
บทท่ี 2 
แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการของพนักงานแผนกคาสง บริษัท ทรู มูฟ 
จํากัด ผู ศึกษาไดศึกษาคนควารวบรวมแนวความคิดจากเอกสาร งานวิจัย  รวมท้ังรวบรวม
แนวความคิดและทฤษฎีตาง ๆ มาแสดงไวดังตอไปนี้ 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 
2.1.1 แนวความคิดเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ 
 2.1.1.1 ความหมายของความผูกพันตอองคการ 

ความหมายของความผูกพันตอองคการไดถูกอธิบายในหลายความหมาย รวมถึงคําจํากัด
ความและการวิธีวัด ซ่ึงดูเหมือนวานักวิชาการหลายทานมีการใหความหมายของความผูกพันตอ
องคการวาเปนการใหคําม่ันสัญญาตอองคการและการแสดงพฤติกรรมของคนในองคการ 
(Robinson et al., 2004) และบอยครั้งท่ีความผูกพันตอองคการถูกใหคําจํากัดความเปนเหมือนกับ
การผูกมัดทางอารมณและสติปญญาท่ีมีตอองคการ (Baumruk, 2004; Richman, 2006; Shaw, 2005) 
หรือความพยายามท่ีแตกตางกันของพนักงานท่ีมีตองานท่ีทํา (Frank et al., 2004) 

William A. Kahn (1990) ใหคําจํากัดความของความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการวา 
เปนการควบคุมตนเองของสมาชิกในองคการใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของตน พนักงาน
จะตองแสดงออกทางรางกาย ความคิดและอารมณในขณะปฏิบัติงาน สวนพนักงานท่ีไมมีความ
ผูกพันตอองคการนั้นมักไมแสดงออกท้ังทางรางกาย ความคิดหรืออารมณระหวางปฏิบัติงาน ดังนั้น 
ความผูกพันคือการแสดงออกทางจิตวิทยาเม่ืออยูในตําแหนงและกําลังแสดงบทบาทในองคการ  

Nancy P. Rothbard (2001) ใหคําจํากัดความถึงความหมายของความผูกพันวา เปนเการ
แสดงออกทางจิตวิทยาโดยเกี่ยวของกับองคประกอบท่ีสําคัญ 2 สวน ไดแก ความต้ังใจ (Attention) 
หมายถึง การใชความคิดและเวลาสวนใหญในการปฏิบัติงาน และการซึมซับ (Absorption) หมายถึง 
การทุมเทเวลาและมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี  

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

1) ความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ เปน
ลักษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ือดานทัศนคติเชิงบวกตอองคการ มีความผูกพันอยางแทจริงตอ
คานิยมและเปาหมายขององคการ พรอมสนับสนุนกิจการขององคการซ่ึงเปนเปาหมายของตนดวย 
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มีความเช่ือวาองคการนี้ เปนองคการท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองจะทํางานดวย ภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่ง
ขององคการ 

2) ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคการ เปน
ลักษณะท่ีบุคลากรเต็มใจที่จะเสียสละอุทิศตน พยายามทํางานเต็มความสามารถ เพื่อใหองคการ
ประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย เกิดผลประโยชนตอองคการ และมีความหวงใยตอความเปนไป
ขององคการ 

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

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

Richard M. Steers (1977) กลาววา ความผูกพันขององคการ หมายถึง ความรูสึกของ
สมาชิกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ มีความเต็มใจท่ีจะทํางานหนักเพื่อดําเนินภารกิจขององคการ 
โดยผูปฏิบัติงานท่ีมีความผูกพันตอองคการสูงจะแสดงออกโดย 

1) มีความปราถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงความเปนสมาชิกภาพขององคการ 
2) มีความต้ังใจและความพรอมท่ีจะใชความพยายามท่ีมีอยูเพื่อองคการ 
3) มีความเช่ืออยางแรงกลาและยอมรับในคานิยมและเปาหมายขององคการ 

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

Lawrence G. Hrebinjak and Joseph A. Alutto (1972) กลาววา ความผูกพันตอองคการ
เปนปรากฏการณท่ีเปนผลมาจากความสัมพันธ หรือปฏิกิริยาระหวางบุคคลกับองคการในรูปแบบ
ของการลงทุนทางกายและสติปญญาในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหเกิดวามรูสึกไมเต็มใจท่ีจะละ
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ท้ิงองคการเพือ่เพิ่มรายได สถานภาพ ความเปนอิสระทางวิชาชีพ หรือเพื่อใหมีเพื่อรวมงานมากกวา
ท่ีเปนอยูกต็าม 

Wilmar B. Schaufeli (2002) กลาววา ความผูกพันเปนภาวะของจิตใจท่ีสัมพันธกับงาน 
โดยมีเปาหมายท่ีจะแสดงออกทางทัศนคตแิละพฤติกรรมในการทํางานท่ีเกีย่วของกบัความตองการ
คงความเปนสมาชิกขององคการ ความต้ังใจและความพรอมท่ีจะใชความรู ความสามารถ ความ
พยายามท่ีมีอยูเพื่อปฏิบัติงานใหองคการ ความผูกพันไมใชสภาวะเพียงช่ัวคราว หรือเฉพาะการณ
เทานั้น แตยังรวมถึง กระบวนการคิดท่ีมีประสิทธิภาพ คลอบคลุม และมีความตอเนื่อง ซ่ึงไมเจาะจง
เพียงแคเปาหมายใดเปาหมายหนึ่ง เหตุการณ บุคคล หรือพฤติกรรมใดโดยเฉพาะ ซ่ึงความผูกพันตอ
องคการถูกกําหนดลักษณะโดย  

1) ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)  หมายถึง  บุคลิกลักษณะของผูท่ีมี
ความมุงม่ัน มีความพยายาม ทุมเทในการทํางาน มีสภาพจิตใจท่ียืดหยุนเหมาะสมและพรอมตอการ
ปฏิบัติงาน  

2) ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) หมายถึง การอุทิศตนและทุมเทใน
การทํางาน โดยคิดวาตนเปนสวนหนึ่งของงาน โดยรับรูถึงการทํางานในลักษณะ การทํางานอยาง
หนัก (Work Hard) การทํางานอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน (Work Long) และการคนหาความรู
ใหมๆ (Work Smart) เพื่อนํามาพัฒนาตนเองและหนวยงาน 

3) ดานการใหเวลากับงาน (Absorption) บุคลิกลักษณะของผูท่ีใหเวลากบังาน มีใจ
จดจอและคิดวาการทํางานคือความสุข 
 
2.1.1.2 ปจจัยท่ีมีผลตอความยึดม่ันผูกพนัตอองคการ 

1) ลักษณะของงาน (Job Characteristics)  
Richard J. Hackman and Greg R Oldham (1980) กลาววา ลักษณะของงานท่ีมีผล

ตอความผูกพันตอองคการมีลักษณะหลัก 5 ลักษณะ ไดแก   
1. งานท่ีมีลักษณะทาทาย (Skill Variety) เปนสวนประกอบหน่ึงท่ีจะนํามาซ่ึงการ
เปล่ียนแปลง และจะทําใหการทํางานนั้น ๆ มีคุณคาและประสบผลสําเร็จ 
2. งานท่ีมีการระบุลักษณะ (Task Identity) ตองมีความเปนเอกภาพและมีระดับ
ความยากงาย ซ่ึงจะสงผลใหงานน้ันเสร็จสมบูรณ อาจจะทําคนเดียวหรือรวมมือ
กันทําก็ได 
3. งานท่ีมีนัยสําคัญ (Task Significance) มีอิทธิพลตอผูปฏิบัติงานหรือผูบริโภค 



  
8 

4. งานท่ีมีความอิสระ (Autonomy) พนักงานมีอิสระในการกําหนดรายการหรือ
ตารางการทํางาน และการจัดการนั้น ๆ  
5. งานท่ีมีการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) เพื่อใหพนักงานไดรับทราบเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการทํางานของตัวเอง ซ่ึงหากขอมูลท่ีปอนกลับมีผล
ชัดเจน ก็จะสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการเพิ่มข้ึน 

William A. Kahn (1990, 1992) กลาววา ความรูสึกทางจิตใจท่ีเกิดจากงานเปนผลจาก 
ลักษณะของงานท่ีมีความทาทาย (Challenging Work) ความหลากหลายของงาน (Variety) การใช
ทักษะความเช่ียวชาญที่หลากหลาย (Allow the use of different skills) ความรอบคอบสวนบุคคล 
(Personal Discretion) และโอกาสในการทํางานท่ีมีความสําคัญ (Opportunity to make important 
contribution) ซ่ึงหากพนักงานไดปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะดังกลาว จะสงผลใหพนักงานมีความมุงม่ัน
ท่ีจะทํางานอยางแรงกลา และกอใหเกิดความผูกพันผูกพันตอองคการเพิ่มข้ึน 

Douglas R. May, Laurenet R. Gilson and Lynn M. Harter (2004) กลาววาการเพ่ิม
คุณคาในงาน (Job Enrichment) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการเต็มไปดวยความหมายในการทํางาน 
และการเต็มไปดวยความหมายในการทํางานนั้นเปนตัวกลางระหวางความสัมพันธของการเพิ่ม
คุณคาในงานและความผูกพันของพนักงาน  

Christina Maslach, Wilmar B. Schaufelli and Michael P. Leiter (2001) กลาววา 
ภาระงานของพนักงาน (Workload) และ สภาวะการควบคุม (Control Condition) นั้นมีความสําคัญ
ตอความผูกพันของพนักงาน ซ่ึงในความเปนจริงแลว ลักษณะของงานโดยเฉพาะดานผลยอนกลับ 
(Feedback) และดานอิสรภาพในการปกครองตนเอง (Autonomy) นั้น มีความสําคัญตอการทํางาน
ของพนักงาน 

2) การใหรางวัลและการยอมรับ (Reward and recognition)  
William A. Kahn (1990) กลาววา คนท่ีมีความรูสึกท่ีแปรผันในความผูกพันก็

เหมือนกับการรับรูถึงผลประโยชนท่ีตนเองจะไดรับจากงาน โดยKanh (1990) กลาวอีกวา การให
รางวัลและการยอมรับจะแปรผันโดยตรงกับความผูกพันตองานและความผูกพันตอองคการ  

Christina Maslach, Wilmar B. Schaufelli and Michael P. Leiter (2001) กลาววา
การใหรางวัลและการยอมรับเปนเคร่ืองช้ีวัดความผูกพันตอองคการของพนักงาน ซ่ึงหากองคการ
ขาดแคลนการใหรางวัลและการยอมรับจะทําใหพนักงานเกิดความทอถอยตอการทํางาน แตหาก
พนักงานไดรับการยอมรับและการใหรางวัลอยางเหมาะสมก็จะทําใหพนักงานรูสึกผูกพันตอ
องคการ 
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3) การสนับสนุนจากองคการและหัวหนางาน (Perceived organizational and 
Supervisor support)  

William A. Kahn (1992) กลาววา การปกปองทางกายภาพ ความรูสึกปลอดภัยจะเกิด
จากการไดรับความหวงใยและการสนับสนุนท้ังจากองคกรและหัวหนา พนักงานท่ีรับรูถึงการ
สนับสนุนขององคการสูงมักจะมีวามผูกพันตองานและองคการและชวยใหองคการบรรลุ
วัตถุประสงค ซ่ึงผูบังคับบัญชาระดับลางเช่ือวาเปนส่ิงสําคัญในการสรางความผูกพันใหเกิดกับ
พนักงาน 

