
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานศูนยไปรษณีย ในสังกัดสํานักงาน

ไปรษณีย เขต 5 ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ผูศึกษาไดคนควาเอกสาร รายงานวิจัย รวมท้ัง
รวบรวมแนวความคิดและทฤษฎีตาง ๆ มาแสดงไวดังตอไปนี้ 
 
แนวคิดเก่ียวกับความผูกพนัตอองคการ 

1.  ความหมายของความผูกพันตอองคการ 
L.Poter และ F.J.Smith (อางใน Steers and Porter, 1991) กลาววา ความผูกพันตอ

องคการมีความหมายใน 3 ลักษณะ คือ  
1. ความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ เปน

ลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อดานทัศนคติเชิงบวกตอองคการ มีความผูกพันอยางแทจริงตอ
คานิยมและเปาหมายขององคการ พรอมสนับสนุนกิจการขององคการ มีความเช่ือวาองคการนี้ เปน
องคการที่ดีท่ีสุดท่ีตนเองจะทํางานดวยและมีความภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งขององคการ 

2. ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคการ เปน
ลักษณะท่ีบุคลากรเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พยายามทํางานอยางเต็มความสามารถ เพื่อให
องคการประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายและเกิดผลประโยชนอยางสูงสุดตอองคการ  

3. ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ เปน
ลักษณะท่ีบุคลากรแสดงความตองการ และต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานในองคการนี้ตลอดไป มีความ
ภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการ และมีความจงรักภักดีตอองคการ รูสึกวาตนเองเปนสวน
หนึ่งขององคการ สนับสนุนและสรางสรรคองคการใหดียิ่งข้ึน 

Burke, Inc. Research (2003) บริษัท ท่ีปรึกษาทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยได 
กลาววา พนักงานท่ีมีความผูกพันจะตองการทํางานอยูกับองคการนั้น ๆ และเสียสละเพ่ือองคการ 
สรางผลผลิตและใหบริการแกลูกคา และชวยเหลือองคการใหประสบความสําเร็จโดยความผูกพัน
ของพนักงานนี้จะสงผลใหเกิดความจงรักภักดีของลูกคา (Customer loyalty) และกอใหเกิด
ผลประโยชน (Profitability) ตอองคการ  

D.Robinson, S.Perry และ S.Hayday (2004) The Institute for Employment Studies
บริษัทท่ีปรึกษางานทางดานการพัฒนากลยุทธและงานวิจัย กลาววา ความผูกพันของพนักงาน
หมายถึงทัศนคติเชิงบวกของพนักงานท่ีมีตอองคการและคานิยมองคการ พนักงานท่ีมีความผูกพัน
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ตอองคการจะตระหนักถึงสภาพแวดลอมของธุรกิจและทํางานกับเพื่อนรวมงาน เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเปนประโยชนตอองคการ โดยองคประกอบความผูกพันตอองคการจะ
ประกอบดวย 

1) มีความเช่ือในองคการ 
2) มีความปรารถนาท่ีจะทํางานเพ่ือสรางส่ิงท่ีดีกวาและทําใหเกิดส่ิงท่ีดข้ึีน 
3) เขาใจลักษณะของธุรกิจและมีมุมมองในภาพใหญ 
4) มีความต้ังใจและมุงม่ันในการทํางาน 
5) มีการพัฒนาการทํางานท่ีตนเองทําอยูอยางสมํ่าเสมอ 
 

2.   ความสําคัญของความผูกพันตอองคการ 
The Gallup Organization (2002) สถาบันวิจัยและองคการท่ีปรึกษาไดคนพบ

แนวทางท่ีมนุษยเปนตัวขับเคล่ือนผลลัพธทางธุรกิจขององคการ ในรูปของ The Gallup Path โดย
หัวใจสําคัญของโมเดลนี้แสดงใหเห็นวาพนักงานทุกระดับในทุกองคการจะสรางการเติบโต
ยอดขายและกําไรขององคการดังแผนภาพท่ี 1  

 
แผนภาพท่ี 1 แสดง The Gallup Path 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : ปรับมาจาก Gallup Organization “The Gallup Path.” [Online]. Available 
http://www/gallupconsulting.com/ (15 March 2007) 

 

