
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

ฝายขายสะสมเงินเดือน7 ผูศึกษาไดคนควาเอกสาร รายงานวิจัย รวมท้ังรวบรวมแนวความคิดและ
ทฤษฎีตาง ๆ มาแสดงไวดังตอไปนี้ 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎ ี
2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับความผกูพันตอองคการ 

2.1.1.1 ความหมายของความผูกพันตอองคการ 
ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ไดถูกอธิบายในแงท่ีแตกตางอยางหลากหลาย บอยคร้ัง

ท่ีเหมือนวาท้ังคําจํากัดความและวิธีการวัดความผูกพันจะมีคนรูจักกันดีข้ึน และถูกมองวาเปน
เหมือนการผูกมัดตอองคกร (Organizational Commitment) และเปนพฤติกรรมของสมาชิกใน
องคกร (Organizational Citizenship Behavior) (Robinson et al., 2004) ท้ังนี้ความผูกพันของ
พนักงาน ไดถูกจํากดัความมากท่ีสุดวาเปนเหมือนกับการผูกมัดท้ังทางดานอารมณและดานเหตุผลท่ี
มีตอองคกร (Baumruk, 2004; Richman, 2006; Shaw, 2005) หรือเปนความพยายามท่ีมีตองานของ
พวกเขา (Frank et al, 2004) 

William A. Kahn (1990) ไดกลาวไววา ความผูกพันตอองคการ หมายถึง การแสดงออก
ทางจิตวิทยา เม่ือดํารงอยูตําแหนงและกาํลังแสดงบทบาทขององคการอยู ความผูกพันของบุคคล
เหมือนกับ “การควบคุมตนเองของสมาชิกในองคการตอบทบาทการทํางานของพวกเขา ซ่ึงในความ
ผูกพันนั้น ผูท่ีถูกจางจะแสดงออกทางกาย ความนกึคิดและทางอารมณระหวางการแสดงบทบาท” 
การไมมีความผูกพันของบุคคลนั้นช้ีใหเหน็ถึง การแยกตนเองออกจากบทบาทในการทํางาน ซ่ึง
หากไมมีความผูกพัน ผูคนจะถอนตวัออกและปกปองตัวเองทางกาย ความรูสึกนึกคิดหรือทาง
อารมณระหวางการแสดงบทบาท  

Nancy P. Rothbard (2001) ใหคําจาํกัดความความผูกพันตอองคการวาเหมือนกับการ
แสดงออกทางจิตวิทยา แตมีความหมายกวางไปกวานั้น คือ มีองคประกอบสําคัญ 2 สวนเขามา
เกี่ยวของ คือ ความต้ังใจทํางาน (Attention) และการใหเวลากับงาน (Absorption) ซ่ึงความต้ังใจ
ทํางาน (Attention) ช้ีใหเห็นถึง การรับรูเกี่ยวกับงาน และจํานวนเวลาท่ีใชในการคิดถึงเกี่ยวกับ
บทบาท ในขณะท่ีการใหเวลากับงาน (Absorption) คือ การทุมเทเวลาท้ังหมดไปในบทบาท และ
ช้ีใหเห็นถึงการมุงเนนในบทบาทของตัวเองอยางแรงกลา 
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Lyman W. Porter and F.J. Smith (1991) กลาววา ความผูกพันตอองคการเปนลักษณะ
ความสัมพันธของบุคคล ท่ีมี 3 ลักษณะ ไดแก  

1. ความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ เปน
ลักษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ือดานทัศนคติเชิงบวกตอองคการ มีความผูกพันอยางแทจริงตอ
คานิยมและเปาหมายขององคการ พรอมสนับสนุนกิจการขององคการซ่ึงเปนเปาหมายของตนดวย 
มีความเช่ือวาองคการนี้ เปนองคการที่ดีท่ีสุดท่ีตนเองจะทํางานดวย ภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหน่ึง
ขององคการ 

2. ความเต็มใจท่ีจะใชพลังอยางเต็มท่ีเพือ่ประโยชนขององคการ เปนลักษณะท่ี
บุคลากรเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พยายามทํางานเต็มความสามารถ เพื่อใหองคการประสบ
ความสําเร็จบรรลุเปาหมาย เกิดผลประโยชนตอองคการ และมีความหวงใยตอความเปนไปของ
องคการ 

3. ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ เปน
ลักษณะท่ีบุคลากรแสดงความตองการ และต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานในองคการนี้ตลอดไป มีความ
จงรักภกัดีตอองคการ มีความภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการ และพรอมท่ีจะบอกกับคน
อ่ืนวา ตนเปนสมาชิกขององคการ รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ สนับสนุนและ
สรางสรรคองคการใหดยีิ่งข้ึน 

Burke Inc. (2003) บริษัท ท่ีปรึกษาทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยได กลาววา 
พนักงานท่ีมีความผูกพนัจะตองการทํางานอยูกับองคการนั้น ๆ และจะเปนผูสนับสนุนองคการ 
รวมท้ังผลผลิตและบริการแกลูกคา รวมถึงชวยเหลือองคการใหประสบความสําเร็จโดยความผูกพนั
ของพนักงานนี้จะสงผลใหเกิดความจงรักภักดีของลูกคา (Customer loyalty) และกอใหเกิด
ผลประโยชน (Profitability) ตอองคการ 

Edward L. Gubman (1998 อางถึงใน สมช่ืน นาคพล้ัง, 2547:7) ใหความหมายวาความ
ผูกพันของพนกังานคือ การทุมเทพลังกายพลังใจอยางท่ี ใหกับงานท่ีตนไดรับมอบหมาย ซ่ึงพลัง
กาย พลังใจ จะแสดงออกมาในหลายรูปแบบ เชน การทํางานสรางสรรคและมีคุณคา เกนิ
ความหมายของลูกคาและองคการ 

Robert H. Miles (2001) ไดอธิบายความผูกพันของพนกังานวาเปนการมีสวนเกีย่วของของ
พนักงานอยางจริงจัง และยังเปนเร่ืองของความรูสึกโดยรวมของพนักงานท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดมีสวนรวม
ในงานอีกดวย  
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Wilmar B. Schaufeli (2002) ใหคําจํากดัความความผูกพันวา “เหมือนกับความรูสึกดาน
บวก การเติมเต็ม และภาวะของจิตใจท่ีสัมพันธกับงาน ซ่ึงประกอบดวยความมุงม่ันทุมเทในการ
ทํางาน (Vigor) ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) และการใหเวลากับงาน (Absorption)” 
และยังช้ีแจงออกไปอีกวาความผูกพันนั้นไมใชภาวะเพียงช่ัวขณะหรือสภาวะท่ีเฉพาะเจาะจง แต
เปนภาวะการรับรูทางอารมณท่ีมีความมุงม่ันและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไมไดเนนเฉพาะเพยีง วตัถุ 
เหตุการณ ตัวบุคคล หรือพฤติกรรม อยางใดอยางหน่ึงเทานั้น 
 ลักษณะท่ีสามารถบงบอกถึงความผูกพันตองานของ (Wilmar B. Schaufeli, 2002) ไดแก 