Linda Rhoades and Robert Eisenberger (2002) กลาววา เม่ือพนักงานไดรับการ
สนับสนุนจากองคการจะทําใหพนักงานเกิดความใสใจตอความเปนอยูขององคการ และชวย
องคการใหบรรลุวัตถุประสงค พนักงานท่ีไดรับการสนับสนุนจากองคการสูงจะมีความผูกพันตอ
งานและตอองคการ และเม่ือพนักงานมีความเชื่อวาองคการใสใจความเปนอยูของพนักงาน 
พนักงานก็จะตอบสนองโดยการพยายามทําหนาท่ีใหดีท่ีสุดและกอใหเกิดความผูกพันตอองคการ
มากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ การไดรับการสนับสนุนจากหัวหนางาน ก็เปนสวนสําคัญท่ีสามารถทํานาย
ความผูกพันตอองคการของพนักงาน ซ่ึงในความเปนจริงแลว หากพนักงานขาดการการสนับสนุน
จากหัวหนางาน จะทําใหพนักงานพนักงานทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

4) การรับรูถึงความยุติธรรมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน (Distribution and 
procedure justice) William A. Kahn (1990) กลาววา สําหรับองคการแลวเปนเร่ืองจําเปนและ
สําคัญมากท่ีจะตองกําหนดเร่ืองการใหรางวัลแกพนักงาน ในขณะที่ผลท่ีออกมาตองเปนไปดวย
ความยุติธรรม สําหรับความยุติธรรมขององคการมีการวิจัยวาเกี่ยวกับความยุติธรรมถูกรับรูวา
เกี่ยวของกับ ความพึงพอใจในงาน ความผูกมัดกับองคกร พฤติกรรมของพนักงานในองคกร การ
ถอดถอน ลาออก และการแสดงบทบาท เม่ือพนักงานรับรูถึงความยุติธรรมในองคการวามีใน
ระดับสูงจะทําใหเกิดความผูกพันท่ีเพิ่มข้ึนตามไปดวย ในทางกลับกันบทบาท เม่ือพนักงานรับรูถึง
ความยุติธรรมในองคการวามีในระดับตํ่า จะทําใหพนักงานลาออกหรือรูสึกไมผูกพันกับองคการ 

5) ลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน (Personal Characteristic)  
จากการศึกษาของ Richard M. Steers and Lyman W. Porter (1991) พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
องคการไดแก 
  1. อายุ มีผลตอความผูกพันตอองคการโดยบุคคลท่ีมีอายุมากจะมีความผูกพันตอ
องคการมากกวาบุคคลท่ีมีอายุนอย เพราะอายุเปนส่ิงท่ีแสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลที่มีอายุ
มากข้ึนจะมีความคิด มีความรอบคอบในการตัดสินใจมากกวาบุคคลท่ีอายุนอย และยิ่งอายุมากข้ึนก็
จะพบวา สมาชิกขององคการจะมีความผูกพันตอองคการที่สูงข้ึน นอกจากนี้ยังพบวา บุคคลท่ีมีอายุ
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มากข้ึนจะอยูในองคการดวยเหตุผลหลายอยาง เชน ความหวังท่ีจะไดรับเงินเดือนตอบแทนพิเศษ 
เชน เงินบําเหน็จ บํานาญ ถาทํางานจนเกษียณอายุราชการ และการไดรับตําแหนงหนาท่ีท่ีดีข้ึน 
  2. ระดับการศึกษา มีผลตอความผูกพันตอองคการโดยพนักงานท่ีมีการศึกษาสูง 
จะมีความผูกพันตอองคการตํ่า เนื่องจากพนักงานท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความคาดหวังตอส่ิงท่ีไดรับ
สูง เนื่องจากมีขอมูลตางๆประกอบการตัดสินใจมากกวา และเช่ือม่ันในตนเองวามีโอกาสเปลี่ยน
งานใหมไดงาย 
  3. เพศ มีผลตอความผูกพันตอองคการโดยเพศหญิงจะมีความผูกพันตอองคการ
มากกวาเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมีความผูกพันตอกลุมมากกวาเพศชาย และพบวาเพศหญิงมีความ
ต้ังใจท่ีจะเปล่ียนงานนอย เพศหญิงตองฟนฝาอุปสรรคในการเขามาเปนสมาชิกองคการมากกวาเพศ
ชาย 
  4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลตอความผูกพันตอองคการโดยพนักงานท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนานจะผูกพันตอองคการสูง เนื่องจากบุคคลนั้นไดอุทิศกําลังกาย 
กําลังสติปญญา สะสมประสบการณในการทํางาน 
  5. ความชํานาญในงานตามระยะเวลาท่ีนานข้ึน ทําใหเพิ่มความดึงดูดใจใหการ
ปฏิบัติงานและหวังท่ีจะไดรับผลตอบแทน หรือการเล่ือนตําแหนงท่ีพึงพอใจมากขึ้นจึงมีความ
ตองการลาออกจากงานนอย 
  6. ความตองการประสบความสําเร็จและกาวหนา ซ่ึงองคการที่ทําใหพนักงานเห็น
วาเขาสามารถทํางานไปสูจุดหมายไดนั้น จะทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการ เพราะการ
ทํางานท่ีประสบความสําเร็จนั้น แสดงถึงการมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน 
  7. สถานภาพสมรส มีผลตอความผูกพันตอองคการโดยพนักงานท่ีมีภาระ
ครอบครัว จะมีความผูกพันตอองคการมากกวาคนโสด เนื่องจากภาระท่ีรับผิดชอบทําใหตองการ
ความม่ันคงในการทํางานมากกวา รวมถึงจะทําใหมีทัศนคติตองานในแงบวก สามารถปรับตัวใหเขา
กับงานไดดีกวา จึงทําใหอัตราการเปล่ียนงานตํ่า และยิ่งมีภาระตองเล้ียงดูบุตรเพิ่มข้ึน ก็ยิ่งพบวา
พนักงานจะมีความผูกพันสูงข้ึนตามไปดวย 

