เพื่อนรวมงานและองคการพบวามีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ 

สุปนนนท ชนะสงคราม (2547) ทําการศึกษาเร่ือง “ความผูกพันของพนักงาน
ตอองคการของพนักงานสาขา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยทําการศึกษาระดับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานสาขา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และศึกษาปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการของพนักงานสาขา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงกลุมตัวอยางคือ พนักงานสาขา  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จํานวน 371 คน   โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเครมเมอรวีและคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ณ 
คานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  พบวาในภาพรวมของพนักงานสาขา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) มีความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง  ในดานปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ  อายุ 
อัตราเงินเดือน ตําแหนงงาน และอายุงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ  ในขณะท่ี
ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ  สวนปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
และการรับรูบรรยากาศองคการพบวามีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ 

 
2.3 ขอมูลท่ัวไปของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
  
  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  เร่ิมกอต้ังเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2488  ดวย
ทุนจดทะเบียน  5 ลานบาท  และดําเนินการดวยพนักงานชุดแรกเร่ิม จํานวน 21 คน  ต้ังแตเร่ิมกอต้ัง
เปนตนมา ธนาคารสามารถเจริญเติบโตและกาวหนาในดานสินทรัพย, เงินฝาก, การขยายเครือขาย
สาขา และจํานวนพนักงานที่เพิ่มมากข้ึนเปนลําดับ ณ 30 มิถุนายน 2551 ธนาคารมีสินทรัพยจํานวน 
1,073,444 ลานบาท เงินฝาก 837,129 ลานบาท เงินใหสินเช่ือ 844,341 ลานบาท   ในดานเครือขาย
ของสาขา ณ 30 มิถุนายน 2551 มีสาขาในประเทศ จํานวน 626 สาขา โดยเปนสาขา
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กรุงเทพมหานคร 209 สาขา เปนสาขาในสวนภูมิภาคจํานวน 417 สาขา  มีสาขาและสํานักงาน
ตัวแทนตางประเทศ จํานวน 7 แหง ไดแก  สาขาลอสแองเจลิส, สาขาฮองกง, สาขาหมูเกาะเคยแมน, 
สาขาเซินเจิ้น, สํานักงานตัวแทนกรุงปกกิ่ง, สํานักงานตัวแทนนครเซ่ียงไฮ และสํานักงานตัวแทน
เมืองคุนหมิง สาขาและสํานักงานตัวแทนในตางประเทศเหลานี้ใหบริการและสงเสริมความสะดวก
ตาง ๆ  ในดานการคา การเงินระหวางประเทศไทยและประเทศคูคาท่ัวโลก  

วิสัยทัศน   ธนาคารกสิกรไทยมุงม่ันเปนสถาบันการเงินท่ีม่ันคงท่ีสุด ท่ีริเร่ิมในส่ิง
ใหม และกระทําทุกวิถีทางเพื่อเปนสถาบันการเงินไทยท่ีใหบริการอยางดีท่ีสุดแกลูกคา  

ภารกิจ  ธนาคารกสิกรไทย มุงม่ันในการเปนสถาบันการเงินไทยท่ีแข็งแกรง 
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาดวยบริการดานการเงินท่ีหลากหลาย ครบถวน ใน
คุณภาพมาตรฐานสากล โดยผสมผสานการใชเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย ท้ังนี้ เพื่อให
บรรลุผลท่ีดีและเปนธรรม ตอลูกคา ผูถือหุน พนักงาน และประเทศไทย 

คุณคาท่ีธนาคารมุงหวัง 
- ใหความสําคัญสูงสุดตอการสรางความพอใจของลูกคา 
- เช่ือม่ันในการทํางานรวมกนั 
- อุทิศตนตองานอยางมืออาชีพ โดยมีคุณธรรม  
- ยึดม่ันในหลักการ ระเบียบวนิัยการปฏิบัติงานท่ีด ี
- พรอมตอบสนองในทุกสถานการณ 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Policy) 
เครือธนาคารกสิกรไทยวางนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใตแนวคิด

ของการเสริมสรางโอกาสและศักยภาพใหกับพนักงานเพ่ือความเปนเลิศในวิชาชีพ  และให
สอดคลองกับความตองการทางธุรกิจและยุทธศาสตรของเครือธนาคารท่ียึดลูกคาเปนศูนยกลาง เพื่อ
นําไปสูการเปนสถาบันการเงินท่ีม่ันคง ริเร่ิมในส่ิงใหม และตอบสนองความตองการลูกคาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

- มุงสรรหาพนักงานท่ีมีคุณภาพและพัฒนาทักษะความสามารถเพ่ือการ
ปฏิบัติงานและการเติบโตในวิชาชีพ 

- สงเสริมใหพนักงานทุกคนสรางผลงาน มีแรงจูงใจ มีสวนรวม และ มีพันธะ
สัญญากับองคกร รวมท้ังเสริมสรางศักยภาพความเปนผูนําในแตละระดับ
อยางเหมาะสม 
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- จัดโครงสรางและสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหมุงเนนการทํางานเปนทีม ให
ความสําคัญกับลูกคา มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และดําเนินงานรวมกัน ภายใต
ยี่หอเครือธนาคารกสิกรไทย (KASIKORNBANKGROUP Brand)  

 
การบริหารการปฏิบัตงิาน (Performance Management) 
นโยบายการบริหารการปฏิบัติงานเปนกระบวนการท่ีทําอยางตอเนื่อง เปนทางการ 

ซ่ึงประกอบดวย 4 กระบวนการ ไดแก กระบวนการตัง้เปาหมาย การใหคําแนะนํา การประเมินผล
งาน และการใหผลตอบแทน ซ่ึงในกระบวนการบริหารการปฏิบัติงานจะทําใหพนักงานและ
หัวหนางานสามารถสรางความเขาใจถึงความคาดหวังในงาน และรับทราบขอมูลเพื่อสนับสนุนให
เกิดการพฒันาผลการปฏิบัติงานและทักษะความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง ตลอดจน
พนักงานจะไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรมและสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน (ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน), 2551) 
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 โครงสรางองคการ ธนาคารกสิกรไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2 โครงสรางองคการ ธนาคารกสิกรไทย 
 

 
 

ผูตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการท่ีปรึกษาแกคณะ

เลขานุการ

ผูถือ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร ที่

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.สายงานกํากับและคณะ

8.สายงานบริหารเครดิต 

9.สายงานการเงินและ

10.สายงานระบบ 

1.สายงานเลขาธิการ

2.สายงานบริหาร

11.สายงานทรัพยากร

4.สายงานบรรษัท

5.สายงานธุรกิจลูกคา

6.สายงานธุรกิจลูกคา
บคคล 

เครือขายการบริการและการขาย 3 

7.สายงานธุรกิจตลาดทุน 