 1. ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) หมายถึง การมีพลังงานในการ
ทํางานสูง มีความยดืหยุนของสภาพจิตใจในขณะทํางาน และมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายาม
ในงานของตนโดยมุงม่ันท่ีจะเผชิญตอความยากลําบาก 

2. ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) หมายถึง การคิดวาตนเปนสวนหนึ่ง
ของงาน ใหความสําคัญแกงาน มีความกระตือรือรน ความภาคภูมิใจ และคิดวางานเปนเร่ืองท่ีทา
ทาย 

3. ดานการใหเวลากับงาน (Absorption) การที่พนกังานใหความต้ังใจกับการ
ทํางานอยางสูงและมีความสุขท่ีจะจดจออยูกับงาน จนทําใหรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็วและคิด
วาเปนเร่ืองยากท่ีจะแยกตนเองออกมากจากงานท่ีทําอยูได 
 

2.1.1.2. ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ 
1) ลักษณะของงาน (Job Characteristics) Hackman J. Richard and Oldham G.R. (1980), 

William A. Kahn (1990, 1992), Christina Maslach, Wilmar B. Schaufelli and Michael Leiter 
(2001), Douglas R. May, Laurenet R. Gilson and Lynn M. Harter (2004) ไดระบุวาลักษณะของ
งานมีผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการ  

Hackman J. Richard and Oldham G.R. (1980) ไดสรางแบบจําลองของลักษณะของงานท่ีมี
ผลตอความผูกพันของพนักงาน ท่ีประกอบดวยลักษณะท่ีสําคัญ 5 ลักษณะ ไดแก 

1.1) ความหลากหลายของความสามารถในการทํางาน (Skill Variety) เปนตัวกําหนด
ขอบเขตความแตกตางของส่ิงท่ีตองทําในการทํางาน ซ่ึงตองใชความเช่ียวชาญและ
ความสามารถท่ีหลากหลาย 
1.2) การระบุลักษณะงาน (Task Identity) หมายถึง การที่สามารถบงบอกไดถึง
จุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดของงานท่ีเสร็จสมบูรณไดอยางชัดเจน 
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1.3) นยัสําคัญของงาน (Task Significance) คือ ระดับการสงผลกระทบของผลลัพธใน
การทํางานตอชีวิตและความอยูดีมีสุขของผูอ่ืน 
1.4) อิสรภาพในการปกครองตนเอง (Autonomy) การท่ีหัวหนางานหรือผูรวมงานทํา
ใหพนกังานทราบวางานของตนเองนั้นดหีรือไมในขณะท่ีพนกังานกาํลังปฏิบัติงาน
ของตนเองอยู 
1.5) ผลยอนกลับ (Feedback) เปนการใหพนักงานไดรับทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
และคุณภาพในผลการทํางานของตัวเอง  

William A. Kahn (1990, 1992) กลาววา ความรูสึกไดรับผลตอบแทนจากการแสดงบทบาท
ของตนเองนั้นเต็มไปดวยความหมายทางจิตวิทยา ซ่ึงความเต็มไปดวยความหมายทางจิตวิทยา
ดังกลาวนั้นไดมาจาก ลักษณะของงานท่ีมีความทาทาย (Challenging Work) ความหลากหลาย 
(Variety) การที่สามารถใชทักษะความเช่ียวชาญที่หลากหลาย (Allow the use of different skills) 
ความรอบคอบสวนบุคคล (Personal Discretion) และโอกาสในการสรางผลงานท่ีมีความสําคัญ 
(Opportunity to make important contribution) หากพนักงานไดงานท่ีมีลักษณะดังกลาวในระดับสูง
จะสงผลใหพนักงานมีความมุงม่ันท่ีจะทํางานอยางแรงกลา หรือมีความผูกพันผูกพันตอองคการ
มากข้ึน 

Richard M. Steers (1997) พบวา ลักษณะงานท่ีแตกตางกันจะมีอิทธิพลตอระดับความยึด
ม่ันผูกพันตอองคการแตกตางกัน ลักษณะงานท่ีดีจะทําใหบุคลากรรูสึกมีแรงจูงใจอยากทํางานเพ่ือ
เพิ่มคาใหกับตนเอง ซ่ึงลักษณะงานท่ีมีผลตอความผูกพัน ไดแก งานท่ีมีความชัดเจน งานท่ีมีความ
หลากลาย งานท่ีมีความทาทาย งานท่ีมีการใหขอมูลปอนกลับ งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน 
งานท่ีมีความอิสระ 

Christina Maslach, Wilmar B. Schaufelli and Michael Leiter (2001) กลาววา ลักษณะของ
งานในดานภาระงาน (Workload) และ สภาวะการควบคุม (Control Condition) นั้นมีความสําคัญตอ
ความผูกพันของพนักงาน นอกจากนี้ ลักษณะของงานโดยเฉพาะในดานผลยอนกลับ (Feedback) 
และดานอิสรภาพในการปกครองตนเอง (Autonomy) นั้นมีผลอยางตอเนื่องในการหมดพลังในการ
ทํางาน 

Douglas R. May, Laurenet R. Gilson and Lynn M. Harter (2004) พบวาการเพ่ิมคุณคาใน
งาน (Job Enrichment) นั้นมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเต็มไปดวยความหมาย และความเต็มไป
ดวยความหมายนั้นเปนตัวกลางความสัมพันธระหวางการเพิ่มคุณคาในงาน (Job Enrichment) และ
ความผูกพันของพนักงาน 
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2) การใหรางวัลและการยอมรับ (Reward and Recognition) William A. Kahn (1990), 
Christina Maslach, Wilmar B. Schaufelli and Michael Leiter (2001) ไดระบุวาการใหรางวัลและ
การยอมรับ มีผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการ  

William A. Kahn (1990) รายงานวา ผูคนจะผันแปรความผูกพันของพวกเขาตามการรับรู
ถึงผลประโยชนท่ีตนเองจะไดรับจากการแสดงบทบาทในการทํางานของพวกเขา นอกจากนั้น 
ความรูสึกไดรับผลตอบแทนอาจไดมาจากท้ังรางวัลทางภายนอก และการไดรับการยอมรับจากการ
ทํางานท่ีมีความสําคัญตอองคการ ดังนั้นอาจคาดไดวาพนักงานจะมีความผูกพันตองานมากข้ึน หาก
พวกเขาไดรับรางวัลและการยอมรับท่ีดีข้ึนจากการแสดงบทบาทของพวกเขา 