6) ประสบการณในการทํางาน (Work Experience) Richard M. Steers (1997) กลาววา
ประสบการณในการทํางานเปนลักษณะสวนบุคคลของพนักงานท่ีมีผลตอความผูกพันของพนักงาน
ท่ีมีตอองคการ ซ่ึงประสบการณในการทํางาน หมายถึง การรับรูตอส่ิงแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
ประสบการณท่ีเปนคุณหรือโทษ มีผลตอความผูกพันตอองคการ ไดแก ความสําคัญตนเองใน
องคการ ผลประโยชนตอบแทนท่ีไดรับ ทัศนคติในกลุมบุคคลในองคการ ความนาเช่ือถือและพึ่งพา
ไดขององคการ 
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7) ส่ิงจูงใจ (Motivation) Lawrence G. Hrebinjak and Joseph A. Alutto (1973) พบวา 
องคการที่มีระบบส่ิงจูงใจท่ีดีมากเทาใด          ผูปฏิบัติงาน ยิ่งมีแนวโนมท่ีจะผูกพันตอองคการมาก
ข้ึนเทานั้น  โดยส่ิงจูงใจในองคการ หมายถึง    เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชนตอบแทนใน
รูปตางๆ รวมถึงความกาวหนาในการทํางานท่ีองคการสามารถสนองความตองการข้ันพื้นฐานของ
ผูปฏิบัติงาน  

8) ความเชื่อม่ันในความสามารถของตน (Self Efficacy) Albert Bandura (1997) กลาว
วา ความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเองจะทําใหพนักงานเกิดความคิดสรางสรรคในการ
วางแผนดําเนินงาน เพื่อผลิตสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ คนหาแรงจูงใจท่ีดีเยี่ยม กอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหไดสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพสําหรับลูกคา เม่ือพนักงานเกิด
ความรูสึกวาไดรับความกาวหนา ก็จะทําใหเกิดความรักในองคการ ตองการปฏิบัติงานกับองคการนี้
ตอไป จนเปนสวนหนึ่งขององคการและกลายเปนความผูกพันตอองคการในท่ีสุด 

9) การบริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ (Customer Orientation) Marie William and Juan 
I. Sanchez (1998) กลาววา เม่ือพนักงานมีการใหบริการลูกคาดวยใจ มีการดูแลเอาใจใสลูกคา ทําให
ลูกคารูสึกประทับใจ พอใจในการบริการของพนักงานแลวยังอาจทําใหลูกคาพึงพอใจในตัวของ
บริษัทดวย ซ่ึงจะสงผลใหตัวพนักงานเองมีความภูมิใจในการใหบริการของตนเอง เกิดความ
ประทับใจท้ังสองฝาย ทําใหพนักงานรูสึกดีตอบริษัทเกิดเปนความผูกพันในที่สุด  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 Beliefs) 
  ความเช่ือม่ันในความสามารถของตน  หมายถึง การรับรูความสามารถของตนเอง 
เปนการท่ีพนักงานตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการและดําเนินการกระทํา
พฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว (Bandura, 1977) 
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Albert Bandura (1997) เช่ือวาความสามารถของมนุษยนั้นยืดหยุนตามสภาพการณ 
ดังนั้นส่ิงท่ีจะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงข้ึนอยูกับการรับรูความสามารถของตนเอง
ในสภาวการณนั้น ๆ นั่นคือหากพนักงานมีความเช่ือวาเรามีความสามารถ ก็จะแสดงออกถึง
ความสามารถน้ันออกมา โดยพนักงานท่ีเช่ือวาตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม
ทอถอยงาย และจะทําใหงานน้ันๆประสบความสําเร็จในท่ีสุด ซ่ึงความเช่ือม่ันในความสามารถของ
ตนเองจะทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในการวางแผนดําเนินงาน เพื่อผลิตสินคาและบริการที่มี
คุณภาพ คนหาแรงจูงใจท่ีดีเยี่ยม กอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหไดสินคาและบริการที่
มีคุณภาพสําหรับลูกคา เม่ือพนักงานเกิดความรูสึกวาไดรับความกาวหนา ก็จะทําใหเกิดความรักใน
องคการ ตองการปฏิบัติงานกับองคการนี้ตอไป จนเปนสวนหนึ่งขององคการและกลายเปนความ
ผูกพันตอองคการในที่สุด โดยปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการรับรูความสามารถตนเองนั้นมีอยูดวยกัน 4 
ปจจัย ไดแก  

1) ประสบการณท่ีประสบความสําเร็จ (Mastery Experiences) ซ่ึง Albert Bandura 
(1997) เช่ือวาเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง
เพราะเปนประสบการณโดยตรง ดังนั้น องคการจึงจําเปนท่ีจะตองฝกใหพนักงานมีทักษะเพียง
พอท่ีจะประสบความสําเร็จไดพรอม ๆ กับการทําใหพนักงานรับรูวา เขามีความสามารถจะกระทํา
ได ซ่ึงพนักงานท่ีรับรูวาตนเองมีความสามารถ จะไมยอมแพอะไรงายๆ แตจะพยามทํางานตางๆ
เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีตองการ  