บงช้ีจุดแข็งของ
องคการ 

ความถูกตอง
เหมาะสม 

เร่ิมตน 
ผูจัดการที่ด ี

ความผูกพันตอองคการ 
ของพนักงาน 

ความผูกพันตอองคการ
ของลูกคา 

การเติบโต 
อยางยั่งยืน 

ผลกําไรเพ่ิมข้ึน มูลคาหุนเพ่ิมข้ึน 
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จากแผนภาพท่ี 1 แสดงใหเห็นวา องคการจะตองกําหนดขีดความสามารถ ทักษะ 
ความเช่ียวชาญและประสบการณท่ีดีท่ีสุดในทุก ๆ ตําแหนงงาน เพื่อคัดเลือกพนักงานท่ีมี
ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนงงานนั้น ๆ อีกท้ังผูจัดการจะตองสรางส่ิงแวดลอมในการ
ทํางานท่ีดีและเอ้ือประโยชนใหแกพนักงาน สามารถปฏิบัติงานใหดีท่ีสุด ตองรูจักจูงใจและรักษา
พนักงานท่ีมีความสามารถไว เพื่อใหพนักงานเกิดความผูกพัน ซ่ึงพนักงานท่ีมีความผูกพันนั้นจะ
ชวยเพิ่มและรักษาลูกคาท่ีสรางกําไรใหแกองคการได ตลอดจนเพิ่มความจงรักภักดีของลูกคา สงผล
ใหองคการเกิดการเติบโตของยอดขายและผลกําไรอยางยั่งยืน จนเพิ่มมูลคาหุนขององคการได 

R.M. Steers (1977) ไดกลาวถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคการวาเปนเร่ือง
สําคัญในการบริหารงาน ดังตอไปนี้ 

1.  ความผูกพันตอองคการสามารถใชทํานายอัตราการเขา ออกจากงาน ไดดีกวา
การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในงาน  

2.  ความผูกพันตอองคการเปนแรงผลักดันผูปฏิบัติงานในองคการใหทํางานไดดีกวา
ผูไมมีความผูกพันตอองคการที่ตนทํางานอยู 

3.  ความผูกพันตอองคการเปนตัวช้ีถึงประสิทธิภาพขององคการ 
 
3.  ปจจัยท่ีสงผลตอความผกูพันตอองคการ 

R.M. Steers (1977) ไดรวบรวมผลการศึกษาของนักวิชาการหลายทาน แลวนํามา
สรางกรอบความคิดเพื่อศึกษาถึงท่ีมา (Antecedent) หรือตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอ
องคการ (Outcome of Commitment) และไดเสนอแบบจําลองเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ โดย
ไดแบงปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันขององคการเปน 3 กลุม คือ 

1. ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน (Personal Characteristic) ประกอบดวย 
อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน ระดับตําแหนงและอัตราเงินเดือน 

2. ลักษณะงาน (Job Characteristic) ลักษณะงานท่ีแตกตางกัน จะมีอิทธิพลตอ
ระดับความยึดม่ัน ผูกพันตอองคการแตกตางกัน ลักษณะงานท่ีดีจะทําใหบุคลากรรูสึกมีแรงจูงใจ
อยากทํางานเพ่ือเพิ่มคุณคาใหกับตนเอง 

3. ประสบการณในงาน (Work Experience) หมายถึง การรับรูของสมาชิกตอ
ส่ิงแวดลอมในชวงปฏิบัติงานอยูในองคการ ประสบการณท่ีไดรับเปนคุณหรือโทษ มีผลตอความ
ผูกพันตอองคการไดแก ความรูสึกวาคนท่ีมีความสําคัญตอองคการ องคการพึ่งพาได ความคาดหวัง
ไดรับการตอบสนอง ทัศนคติท่ีมีตอเพื่อนรวมงานและองคการ 
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Burke, Inc. Research (2003) ไดกลาวถึง สวนประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดความ
ผูกพันของพนักงาน (Engagement Components) โดยเรียกวาดัชนีความผูกพันของพนักงาน 
(Employee Engagement Index (EEI)) ซ่ึงประกอบไปดวย ปจจัยตางๆ 6 ปจจัย ไดแก องคการ 
ผูจัดการ กลุมงาน งานท่ีทํา อาชีพ/วิชาชีพ และลูกคา  
 
แผนภาพท่ี 2 แสดงแนวทางความผูกพันตอองคการของพนักงาน (Employee Engagement Model)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ท่ีมา: ปรับมาจาก Burke, Inc. Research. “Employee Engagement & Retention Management.” 
[Online]. Available http://www.burke.com/Services/EERM/services.cfm?id=180 (15 March 2007) 
 