Christina Maslach, Wilmar B. Schaufelli and Michael Leiter (2001) ไดกลาววา การขาด
แคลนการใหรางวัลและการยอมรับสามารถนําไปสูการหมดพลังในการทํางาน ฉะนั้นการยอมรับ
และการใหรางวัลอยางเหมาะสมจึงมีความสําคัญตอความผูกพันตอองคการ 

3) การไดรับการสนับสนุนจากองคกรและหัวหนางาน (Perceived Organizational and 
Supervisor Support) Linda Rhoades and Robert Eisenberger (2002), Wilmar B. Schaufeli 
(2004), Steve Bates and others (2004) ไดระบุวาการไดรับการสนบัสนุนจากองคกรและหวัหนา
งาน มีผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการ 

Linda Rhoades and Robert Eisenberger (2002) กลาววา การไดรับการสนับสนุนจาก
องคการ (Perceived Organizational Support) จะกอใหเกิดหนาท่ีในสวนของพนักงานใหมีความใส
ใจตอความเปนอยูขององคการ และชวยองคการใหบรรลุวัตถุประสงค พนักงานท่ีไดรับการ
สนับสนุนจากองคการสูงจะมีความผูกพันตองานและตอองคการ และเม่ือพนักงานมีความเช่ือวา
องคการใสใจในความอยูดีมีสุขของพนักงาน พนักงานก็จะมีการตอบสนองโดยการพยายามท่ีจะ
เติมเต็มในหนาท่ีท่ีมีตอองคการโดยมีความผูกพันตอองคการมากยิ่งข้ึน การไดรับการสนับสนุนจาก
หัวหนางาน (Perceived Supervisor Support) ก็สามารถเปนตัวทํานายท่ีสําคัญของความผูกพันของ
พนักงาน หากขาดการการสนับสนุนจากหัวหนางาน พบวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีกอใหเกิดการ
หมดพลังงานในการทํางาน 

Wilmar B. Schaufeli (2004) พบวา การวัดวิธีการทํางาน ซ่ึงเม่ือรวมกับการสนับสนุนจาก
เพื่อนรวมงานนั้น สามารถบงบอกความผูกพันของพนักงานได 

Steve Bates and others (2004) พบวา หัวหนางานระดับแรกถูกเช่ือวามีความสําคัญตอการ
สรางความผูกพันของพนักงานและสามารถเปนรากฐานของความไมผูกพันของพนักงานอีกดวย 
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4) ความเสมอภาคและกระบวนการยุติธรรมในการทํางาน (Distribution and Procedure 
Justice) Christina Maslach, Wilmar B. Schaufelli and Michael Leiter (2001) กลาววา ความเขาใจ
ในความยุติธรรมนั้นสงผลใหเกิดความผูกพันของพนักงาน เม่ือพนักงานไดรับความยุติธรรมจาก
องคการ ก็จะรูสึกวาตนเองควรใหความยุติธรรมในการแสดงบทบาทการทํางานของตนเองใหแก
องคการและผูกพันตนเองตอองคการมากข้ึน ในทางกลับกัน การไมไดรับความยุติธรรมจะทําให
พนักงานถอนตัวและไมผูกพันกับบทบาทการทํางานของตนเอง ซ่ึงหากขาดความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมจะทําใหพนักงานหมดพลังในการทํางาน และในขณะท่ีเกิดความเขาใจในความเสมอ
ภาคในเชิงบวกก็สามารถพัฒนาความผูกพันของพนักงานได 
 5) ลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน (Personal Characteristic) Richard M. Steers (1997) 
ไดกลาววาลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน มีผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการ ซ่ึง
ลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก 

5.1) อายุ มีผลตอความผูกพันตอองคการโดยบุคคลท่ีมีอายุมากจะมีความผูกพันตอองคการ
มากกวาบุคคลท่ีมีอายุนอย เพราะอายุเปนส่ิงท่ีแสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลที่มีอายุมากข้ึนจะ
มีความคิด มีความรอบคอบในการตัดสินใจมากกวาบุคคลท่ีอายุนอย และยิ่งอายุมากข้ึนก็จะพบวา 
สมาชิกขององคการจะมีความผูกพันตอองคการท่ีสูงข้ึน นอกจากนี้ยังพบวา บุคคลท่ีมีอายุมากข้ึน
จะอยูในองคการดวยเหตุผลหลายอยาง เชน ความหวังท่ีจะไดรับเงินเดือนตอบแทนพิเศษ เชน เงิน
บําเหน็จ บํานาญ ถาทํางานจนเกษียณอายุราชการ และการไดรับตําแหนงหนาท่ีท่ีดีข้ึน 
 5.2) ระดับการศึกษา มีผลตอความผูกพันตอองคการโดยพนักงานท่ีมีการศึกษาสูง จะมี
ความผูกพันตอองคการต่ํา เนื่องจากพนักงานท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความคาดหวังตอส่ิงท่ีไดรับสูง 
เนื่องจากมีขอมูลตางๆประกอบการตัดสินใจมากกวา และเช่ือม่ันในตนเองวามีโอกาสเปล่ียนงาน
ใหมไดงาย 
 5.3) เพศ มีผลตอความผูกพันตอองคการโดยเพศหญิงจะมีความผูกพันตอองคการมากกวา
เพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมีความผูกพันตอกลุมมากกวาเพศชาย และพบวาเพศหญิงมีความต้ังใจท่ี
จะเปล่ียนงานนอย เพศหญิงตองฟนฝาอุปสรรคในการเขามาเปนสมาชิกองคการมากกวาเพศชาย 
 5.4) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลตอความผูกพันตอองคการโดยพนักงานท่ีมีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานนานจะผูกพันตอองคการสูง เนื่องจากบุคคลนั้นไดอุทิศกําลังกาย กําลังสติปญญา 
สะสมประสบการณในการทํางาน 
 5.5) ความชํานาญในงานตามระยะเวลาท่ีนานข้ึน ทําใหเพิ่มความดึงดูดใจใหการปฏิบัติงาน
และหวังท่ีจะไดรับผลตอบแทน หรือการเล่ือนตําแหนงท่ีพึงพอใจมากข้ึนจึงมีความตองการลาออก
จากงานนอย 
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 5.6) ความตองการประสบความสําเร็จและกาวหนา ซ่ึงองคการที่ทําใหพนักงานเห็นวาเขา
สามารถทํางานไปสูจุดหมายไดนั้น จะทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการ เพราะการทํางานท่ี
ประสบความสําเร็จนั้น แสดงถึงการมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน 
 5.7) สถานภาพสมรส มีผลตอความผูกพันตอองคการโดยพนักงานท่ีมีภาระครอบครัว จะมี
ความผูกพันตอองคการมากกวาคนโสด เนื่องจากภาระท่ีรับผิดชอบทําใหตองการความม่ันคงใน
การทํางานมากกวา รวมถึงจะทําใหมีทัศนคติตองานในแงบวก สามารถปรับตัวใหเขากับงานได
ดีกวา จึงทําใหอัตราการเปล่ียนงานตํ่า และยิ่งมีภาระตองเล้ียงดูบุตรเพ่ิมข้ึน ก็ยิ่งพบวาพนักงานจะมี
ความผูกพันสูงข้ึนตามไปดวย 