2) โดยการใชตัวแบบ (Modeling) การท่ีพนักงานไดสังเกตตัวแบบแสดง
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
ไมสามารถแสดงออกได แตถาพนักงานสามารถลดหรือระงับการถูกกระตุนทางอารมณได จะทําให
การรับรูความสามารถของตนดีข้ึน อันจะทําใหการแสดงออกถึงความสามารถดีข้ึน 
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Albert Bandura (1997) เห็นวาความสามารถของคนเรานั้นไมตายตัว หากแต
ยืดหยุนตามสภาพการณ ดังนั้นส่ิงท่ีจะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงข้ึนอยูกับการรับรู
ความสามารถของตนเองในสภาวะการณนั้น ๆ นั่นเอง นั่นคือถาเรามีความเช่ือวาเรามีความสามารถ 
เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา คนท่ีเช่ือวาตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน 
อุตสาหะ ไมทอถอยงาย จะประสบความสําเร็จในท่ีสุด(Evans, 1989)มักมีคําถามวาการรับรู
ความสามารถของตนเองน้ัน เกี่ยวของหรือแตกตางอยางไรกับความคาดหวัง ผลท่ีจะเกิดข้ึน 
(Outcome Expectation) เพื่อใหเขาใจและชัดเจน  ดังนั้น Albert Bandura (1997) จึงเสนอแผนภาพ
แสดงความแตกตางระหวางการรับรูเกี่ยวกบัความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลท่ีจะ
เกิดข้ึน ดังภาพ  

การรับรูความสามารถของตนเอง เปนการตัดสินความสามารถของตนเองวาจะ
สามารถทํางานไดในระดับใด ในขณะท่ีความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดข้ึนนั้น เปนการตัดสินวา
จะเกิดผลใดข้ึนจากการกระทําพฤติกรรมดังกลาว  

การรับรูความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลท่ีจะเกิดข้ึนนั้นมี
ความสัมพันธกันมาก โดยท่ีความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังสองนี้มีผลตอการตัดสินใจ ท่ีจะกระทํา
พฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ (Bandura, 1977) ซ่ึงจะเห็นไดจากภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 

การรับรูความสามารถของตน 
- ระดับ 
- ความเขม  
- การแผขยาย 

ความคาดหวังในผลของการกระทําท่ีจะเกดิข้ึนจาก 
- ทางกาย 
- ทางสังคม 
- การประเมินตนเอง 

บุคคล พฤติกรรม ผลของการกระทํา 



  
14 

 จากภาพ พบวาการรับรูความสามารถของตนจะออกมาในลักษณะท่ีเปนระดับ
ความเขมและการแผขยายของความสามารถ สวนความคาดหวังในผลของการกระทําท่ีเกิดข้ึนจาก
ทางกายภาพ ทางสังคม และจากการประเมินตนเอง 

ความคาดหวังในผลของการกระทําท่ีจะเกิดขึ้น 

 
การรับรูความสามารถ ของตน 
 

 
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) 
 

ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตน และความคาดหวังในผลของ
การกระทําท่ีจะเกิดข้ึนตอการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของบุคคล Albert Bandura (1978) 

ความคาดหวังในผลของการกระทําท่ีจะเกิดขึ้น 

 
การรับรูความสามารถของตน 

 
 
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 การรับรูความสามารถของตนและความคาดหวังใน

ผลของการกระทําท่ีจะเกิดข้ึน ท่ีมีตอภาวะพฤติกรรมและความรูสึก (Bandura, 1977) 
การวัดความรับรูความสามารถของตนเองหรือความเช่ือม่ันในตนเองจะเกิดข้ึนจาก

ความแตกตางของการรับรูความสามารถของตนและการคาดหวังของผลในการกระทําท่ีจะเกิดข้ึน 
ซ่ึงจะออกมาในลักษณะท่ีเปนระดับความเขม การแผขยายของความสามารถ Albert Bandura 
(1997) หากการรับรูในความสามารถของตนเองมีสูง และความคาดหวังในผลของการกระทําตํ่า จะ
มีแนวโนมท่ีจะไมทํา แตหากการรับรูในความสามารถของตนเองมีสูง และความคาดหวังในผลของ
การกระทําสูง มีแนวโนมท่ีจะทําอยางแนนอน (Bandura, 1998) 
 

 ต่ํา สูง 

สูง มีแนวโนมท่ีจะไมทํา มีแนวโนมท่ีจะทําแนนอน 
ต่ํา มีแนวโนมท่ีจะไมทําแนนอน มีแนวโนมท่ีจะไมทํา 

 ทางลบ ทางบวก 

ทางบวก ปฏิเสธไมพอใจ ตองการทํากิจกรรมใหบรรลุผลสําเร็จ 

มีความมั่นใจ มีความพึงพอใจ 

ทางลบ ถอนตัวออก ไมสนใจ ลดคุณคาของตนเอง หมดกําลังใจ 
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2.1.3 การบริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ (Customer Orientation) 
Marie William and Juan I. Sanchez (1998) ใหคําจํากัดความของการบริการที่มุง

ลูกคาเปนสําคัญวาเปนการจัดการความตองการของลูกคาใหเกิดความพอใจ  ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการ
ใชบริการซํ้าในท่ีสุด เพราะพนักงานท่ีเอาใจใสดูแลลูกคาจะพยายามอยางหนักท่ีจะหาความตองการ
ของลูกคา  ดังนั้น ลูกคาจะคอยๆ ถูกโนมนาวและจะคนหาการบริการเดิม ในโอกาสตอไป ซ่ึงพบวา 
การรับรู การปฏิบัติตอลูกคาของพนักงานมีอิทธิพลในทางบวกบนความพึงพอใจของลูกคาตอตัว
พนักงานน้ันๆ  นั่นคือ เม่ือพนักงานใหบริการอยางเต็มใจเปนท่ีพอใจของลูกคา ลูกคาก็พอใจในตัว
พนักงานนั้นๆนั่นเอง 