จากแผนภาพท่ี 2 ไดแสดงใหเห็นถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนองคประกอบความผูกพันของ
พนักงาน ไดแก ดานองคการ ดานผูจัดการ ดานกลุมงาน ดานงานท่ีทํา ดานอาชีพ/วิชาชีพ และดาน
ลูกคา โดยปจจัยตาง ๆ เหลานี้เปนปจจัยท่ีใชวัดความผูกพันของพนักงานของ Burke ซ่ึงในแตละ
ปจจัยจะมีหัวขอท่ีใชเปนประเด็น เพื่อวัดระดับความผูกพันของพนักงาน โดยปจจัยในดานตาง ๆ 

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

ตัวอยางประด็นท่ีใชในการจัด
องคประกอบของความผูกพัน 

องคการ 

ผูจัดการ 

กลุมงาน 

งานท่ีทํา 

อาชีพ/วิชาชีพ 

ลูกคา 

ความผูกพนั
ตอองคการ
ของพนักงาน 

ผลลัพธตอ
องคการท่ี
สําคัญ 

 

องคประกอบของ 
ความผูกพัน 

• การธํารงครกัษาพนักงาน
ใหคงอยูกับองคการ 

• มีประสิทธิภาพ 

• ลูกคามีความจงรักภักดี 

• องคการสามารถทํากําไร 
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เหลานี้จะนําไปสูความผูกพันของพนักงาน และผลของความผูกพันของพนักงานดังกลาวจะแสดง
ออกมาในลักษณะของผลการดําเนินงานของพนักงานและองคการ การคงอยูของพนักงานใน
องคการ ความจงรักภักดีของลูกคา และความสามารถในการทํากําไร 

D.Robinson, S.Perry และ S.Hayday (2004) The Institute for Employment Studies
ไดทําการวิจัยเร่ืองความผูกพันของพนักงานจํานวนมากกวา 10,000 คน จาก14 องคการ ใน NHS 
(National Health Service) ในป 2003 พบวา ปจจัยสําคัญท่ีทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอ
องคการ ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ โอกาสที่ไดแสดงความคิดเห็น โอกาสในการพัฒนา
ในงานและองคการใหความสนใจความเปนอยูของพนักงาน โดยระดับความผูกพันของพนักงานยัง
สามารถแปรผันไปตามปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล โดยในดานอายุ พบวา ระดับความผูกพันของ
พนักงานลดลงเม่ือพนักงานมีอายุมากข้ึน (แตอายุไมเกิน 60 ป) ดานตําแหนงงาน พบวา พนักงาน
ในตําแหนงผูจัดการ มีแนวโนมท่ีจะมีความผูกพันสูงกวาพนักงานท่ัว ๆ ไปท่ีเปนฝายสนับสนุนและ
ความผูกพันของพนักงานสามารถแปรผันไปตามลักษณะของงานลักษณะประสบการณอีกดวย  
 

4. ขอมูลท่ัวไปของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (ปณท.) เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เม่ือวันท่ี 14 
สิงหาคม 2546 โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุน 100 เปอรเซนต บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
ต้ังอยูท่ีเลขท่ี 111 หมูท่ี 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร โดยไดทํา
การปฏิรูปภาพลักษณใหม ปรับปรุงบริการและการใหบริการไปรษณียแกประชาชนทั่วไปและ
พัฒนาการใหบริการเชิงธุรกิจ เพื่อใหบริษัท กาวไกล ทันสมัย ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและเอ้ือ
ประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางตอเนื่องตลอดไป 

วิสัยทัศน (Vision) 
 เปนผูนําในธุรกิจไปรษณีย โดยมุงสรางความพึงพอใจแกลูกคาดวยคุณภาพบริการ

ท่ีเปนมาตรฐานสากล และเปนหนวยงานท่ีไดรับการยอมรับโดยท่ัวไป วาเปนผูใหบริการรับ สง
ขาวสาร ส่ิงของ บริการการเงินและบริการตัวแทน ท่ีมีเครือขายกวางขวางและเช่ือถือไดมากท่ีสุด 