6) ประสบการณในการทํางาน (Work Experience) Richard M. Steers (1997) กลาววา
ประสบการณในการทํางานเปนลักษณะสวนบุคคลของพนักงานท่ีมีผลตอความผูกพันของพนักงาน
ท่ีมีตอองคการ ซ่ึงประสบการณในการทํางาน หมายถึง การรับรูตอส่ิงแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
ประสบการณท่ีเปนคุณหรือโทษ มีผลตอความผูกพันตอองคการ ไดแก ความสําคัญตนเองใน
องคการ ผลประโยชนตอบแทนท่ีไดรับ ทัศนคติในกลุมบุคคลในองคการ ความนาเช่ือถือและพึ่งพา
ไดขององคการ 

7) อัตราเงินเดือน (Salary) Lawrence G. Hrebiniak and Joseph A. Alutto (1973) 
พบวา องคการที่มีระบบส่ิงจูงใจท่ีดีมากเทาใด ผูปฏิบัติงานยิ่งมีแนวโนมท่ีจะผูกพันตอองคการมาก
ข้ึนเทานั้น โดยส่ิงจูงใจในองคการ หมายถึง    เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชนตอบแทนใน
รูปตางๆ รวมถึงความกาวหนาในการทํางานท่ีองคการสามารถสนองความตองการข้ันพื้นฐานของ
ผูปฏิบัติงาน  

8) ความเชื่อม่ันในความสามารถของตน (Self Efficacy) Frank Pajares (2006) พบวา 
ความเช่ือม่ันในความสามารถของตนสามารถชวยตัดสินวาคนเราจะตองใชความพยายามทุมเทมาก
เทาใดในกิจกรรมที่ทํา พวกเขาจะตองใชความอุตสาหะนานเทาใดเพื่อจะเผชิญกับอุปสรรค ยิ่งมี
ความรูสึกวาตนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ก็ยิ่งจะมุงม่ันทุมเทความพยายามมากข้ึนเชนกัน คนท่ีมั่นใจ
วาตนเองมีความสามารถจะมองงานที่ยากวาเปนเร่ืองท่ีทาทายและตองการที่จะมีความเชี่ยวชาญใน
เร่ืองนั้นมากกวาจะมองวาเปนเร่ืองท่ีเขามาคุกคามและควรจะหลีกเล่ียง พวกเขาจะสนใจและ
หมกมุนในกิจกรรมที่ทํา และจะต้ังเปาหมายของตนเองไวอยางทาทายและสุดทายก็จะเกิดความ
ผูกพันตอพวกเขา ผลลัพธจากความเช่ือม่ันในความสามารถของตนนั้นสามารถมีอิทธิพลอยางมาก
ระดับการบรรลุผลสําเร็จ เม่ือผลลัพธนั้นเล็กนอย บุคคลก็จะไมสนใจท่ีจะประเมินความสามารถ
ของตนเอง และจะผูกพันตนเองกับงานท่ีใชความสามารถท่ีเหนือข้ึนตอไป 
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9) การบริการท่ีเนนลูกคา (Customer Orientation) Marie William and Juan I. 
Sanchez (1998) กลาววา เม่ือพนักงานมีการใหบริการลูกคาดวยใจ มีการดูแลเอาใจใสลูกคา ทําให
ลูกคารูสึกประทับใจ พอใจในการบริการของพนักงานแลวยังอาจทําใหลูกคาพึงพอใจในตัวของ
บริษัทดวย ซ่ึงจะสงผลใหตัวพนักงานเองมีความภูมิใจในการใหบริการของตนเอง เกิดความ
ประทับใจท้ังสองฝาย ทําใหพนักงานรูสึกดีตอบริษัทเกิดเปนความผูกพันในท่ีสุด  และยิ่งมีการ
บริการที่มุงลูกคาเปนสําคัญสูง  ยิ่งสงผลใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการสูงตามไปดวย   

10) วัฒนธรรมการใหบริการ (Service Climate) องคการที่ประกอบกิจการดานการ
บริการจําเปนตองมีการสรางสรรคบรรยากาศการใหบริการเพื่อการแสดงถึงคุณภาพการบริการ ซ่ึง
หมายถึงการรักษาลูกคาไว   โดยองคการตองมีการกําหนดพฤติกรรมท่ีตระหนักถึงการใหบริการท่ี
มีคุณภาพ   และคุณภาพของการบริการจะทําใหองคการแตกตางจากองคการอ่ืน และจะสงผลตอ
พฤติกรรมการใหบริการของพนักงานภายในองคการ เม่ือพนักงานมีสวนทําใหการบริการของ
องคการดีข้ึน ก็ยิ่งทําใหพนักงานรูสึกภาคภูมิใจในการมีสวนรวมรูสึกวาเปนเจาของ ซ่ึงสงผลใหเกิด
ความผูกพันตอองคการ (เมธี ปยะคุณ, 2546 : ออนไลน) 

 
2.1.2 ความเชื่อม่ันในความสามารถของตน (Self Efficacy)  

Albert Bandura (1977, 1982, 1997) กลาววา ความเช่ือม่ันในความสามารถของตน 

หมายถึง ระดับความมั่นใจของบุคคลท่ีจะใชความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ลุลวง ซ่ึงความคาดหวังในความสามารถของบุคคลนั้นมีสงผลตอพฤติกรรมเบ้ืองตน และระดับของ
ความมุงม่ันท่ีจะเอาชนะความยากลําบากจนสามารถทําใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

ความเช่ือม่ันในความสามารถของตนน้ันมีอิทธิพลตอทางเลือกท่ีบุคคลตัดสินใจกระทํา 
บุคคลมีแนวโนมท่ีจะเลือกงานและกิจกรรมท่ีตัวเองถนัดและมีความม่ันใจและจะหลีกเล่ียงในเร่ือง
ท่ีไมม่ันใจ ถาคนเราไมเช่ือวาการกระทําของเขาจะไดผลตามตองการ พวกเขาจะมีแรงกระตุนใหลง
มือทําในส่ิงนั้นเพียงเล็กนอย ปจจัยท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมเหลานั้นจะฝงเขาไปยังความเช่ือม่ันของ
บุคคลที่มีความสามารถท่ีจะบรรลุพฤติกรรมนั้น อีกท้ังความความเช่ือม่ันในความสามารถของตน 