เม่ือตัวพนักงานเองมีการใหบริการลูกคาดวยใจ  มีการดูแลเอาใจใสลูกคา  ทําให
ลูกคารูสึกประทับใจ พอใจในการบริการของพนักงานแลวยังอาจทําใหลูกคาพึงพอใจในตัวของ
บริษัทดวย  ซ่ึงจะสงผลใหตัวพนักงานเองมีความภูมิใจในการใหบริการของตนเอง  เกิดความ
ประทับใจท้ังสองฝาย  จึงทําใหพนักงานรูสึกดีตอบริษัทเกิดเปนความผูกพันในท่ีสุด  และยิ่งมีการ
บริการที่มุงลูกคาเปนสําคัญสูง  ยิ่งสงผลใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการสูงตามไปดวย   

Benjamin Schneider and Daniel Schechter  (1991) แนะนําวา พนกังานบางคน 
อาจจะใหบริการดวยความสมัครใจและเต็มใจมากกวาคนอ่ืน ยิ่งกวานัน้ Benjamin Schneider and 
David E. Bowen (1995) ยนืยันวาเม่ือบริษัทมีการใหบริการที่นาพึงพอใจ แลวลูกคาก็จะยิ่งพอใจใน
ตัวพนกังาน ซ่ึงบนพ้ืนฐานของความคิดนี ้ Benjamin Schneider and David E. Bowen (1995)ได
เสนอวา ยิ่งพนักงานบริการดวยความเอาใจใสลูกคาและบริการตามความตองการของลูกคาแลวยิ่ง
จะทําใหลูกคาพึงพอใจมากข้ึน หลักฐานท่ีจะนํามาประกอบ ความสัมพันธเหลานี้ Jame H. 
Reynierse and John B. Harker  (1992)ใช Selling Orientation Customer Orientation (SOCO) ใน
การวัดความสัมพันธทางบวกระหวางระดบัของความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการของพนักงาน 
ท่ีถูกวัดโดยพนักงาน และความพึงพอใจของลูกคา ท่ีตามมา 
โดย Soco scale จะทําการวัดปจจัย  4 ดาน ประกอบดวย  

1) การตามใจลูกคา (Pamper) คือ  ทําใหลูกคารูสึกพิเศษเปนคนสําคัญกับบริษัท  
2) การอานใจลูกคา  (Read) คือ การดูลักษณะทาทางท่ีแสดงออกรวมถึงการฟงความตองการ

ของลูกคาอยางต้ังใจ 
3) การสงมอบบริการ (Deliver) คือ การใหบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาโดย

ความออนโยน   
4) การสรางความสัมพันธสวนบุคคล (Personal Relationship) คือ  การสรางความสัมพันธ

ระหวางตัวพนักงานและลูกคา ใหมีความสนิทกันมากข้ึน  
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2.1.4 วัฒนธรรมในการใหบริการ (Service Climate) 
วัฒนธรรมในการใหบริการ หมายถึง การรับรูของลูกจางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ,

ขบวนการทํางาน ,พฤติกรรมเพ่ือใหไดมาซ่ึงส่ิงตอบแทน, การสนับสนุน และความมุงม่ันปรารถนา
ท่ีจะดูแลเอาใจใสการใหบริการแกลูกคาและคุณภาพการใหบริการ (Schneider and colleagues, 
1998:151) 

วัฒนธรรมในการใหบริการ คือ การประยุกตใชท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับบรรยากาศ
ภายในองคกร  โดยเปนปจจัยท่ีเช่ือมโยงไปถึงการแบงปนการรับรูของลูกจางซ่ึงมีความสําคัญตอ
องคกร (Johnson, 1996) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางบรรยากาศภายในองคกรซ่ึงอยูบนพื้นฐาน
ของแนวคิดท่ีวา การบรรยายและอธิบายส่ิงแวดลอมในการทํางาน สมาชิกขององคกรมีการ
ประสาน micro perceptions เกี่ยวกับสถานท่ีทํางานท่ีนํามาซ่ึงบรรยากาศแหงการรับรูท่ียิ่งใหญ 
(macro perceptions) ท่ีใหความสําคัญเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในการทํางาน   การบริการที่เปนเลิศเปน
ส่ิงสําคัญตอองคกรและสงผลดีแกการสรางบรรยากาศการบริการ 

 วัฒนธรรมการใหบริการสามารถวัดไดดวยเคร่ืองมือวัดวัฒนธรรมการใหบริการที่
พัฒนาข้ึนโดยใช Likert Scale 7 ระดับ (7=เห็นดวยอยางยิ่ง; 1=ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) ประเด็นท่ีจะวัด
ประกอบดวย 5 รายการดังนี้ (Schneider et al., 2000) 

1. ฝายบริหารขององคการจะสนับสนุนพนักงานท่ีมีความคิดแปลกใหมในการ
พัฒนาการบริการแกลูกคา 

2. ฝายบริหารขององคการตั้งมาตรฐานการใหบริการลูกคา 
3. ฝายบริหารขององคการมีการอภิปรายกับพนักงานเปนประจําถึงเปาหมายของ

ผลงานดานการบริการ 
4. ฝายบริหารขององคการจัดใหพนักงานทีมีงานแตกตางกันมาทํางานรวมกันใน

การบริการลูกคา 
5. พนักงานใหมจะถูกอบรมโดยฝายบริหารขององคการในเร่ืองการใหบริการท่ีดี