ภารกิจ (Mission) 
 1. ใหบริการไปรษณียและบริการการเงินท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ เพื่อเปนส่ือกลางในการติดตอส่ือสารและการดําเนินธุรกิจท้ังในและ
ระหวางประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
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2. ขยายขอบเขตของบริการไปสูกลุมลูกคาท่ีกวางขวางขึ้น เพื่อวางรากฐานให
สามารถดําเนินกิจการตอเนื่องตอไปในสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงยิ่งข้ึนไดอยางม่ันคงและสามารถ
นําเครือขายไปรษณียมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3.  แสดงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวของตอเนื่องกับธุรกิจไปรษณียเพื่อ
ขยายขอบเขตการใหบริการไปสูบริการในลักษณะหรือรูปแบบใหมๆ ตามความตองการของ
ผูใชบริการและสรางศักยภาพในการพัฒนากิจการไปสูสถานะท่ีสามารถเล้ียงตัวเองไดอยางยั่งยืน 

4. พัฒนาระบบการใหบริการและระบบขอมูลเพื่อการบริหารงาน โดย
ใช ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธภาพและลดภาระคาใชจายในการ
ใหบริการและการบริหารงานรวมท้ังเปนเคร่ืองมือสนับสนุนใหสามารถแขงขันกับคูแขงรายอ่ืนได
อยางทัดเทียม 

วัตถุประสงค (Objectives) 
1.  เพื่อใหบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และแสวงหาโอกาสในการ

ดําเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวของตอเนื่องท้ังในและตางประเทศ 
2.  เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีในองคกรทุกระดับ มีความโปรงใสและ

สามารถตรวจสอบได  
3.  เพื่อวางรากฐานการพัฒนาองคกรในระยะเวลา 5 ปขางหนา ใหสามารถดําเนิน

ธุรกิจภายใตภาวะการแขงขันไดอยางม่ันคง โดยพัฒนาบุคลากรใหสามารถเรียนรูและทํางานใน
รูปแบบธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

นโยบาย (Policies)  
1.  ดานการใหบริการ ใหบริการไปรษณียและธุรกิจท่ีเกี่ยวของตอเนื่อง ท่ีมี

คุณภาพดี รวดเร็ว ตรงเวลา ในอัตราคาบริการเหมาะสม  
2.  ดานการตลาด มุงเนนการตลาดเชิงรุกเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาทุก

ระดับ 
3.  ดานการเงินและการลงทุน ดําเนินการใหพึ่งตนเองไดในดานการเงินและ

สามารถลงทุนขยายงานตอไปในอนาคต 
4.  ดานบุคลากร บริหารบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหมีสวัสดิการ

ดานตาง ๆ อยางเหมาะสม  
5.  ดานการบริหารและการจัดการ พัฒนาการบริหารจัดการใหเอ้ือประโยชนตอ

การดําเนินงานในเชิงธุรกิจ    
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
พิชญากุล ศิริปญญา (2545) ทําการศึกษาเร่ือง “ความผูกพันตอองคการของพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค : กรณีศึกษา พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม) ภาคเหนือ” 
โดยทําการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการ และความสัมพันธของปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล 
ลักษณะงาน และประสบการณในการทํางาน ของพนักงานท่ีมีตอองคการ พบวา ความผูกพันของ
พนักงานโดยรวมอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาจากปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคการ ระดับตําแหนง และอัตรา
เงินเดือน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ สวน เพศ ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการ  ปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของ
งาน ความมีเอกลักษณของงาน สวนดานประสบการณในงานท่ีปฏิบัติของงาน ไดแก ความรูสึกวา
องคการเปนท่ีพึ่งพาได ซ่ึงมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 

เบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ทําการศึกษาเร่ือง “ความผูกพันของพนักงานตอองคกร: 
กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร” เปน
การศึกษาโดยใชกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 42 คน โดยใชทฤษฎีของ R.M. Steers 3 
ดาน  อันไดแก  ปจจัยดานลักษณะบุคคล  ปจจัยดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และปจจัยดาน
ประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ ใชแบบสอบถามตอบดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) 
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  แปลความหมายคาคะแนนออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ
ตํ่า ระดับปานกลาง และระดับสูง ผลการศึกษาพบวา มีความผูกพันตอองคการในระดับปานกลาง 
ในปจจัยดานลักษณะบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง อัตราเงินเดือน ของพนักงานมีผล
ตอความผูกพันตอองคการ สวนเพศ สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการปฏิบัติงานตอองคการ 
ไมมีผลตอความผูกพันตอองคการ โดยรวมพนักงานมีระดับความคิดเห็นในปจจัยดานลักษณะงาน
และประสบการณในงานท่ีปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง   

 
 