ยังมีอิทธิพลตอรูปแบบความคิดและปฏิกิ ริยาทางอารมณของบุคคลดวย  ความเช่ือม่ันใน
ความสามารถของตนในระดับสูงจะชวยสรางความรูสึกท่ีปลอดโปรงในการเขาถึงหนาท่ีหรือการ
กระทําท่ียาก ในทางตรงกันขาม คนท่ีมีการรับรูความสามารถในตนเองตํ่าอาจเช่ือวาส่ิงท่ีเขาจะทํามี
ความยากเกินไปซ่ึงเปนส่ิงที่ไปสนับสนุนความกังวล ความเครียด ความกดดันและวิสัยทัศนท่ีแคบ
ตอการคิดวาจะมีวิธีการแกปญหาท่ีดีท่ีสุดอยางไร ดังนั้น จึงกลาวไดวาความเช่ือม่ันในความสามารถ
ของตนเองมีอิทธิพลตอความสําเร็จของคนเราอยางมาก  
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Albert Bandura (1997)  มีความเช่ือวาความเช่ือม่ันในความสามารถของตนนั้นมีผลตอการ
กระทําของบุคคล บุคคล 2 คนอาจมีความสามารถไมตางกัน แตอาจแสดงออกในคุณภาพท่ีแตกตาง
กันได ถาพบวาบุคคล 2 บุคคลนี้การรับรูความสามารถของตนเองแตกตางกัน ในคนคนเดียวกันก็
เชนกัน ถาการรับรูความสามารถของตนเองในแตละสภาพการณท่ีแตกตางกัน ก็อาจแสดง
พฤติกรรมออกมาไดแตกตางกันเชนกัน Albert Bandura (1997)  เห็นวาความสามารถของคนเราน้ัน
ไมตายตัว แตหากยืดหยุนตามสภาพการณ ดังนั้นส่ิงท่ีกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึง
ข้ึนอยูกับการรับรูความสามารถของตนเองในสภาวะการณนั้นๆ นั่นคือถาเรามีการรับรูวาเรามี
ความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา คนท่ีรับรูวาตนเองมีความสามารถจะมี
ความอดทนสูง อุตสาหะ ไมทอถอย และจะประสบความสําเร็จในที่สุด ซ่ึงความเช่ือม่ันใน
ความสามารถของตนเองจะทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในการวางแผนดําเนินงาน เพื่อผลิตสินคา
และบริการท่ีมีคุณภาพ คนหาแรงจูงใจท่ีดีเยี่ยม กอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหได
สินคาและบริการที่มีคุณภาพสําหรับลูกคา เม่ือพนักงานเกิดความรูสึกวาไดรับความกาวหนา ก็จะ
ทําใหเกิดความรักในองคการ ตองการปฏิบัติงานกับองคการนี้ตอไป โดยปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความ
เช่ือม่ันในความสามารถของตน นั้นมีอยูดวยกัน 4 ปจจัย ไดแก  

1. ประสบการณท่ีประสบความสําเร็จ (Mastery Experiences) Albert Bandura 
(1997) เช่ือวาเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการพัฒนาความเช่ือม่ันในความสามารถของ
ตน เพราะเปนประสบการณโดยตรง ดังนั้น องคการจึงจําเปนท่ีจะตองฝกใหพนักงานมีทักษะเพียง
พอท่ีจะประสบความสําเร็จไดพรอมกับการทําใหพนักงานรับรูวา เขามีความสามารถจะกระทําได 
ซ่ึงพนักงานท่ีรับรูวาตนเองมีความสามารถ จะไมยอมแพอะไรงายๆ แตจะพยามทํางานตางๆเพื่อให
บรรลุถึงเปาหมายท่ีตองการ  

2. โดยการใชตัวแบบ (Modeling) การที่พนักงานไดสังเกตตัวแบบแสดง
พฤติกรรมท่ีมีความซับซอน และไดรับผลท่ีพึงพอใจ ก็จะทําใหพนักงานท่ีสังเกตฝกความรูสึกวาเขา
ก็จะสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จไดถาเขาพยายามจริงและไมยอทอ  

3. การใชคําพูดชักจูง (Verbal Persuasion) เปนการบอกวาพนักงานทานนั้นมี
ความสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จไดและควรจะใชรวมกับการทําใหพนักงานมีประสบการณ
ของความสําเร็จ ซ่ึงอาจจะตองคอย ๆ สรางความสามารถใหกับบุคคลอยางคอยเปนคอยไปและให
เกิดความสําเร็จตามลําดับข้ันตอน พรอมท้ังการใชคําพูดชักจูงรวมกัน  

4. การกระตุนทางอารมณ (Emotional Arousal) การกระตุนทางอารมณมีผลตอ
การรับรูความสามารถของพนักงานท่ีถูกกระตุนอารมณในทางลบ เชน การถูกตําหนิ ซ่ึงจะทําให
เกิดความวิตกกังวลและความเครียด และนําไปสูการรับรูความสามารถลดลง และจะทําใหพนักงาน
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ไมสามารถแสดงออกได แตถาพนักงานสามารถลดหรือระงับการถูกกระตุนทางอารมณได จะทําให
ความเช่ือม่ันในความสามารถของตนดีข้ึน อันจะทําใหการแสดงออกถึงความสามารถดีข้ึน 

การรับรูความสามารถของตนเองสามารถประเมินไดจากการตัดสินความสามารถของ
ตนเองวาจะสามารถทํางานไดในระดับใด ในขณะท่ีความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดข้ึนนั้น เปน
การตัดสินวาจะเกิดผลใดข้ึนจากการกระทําพฤติกรรมดังกลาว ความเช่ือมั่นในความสามารถของ
ตนและความคาดหวังผลท่ีจะเกิดข้ึนนั้นมีความสัมพันธกันมาก โดยท่ีความสัมพันธระหวางตัวแปร
ท้ังสองนี้มีผลตอการตัดสินใจ ท่ีจะกระทําพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงจะเห็นไดจากภาพ  

 
แผนภาพท่ี 1 แสดงความแตกต างระหว างการรับรูความสามารถของตนเอง และการคาดหวังตอผล
ท่ีเกิดข้ึน  
 
 
         
 
      
      
   
 
 
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) 

 
 จากแผนภาพท่ี 1 แสดงสวนท่ีสําคัญวาความเช่ือม่ันในความสามารถของตน จะออกมาใน
ลักษณะท่ีเปนระดับ ความเขมและการแผขยายของความสามารถ สวนการคาดหวังตอผลที่ไดจาก
ทางกายภาพ ทางสังคม และจากการประเมินตนเอง 
 การวัดความเช่ือม่ันในความสามารถของตน เกิดข้ึนจากความแตกตางของความเช่ือม่ันใน
ความสามารถของตน และการคาดหวังตอผลที่เกิดข้ึน ซ่ึงจะออกมาในลักษณะท่ีเปนระดับความเขม 
การแผขยายของความสามารถ หากความเช่ือม่ันในความสามารถของตนมีสูง และการคาดหวังตอ

ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน   

- ระดับ 
- ความเขม  
- การแผขยาย 

การคาดหวังตอผลท่ีได 

- ทางกายภาพ 

- ทางสังคม 
- การประเมินตนเอง 

บุคคล พฤติกรรม ผลท่ีเกิดข้ึน 
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ผลท่ีเกิดข้ึนตํ่า จะมีแนวโนมท่ีจะไมทํา แตหากความเช่ือม่ันในความสามารถของตนมีสูง และการ
คาดหวังตอผลที่ไดสูง มีแนวโนมท่ีจะทําแนนอน  
2.1.3 การบริการท่ีเนนลูกคา (Customer orientation)  

Marie William and Juan I. Sanchez (1998) ใหคําจํากัดความของการบริการที่เนนลูกคาวา
เปนการจดัการความตองการของลูกคาใหเกิดความพอใจ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการใชบริการซํ้าใน
ท่ีสุด เพราะพนักงานท่ีใหบริการเอาใจใสดูแลลูกคาจะพยายามท่ีจะหาความตองการของลูกคา ซ่ึง
ลูกคาเองจะคอยๆ ถูกโนมนาวเพื่อท่ีจะใชบริการนั้นๆ ในโอกาสตอไป 
 Rynes S. and Gerhard B. (1990) กลาววา การบริการและการเอาใจใสใหความสําคัญกับ
ลูกคาเปนส่ิงท่ีบริษัทควรจะมีไวสําหรับดึงดูดพนักงาน บริษัทควรจะมองหาคนท่ีเหมาะสม ท่ีมี
พฤติกรรม และการแสดงออก ดานทัศนคติและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับงานมากกวาท่ีจะดูแต
คุณสมบัติ  
 ระดับของความเหมาะสมของพนักงานกับตําแหนงท่ีไดรับในบริษัทระหวางพนักงานกับ
คุณคาขององคกร ถูกนําไปใชในการคํานวณความสัมพันธระหวางการทําใหลูกคาพึงพอใจ กับ
รายไดท่ีเขามาในบริษัท Benjamin Schneider and Daniel Schechter (1991) แนะนําวา พนักงานบาง
คน อาจจะใหบริการดวยความสมัครใจ เต็มใจมากกวาคนอ่ืน ยิ่งกวานั้น Benjamin Schneider and 
David E. Bowen (1995) ยังยืนยันวาเม่ือพนักงานเห็นบริษัทพวกเขามีความม่ันคงในเร่ือง การ
ใหบริการที่พึงพอใจ แลวลูกคาก็จะยิ่งพอใจในตัวพนักงาน ยิ่งพนักงานบริการดวยความเอาใจใส
ลูกคา และบริการตามความตองการของลูกคาแลวยิ่งจะทําใหลูกคาพึงพอใจมากข้ึนเทานั้น  

Jame H. Reynierse and John B. Harker (1992) ใช Selling Orientation Customer 
Orientation Scale (SOCO Scale) ในการวัดความสัมพันธทางบวกระหวางระดับของความพึงพอใจ
ของลูกคาตอการบริการของพนักงาน ท่ีถูกวัดโดยพนักงาน และความพึงพอใจของลูกคา ท่ีตามมา 
โดย SOCO Scale จะวัด 4 ดาน คือ 
 1. การตามใจลูกคา (Pamper) ทําใหลูกคารูสึกพิเศษเปนคนสําคัญกับบริษัท 
 2. การอานใจลูกคา (Read) โดยการดูลักษณะทาทางท่ีแสดงออก  การฟงอยางต้ังใจ 
 3. การสงมอบบริการ (Deliver) คือ การใหบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาโดย
ความออนโยน   
 4. การสรางความสัมพันธสวนบุคคล (Personal Relationship) คือสรางความสัมพันธ
ระหวางตัวพนักงานและลูกคาใหสนิทกันมากข้ึน 
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2.1.4 วัฒนธรรมการใหบริการ (Service Climate)   
Benjamin Schneider (1998) กลาววา วัฒนธรรมการใหบริการ หมายถึง  การรับรูของ

ลูกจางเก่ียวกับการปฏิบัติงาน, ขบวนการทํางาน, พฤติกรรมเพื่อใหไดมาซ่ึงส่ิงตอบแทน, การ
สนับสนุน และความมุงม่ันปรารถนาท่ีจะดูแลเอาใจใสการใหบริการแกลูกคาและคุณภาพการ
ใหบริการ เปนการประยุกตใชท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับทัศนคคติหรือวัฒนธรรมภายในองคกร  โดย
เปนปจจัยท่ีเช่ือมโยงไปถึงการแบงปนการรับรูของลูกจางซ่ึงมีความสําคัญตอองคกร ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสรางทัศนคติท่ีดีหรือวัฒนธรรมในการใหบริการอยูบนพื้นฐานของแนวคิดท่ีวา การ
บรรยายและอธิบายส่ิงแวดลอมในการทํางาน  สมาชิกขององคกรมีการประสานการรับรูในส่ิงเล็กๆ
เกี่ยวกับสถานท่ีทํางานท่ีนํามาซ่ึงบรรยากาศแหงการรับรูท่ียิ่งใหญท่ีใหความสําคัญเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมในการทํางาน   การบริการท่ีเปนเลิศเปนส่ิงสําคัญตอองคกรและสงผลดีแกการสราง
ทัศนคติท่ีดีหรือวัฒนธรรมในการใหบริการ  องคกรแตละแหงมีทัศนคติในการใหบริการที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวซ่ึงสงผลตอการรับรูรวมกันถึงความสําคัญของทัศนคติในการใหบริการของ
พนักงาน แนวคิดขององคกรสรางข้ึนจากแนวคิดท่ีจะอธิบายและตีความจากสภาพแวดลอมการ
ทํางาน ไมวาเปนการรับรูในกลุมยอย ขนาดเล็ก หรือไปจนถึงกลุมขนาดใหญ เม่ือการใหบริการท่ี
เปนเลิศเปนหัวขอหลักในองคกรทัศนคติในการใหบริการในแงบวกก็จะเกิดข้ึน 

วัฒนธรรมการใหบริการสามารถวัดไดดวยเคร่ืองมือวัดวัฒนธรรมการใหบริการท่ี
พัฒนาข้ึนโดย Benjamin Schneider (2000) วัดผลโดยใช Likert Scale 7 ระดับ (7=เห็นดวยอยางยิ่ง; 
1=ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) ประเด็นท่ีจะวัดประกอบดวย 5 รายการดังนี้ 

1. ฝายบริหารขององคการจะสนับสนุนพนักงานท่ีมีความคิดแปลกใหมในการ
พัฒนาการบริการแกลูกคา 

2. ฝายบริหารขององคการตั้งมาตรฐานการใหบริการลูกคา 
3. ฝายบริหารขององคการมีการอภิปรายกับพนักงานเปนประจําถึงเปาหมายของ