ท่ีสุดแกลูกคา 
องคการที่ประกอบกิจการดานการบริการจําเปนตองมีการสรางสรรคบรรยากาศ

การใหบริการเพื่อการแสดงถึงคุณภาพการบริการ ซ่ึงหมายถึงการรักษาลูกคาไว โดยองคการตองมี
การกําหนดพฤติกรรมท่ีตระหนักถึงการใหบริการที่มีคุณภาพ   และคุณภาพของการบริการจะทําให
องคการแตกตางจากองคการอ่ืน และจะสงผลตอพฤติกรรมการใหบริการของพนักงานภายใน
องคการ 
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2.2 ขอมูลท่ัวไปของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
บริษัท ทรู มูฟ จํากัด (True Move) เปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใหบริการ

โทรศัพทมือถือรายหนึ่งในประเทศไทย เดิมเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท เทเลคอม เอเชีย กับ
กลุมออเรนจจากประเทศฝร่ังเศส ในช่ือ ทีเอ ออเรนจ ซ่ึงในเดือนตุลาคม 2544 บริษัทเทเลคอม 
เอเชีย ไดเขาถือหุน ในบริษัทกรุงเทพ อินเตอรเทเลเทค จํากัด (มหาชน) หรือ “BITCO” (ซ่ึงเปน
บริษัทท่ีถือหุนในบริษัท ทีเอ ออเรนจ จํากัด) ในอัตรารอยละ 41.1 ซ่ึงนับเปนการเร่ิมเขาสูธุรกิจ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี โดย ทีเอ ออเรนจไดเปดใหบริการอยางเต็มรูปแบบในเดือนมีนาคม 2545 แตใน 
พ.ศ. 2547 กลุมออเรนจไดถอนทุนออกไปจากประเทศไทย ทางเทเลคอมเอเชียซ่ึงเปนบริษัทแมจึง
ไดเปล่ียนช่ือเปนทรู คอรปอเรช่ัน และเปล่ียนช่ือ ทีเอ ออเรนจ เปน ทรู มูฟ โดยปจจุบัน บริษัท
ต้ังอยูท่ีเลขท่ี 18 อาคารทรู ทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพ โดยมี
คุณ ศุภชัย เจียรวนนท ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ  
  2.2.1 วิสัยทัศน (Vision) 
  การเปนผูใหบริการดานการส่ือสารครบวงจรและมุงตอบสนองลูกคาเปนหลัก อีก
ท้ังยังเปนผูใหบริการหนึ่งเดียวของประเทศท่ีสามารถใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน ระบบส่ือสารไร
สาย อินเทอรเน็ตความเร็วสูง และผลิตภัณฑและบริการดานเนื้อหาตางๆ อยางหลากหลาย 
  2.2.2 พันธกิจ (Mission) 
  1. ขยายโครงขายโทรคมนาคมรวมถึงการพัฒนาระบบการใหบริการ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา โดยตั้งเปาหมายท่ีจะเปนผูนําการส่ือสารผานบริการท่ีครบ
วงจร ไมวาจะเปนการส่ือสารไรสาย   โทรศัพทพื้นฐาน อินเทอรเน็ต รวมไปถึงการใหบริการเคเบ้ิล 
  2. พัฒนาระบบการใหบริการโซลูช่ันทางธุรกิจใหดีข้ึนและครอบคลุมข้ึน ท้ังแก
ลูกคาประเภทองคการ และลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม 
  3. รักษาฐานลูกคาโทรศัพทบานพื้นฐาน และรักษาความเปนผูนําในตลาดบรอด
แบนดในกรุงเทพมหานคร  
  4. ขยายขีดความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสาร และความบันเทิงใหแก
ประชาชนและเยาวชนทุกครัวเรือน ผานทางบริการตางๆ ในบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) ไดแกอินเทอรเน็ต, อินเทอรเน็ตความเร็วสูง การส่ือสารแบบไรสาย และเคเบิลทีวี โดยมี
เปาหมายใหเขาถึงประชาชนอยางนอย 50%  ท่ัวประเทศภายใน 3 ป     
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  2.2.3 วัตถุประสงค (Objectives) 
  1. เพื่อท่ีจะเปนผูนําการส่ือสารผานบริการที่ครบวงจร โดยเนนท่ีการตอบสนองตอ
รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยใชการผสมผสานศักยภาพโครงขาย เทคโนโลยี สินคา 
และบริการตางๆ ท่ีมีอยูออกมาเปนรูปแบบบริการ 
  2. เพื่อนําความรู ขอมูลขาวสาร และความบันเทิงใหแกประชาชนและเยาวชนทุก
ครัวเรือน 

2.2.4 นโยบาย (Policies)  
1.  ดานการใหบริการ นําเสนอนวัตกรรมและระบบส่ือสารแบบไรสาย เพื่อให

ผูคนสามารถติดตอส่ือสารถึงกันและกัน ตลอดจนเขาถึงความรู ขอมูล และสาระบันเทิง ทุกท่ี ทุก
เวลา ตามตองการ ดวยบริการท่ีเหนือกวาท้ังในดานพื้นท่ีเครือขายการใหบริการ คุณภาพ และการ
บริการที่เปนเลิศ โดยใชนโยบายการใหบริการแบบ One Stop Service 

2.  ดานการตลาด มุงเนนการรักษาฐานลูกคา และทําตลาดแบบไลฟสไตลตาม
นโยบายคอนเวอรเจนท ตอกย้ําบริการที่ใหและเปนมากกวาโทรศัพทมือถือ โดยรวมบริการท่ีมี
ความโดดเดนตางๆ ในกลุมทรูเขาดวยกัน ดวยการคิดคนรูปแบบแคมเปญการตลาดท่ีแปลกและ
แตกตาง 