ผลงานดานการบริการ 
4. ฝายบริหารขององคการจัดใหพนักงานทีมีงานแตกตางกันมาทํางานรวมกันใน

การบริการลูกคา 
5. พนักงานใหมจะถูกอบรมโดยฝายบริหารขององคการในเร่ืองการใหบริการท่ีดี

ท่ีสุดแกลูกคา 
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2.2 ขอมูลท่ัวไปของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด เปนบริษัทประกันชีวิตแหงแรกท่ีไดรับพระ

มหากรุณาธิคุณ แตงต้ังใหเปนบริษัทประกันชีวิต ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีสิทธิใชตรา
ครุฑในเอกสารของบริษัท ปจจุบันบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด ไดใหบริการดานการประกัน
ชีวิตแบบรายป แบบสะสมเงินเดือน แบบการประกันกลุม และการประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล โดย
ไดนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาใชกับระบบการบริหารงาน มีการปรับโครงสรางของบริษัทฯ ใหมี
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด มีเจตนารมณ
อันแนวแนท่ีจะชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในเร่ืองของสวัสดิการสังคม และเปนแหลงระดม
เงินทุนใหกับภาครัฐ อีกท้ังยังเปนการออมในระยะยาว และสรางหลักประกันใหประชาชนเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจการคา และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 

วิสัยทัศน (Vision) 
ดวยความมุงม่ันท่ีจะสรางสรรค ใหบริการเปนสากล บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 

จํากัด จึงตระหนักถึง การพัฒนาทุกหนวยงาน รวมไปถึงการใหความสําคัญกับระบบการบริการท่ี
ทันสมัยเปนสําคัญเสมอมา 

ภารกิจ (Mission) 
เราจะมุงม่ันเพื่อเปนบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่ง ท้ังทางดานความม่ันคงทางการ

เงิน และทางดานบริการ ท่ีซ่ือตรง โดยซ่ึงตอบสนองความตองการของผูบริโภค และมีระบบการ
ใหบริการที่ดี รวดเร็ว และถูกตองท่ีสุด รวมท้ังใหผลตอบแทนท่ีหุน และบุคคลากร โดยจะ
สนับสนุน การฝกอบรมและพัฒนาบุคคลากรอยางเต็มท่ี เพื่อใหมีโอกาสกาวหนาตามความสามารถ 
ท้ังทุกอยางขางตน บนพื้นฐานของ ความเปนมืออาชีพ การมีคุณธรรมทางธุรกิจ การมีวัฒนธรรม
ขององคกรท่ีดี และคํานึงถึงผลเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศชาติโดยสวนรวม 

วัตถุประสงค (Objectives) 
1.  เพื่อสรางความแข็งแกรงทางธุรกิจ โดยการแสวงหาพันธมิตรท่ีมีศักยภาพ และ

เพิ่มโอกาสในการดําเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวของตอเนื่องท้ังในและตางประเทศ 
2.  เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  
3.  เพื่อมุงเนนการพัฒนาศักยภาพขององคกรและพนักงานใหกาวสูการเปนองคกร

แหงการเรียนรู เพื่อเพิ่มทุนทางปญญาใหกับบุคลากรใหเกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนาบริษัท
ใหกาวหนา 
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 นโยบาย (Policies)  
1.  ดานการใหบริการ มุงม่ันท่ีจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีการใหบริการแกผูเอา

ประกันอยางตอเนื่องเสมอมา เพื่อความรวดเร็วในดานการใหบริการและสรางความพึงพอใจสูงสุด
แกผูเอาประกัน 

2.  ดานการตลาด มุงเนนการทําตลาดท่ีมีความหลากหลายชองทาง และในเชิงลึก
ของแตละชองทางมากข้ึน โดยเฉพาะผลิตภัณฑและบริการใหมท่ีหลากหลายตามวิถีทางการดําเนิน
ชีวิตของลูกคา รวมถึงระบบการบริหารลูกคาสัมพันธท่ีดี และสรางใหลูกคาเกิดความเช่ือม่ันใน
ความม่ันคงแข็งแกรงของบริษัท เพื่อตอบตอบสนองความตองการของลูกคาใหรอบดานท่ีสุดและ
สรางความภักดีตอบริษัท 

3.  ดานการเงินและการลงทุน ดําเนินการโดยใชองคความรูและโมเดลโครงสราง
การบริหารความเส่ียงและการจัดการ การพิจารณาจัดสรรพอรตลงทุน ท้ังดานระยะเวลาและ
ผลตอบแทน เพื่อจับคูใหเขากับผลตอบแทนท่ีจะมอบใหแกลูกคาอยางลงตัวหรือใหมีชองวางนอย
ท่ีสุด 

 4.  ดานบุคลากร มุงม่ันในการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคคลากรใหดีท่ีสุด 
ภายใตมาตรฐานการบริหารจัดการของคนหัวคิดทันสมัย บุคลากรจะไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับหนาท่ีความรับผิดชอบ และความสามารถทางวิชาชีพเฉพาะดาน พรอมโอกาสกาวหนาใน
ตําแหนงงานท่ีหลากหลาย 

5. ดานความรับผิดชอบตอสังคม ใหความสําคัญเร่ืองคุณธรรมเร่ืองบรรษัทภิบาล 

ท่ีคํานึงถึงการตอบแทนสังคมใหมีคุณภาพท่ีดี ท้ังคุณภาพดานสังคม ส่ิงแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษา ใหความสําคัญในการตอบแทนสังคมมากกวาการประกอบธุรกิจอยางเดียว 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ทําการศึกษาเร่ือง “ความผูกพันของพนักงานตอองคกร : 
กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม และสาขาสมุทรสาคร” 
ทําการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการ และความสัมพันธของปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล 
ลักษณะงาน และประสบการณในการทํางาน ของพนักงานท่ีมีตอองคการ พบวา ความผูกพันของ
พนักงานตอองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดย เม่ือพิจารณาจากลักษณะสวนบุคคล ไดแก 
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และอัตราเงินเดือน มีผลตอความผูกพันตอองคการ สวนเพศ 
สถานภาพสมรส และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองคการ ไมมีผลตอความผูกพันตอองคการ  และเม่ือ
พิจารณาผลการศึกษาปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความ
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หลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผลปอนกลับของงาน และงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ
กับบุคคลอ่ืน พบวามีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคกร และผลการศึกษาปจจัย
ดานประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ ไดแก ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร ความรูสึกวา
องคกรเปนท่ีพึ่งพาได ความคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนองจากองคการ และทัศนคติตอเพื่อน
รวมงานและองคกร พบวามีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคกร 

 รัชนิดา ตุงคสวัสดิ์ (2545) ทําการศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจใน
งานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในจังหวัด
เชียงใหม” โดยทําการศึกษาระดับความพึงพอใจในงานและระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานธนาคาร รวมท้ังความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับความผูกพันตอองคการ 
จากการวัดระดับความพึงพอใจ ซ่ึงประกอบดวย ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานคุณคา
ของงาน ดานสัมพันธภาพในงาน และดานผลประโยชน พบวา พนักงานธนาคารมีระดับความพึง
พอใจในงานโดยรวมแลวอยูในระดับสูง จากการวัดระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
ธนาคาร พบวา พนักงานธนาคารมีระดับความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง และความพึง
พอใจในงานดานตางๆ มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ  

วันดี ทับทิม (2546) ไดทําการศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานและประสิทธิผลของหนวยงานในโรงพยาบาลเชียงใหมราม 1” 
โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ พนักงานระดับปฏิบัติการของโรงพยาบาลเชียงใหมราม 1 
จํานวน 276 คน ผลการวิจัยพบความสัมพันธทางบวกระหวางภาวะผูนําของหัวหนางานและความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงสามารถอภิปรายไดวา  เ ม่ือ
ผูใตบังคับบัญชารับรูวาผูนําของเขาแสดงความเปนผูนําโดยการมีความต้ังใจทุมเทแรงกายแรงใจใน
การทําหนาท่ีของตน เปนตัวอยางท่ีดี มีความยุติธรรม ใหความไววางใจพนักงานในการทํางาน และ
การแกไขปญหาไดอยางทันทวงที ก็จะสงผลใหพนักงานเกิดความรูสึกช่ืนชม เช่ือม่ันในตัวผูนํา เม่ือ
พนักงานรับรูวาตนเองมีคุณคา หัวหนาดูแลเอาใจใส พนักงานก็จะเกิดความรูสึกยึดม่ันผูกพันตอ
องคการ ซ่ึงพนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการสูงยอมปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะอยูกับองคการ 
ปฏิบัติงานเพื่อองคการ เห็นแกประโยชนขององคการตลอดจนปฏิบัติงานสนับสนุนใหองคการ
บรรลุเปาหมายเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

Mustafa Kokuncu, Ronald J. Burke and Lisa Fiksenbaum (2549) ไดทําการศึกษาเร่ือง 
“ความผูกพันตอองคการดานงานของผูจัดการและผูเช่ียวชาญท่ีเปนผูหญิงในธนาคารประเทศตุรกี” 
เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบดานประสบการณในการทํางานที่มีตอความ
ผูกพันตองาน โดยสามารถแบงความผูกพันตองานออกเปน 3 ดานไดแก ดานความรูสึก มุงม่ันทุมเท
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ในการทํางาน  ประกอบดวยคําถาม 6 คําถาม ดานการอุทิศตนในการทํางาน  ประกอบดวยคําถาม 5 
คําถาม และการใหเวลากับงานงาน ประกอบดวยคําถาม 6 คําถาม โดยใชสเกลในการวัด 5 สเกล 
สวนองคประกอบดานประสบการณในการทํางานประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดานการทํางานอยาง
หนัก ดานการควบคุม ดานการใหรางวัลและการทักทาย ดานการสื่อสาร ดานความยุติธรรม และ
ดานคุณคาในงานท่ีทํา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธตอความผูกพันตอ
งาน สวนตําแหนงงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตองาน 2 ดานไดแก ดานความมุงม่ันทุมเทใน
การทํางานและดานการอุทิศตนในการทํางาน และประสบการณในการทํางานมีความสัมพันธตอ
ปจจัยท้ังดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดานการใหเวลากับ
งาน ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของระดับการบังคับบัญชา รางวัลและการทักทาย คุณคาในงานที่ทําจะทําให
พนักงานมีความผูกพันตองานสูงข้ึน นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยดานประสบการณในการทํางานมี
ความสัมพันธและสามารถพยากรณความผูกพันตองานได จากการศึกษาพบวา ยิ่งพนักงานใน
องคการทํางานหนักเทาไหรก็ยิ่งทําใหเกิดความผูกพันตองานดานการใหเวลากับงานมากข้ึนเทานั้น 

Bagja Basikin (2550) ไดทําการศึกษาเร่ือง “ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน การอุทิศ
ตนในการทํางาน  และการให เวลากับงาน  : ความผูกพันตอองคการดานงานของครูสอน
ภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมในประเทศอินโดนีเซีย” พบวา ความผูกพันตองานเปนลักษณะของผูท่ีมี
ความรูสึก มุงม่ันทุมเทในการทํางาน การอุทิศตนในการทํางาน และการใหเวลากับงานงาน โดย
ทําการศึกษาครูโรงเรียนมัธยมในเมืองYogyakarta ประเทศอินโดนีเซียท้ังส้ิน 152 คน โดยใชสเกล
ในการศึกษา 7 สเกล ซ่ึงจากการศึกษาพบวามีคาความเช่ือถือไดของขอมูลโดยรวม (Alpha=0.91) 
ซ่ึงถือวาเปนคาท่ีสูงมาก โดยคาความเช่ือถือไดของดานมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Alpha=0.76)   
คาความเช่ือถือไดของดานการอุทิศตนในการทํางาน (Alpha=0.83) และคาความเช่ือถือไดของดาน
การใหเวลากับงานงาน (Alpha=0.79)    และผลของระดับความคิดเห็นพบวาระดับความคิดเห็นทุก
คามีคาเฉล่ียรวมในระดับคอนขางสูง โดยผลการศึกษาพบวาครูมีคาเฉล่ียรวม 5.04 ดานความมุงม่ัน
ทุมเทในการทํางานคาเฉล่ีย 4.99 ดานการอุทิศตนในการทํางานคาเฉล่ีย 5.44 และดานการใหเวลา
กับงานงานคาเฉล่ีย 4.71 

นิณี บุณยฤทธานนท (2547) ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีพยากรณความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานองคการเอกชน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการ
กับคานิยมการทํางาน ลักษณะงาน และบรรยากาศองคการ พรอมศึกษาอํานาจการพยากรณความ
ผูกพันตอองคการของปจจัยตางๆ 3 ประการ ไดแก คานิยมในการทํางาน ลักษณะงาน และ
บรรยากาศองคการ รูปแบบการวิจัยเปนเชิงสหสัมพันธ ตัวแปรอิสระประกอบดวย คานิยมในการ
ทํางาน ลักษณะงาน และบรรยากาศองคการ พบวา บรรยากาศองคการในดานการสนับสนุนซ่ึงมีมี
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ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงหาก
พนักงานรับรูวาองคการใหการยอมรับ และไดสนับสนุนใหตนเองมีความเจริญกาวหนาในหนาท่ี
การงาน ก็จะผูกพันกับองคการไดในท่ีสุด 