3.  ดานการเงินและการลงทุน ดําเนินการปรับโครงสรางหน้ี เพื่อเพิ่มความม่ันใจ
ใหแกนักลงทุน          

4.  ดานบุคลากร ทําการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคคลากรขององคการ รวมถึง
การใหคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแกพนักงาน   
 
2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ปริยาภรณ อัครดํารงชัย (2541) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ
ของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาโดยสอบถามความ
คิดเห็นจากครูผูสอนของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี จํานวน 11 โรงเรียน เกี่ยวกับ
ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการซ่ึงจะแสดงใหทราบถึงความผูกพันตอองคการ โดยใช
แบบสอบถามและสามารถเก็บแบบสอบถามกลับคืนท้ังหมด 248 ฉบับ คิดเปน 100 เปอรเซ็นต ซ่ึง
จากผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคการ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.76 ซ่ึง
จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาปจจัยท้ังหมด 12 ปจจัย มีปจจัยเพียง 2 ปจจัยท่ีสามารถพยากรณความ
ผูกพันตอองคการได ไดแก ประสบการณในงานและลักษณะงาน ซ่ึงเปนลักษณะงานท่ีตองใช
ความรูความสามารถและทักษะหลายดานประกอบกันรวมท้ังเม่ืองานเกิดปญหาพนักงานทราบดีวา
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ควรแกไขปญหาอยางไร ซ่ึงปจจัยขางตนสามารถพยากรณไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดย
ประสบการณในงาน (β=0.4557) สามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของพนักงานไดมากกวา
ปจจัยดานลักษณะงาน (β=0.1963) และไมสอดคลองกับการศึกษาของสุปนนนท ชนะสงคราม 
(2547) ท่ีไดทําการศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานสาขา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ท่ีพบวาพนักงานสาขา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีระดับวามผูกพันตอ
องคการในภาพรวมในระดับปานกลางคาเฉล่ีย 3.62 ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
เพศ อายุ อัตราเงินเดือนตําแหนงงาน อายุงาน ปจจัยดานงาน ไดแก ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ การรับรู
บรรยากาศขององคการ มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 
กลาวคือเปนปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ   

พิชญากุล ศิริปญญา (2545) ไดทําการศึกษาเร่ือง “ความผูกพันตอองคการของพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค : กรณีศึกษาพนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม) 
ภาคเหนือ” เปนการศึกษาเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม โดยสํารวจจากพนักงานท้ังส้ิน 359 คน 
โดยมีการทดสอบสมมติฐานท่ีเกี่ยวของกับระดับความผูกพันตอองคการทั้งส้ิน 2 สวน รวม 10 ขอ  
โดยสมมติฐานสวนท่ี 1 พบวาโดยรวมพนักงานผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคการอยูใน
ระดับสูง สมมติฐานสวนท่ี 2 พบวา การมีเพศท่ีตางกัน อายุท่ีตางกัน สถานภาพสมรสตางกัน ระดับ
การศึกษาตางกัน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองคการตางกัน ระดับตําแหนงตางกัน อัตราเงินเดือน
ตางกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติท่ีแตกตางกัน และประสบการณในงานท่ีปฏิบัติของพนักงานมีความ
แตกตางกัน จะสงผลใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการที่แตกตางกัน นอกจากนี้ จากการศึกษายัง
พบวา ความผูกพันตอองคการยังสามารถใชทํานายอัตราการเขา-ออกของพนักงานไดดีกวาความพึง
พอใจในงาน อีกท้ังความผูกพันตอองคการยังเปนแรงผลักดันใหผูปฏิบัติงานในองคการสามารถ
ทํางานไดดียิ่งข้ึน เนื่องจากเกิดความรูสึกในความเปนเจาขององคการรวมกันและเกิดความรักความ
ผูกพันในองคการของตน ความผูกพันตอองคการเปนตัวเช่ือมประสานระหวางความตองการของ
บุคคลในองคการกับเปาหมายขององคการเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายที่วางไวและมีสวน
เสริมสรางความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ 

  เบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ไดทําการศึกษาเร่ือง  “ความผูกพันของพนักงานตอ
องคการ : กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  สาขาสมุทรสงครามและสาขา
สมุทรสาคร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)สาขาสมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร โดยทําการศึกษาจากพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานจํานวน 42 คน โดยใชแบบสอบถามตอบดวยตนเอง ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-35 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี มีระยะเวลาปฏิบัติงานในองคการระหวาง 9-13 ป  และสวนใหญมีอัตราเงินเดือน
ระหวาง 10,001-20,000 บาท พบวา ความแตกตางของ เพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน
ในองคกร ไมมีผลตอพนักงานหรือพนักงานมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับท่ีไมแตกตางกัน 
แตความแตกตางในดาน อายุ การศึกษา การมีตําแหนงแตกตางกัน การมีอัตราเงินเดือนแตกตางกัน 
ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติและดานประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ สงผลใหพนักงานมีความผูกพันตอ
องคกรอยูในระดับท่ีแตกตางกัน 

สุปนนนท ชนะสงคราม (2547) ไดทําการศึกษาเร่ือง “ความผูกพันตอองคการของ
พนักงานสาขา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)” ทําการศึกษาพนักงานโดยวิธีการสุมตัวอยาง
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 371 คน ผลการศึกษาพบวา พนักงานสาขา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) มีระดับวามผูกพันตอองคการในภาพรวมในระดับปานกลางคาเฉล่ีย 3.62 ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อัตราเงินเดือนตําแหนงงาน อายุงาน ปจจัยดาน
งาน ไดแก ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ การรับรูบรรยากาศขององคการ มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการอยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 กลาวคือเปนปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ   

พชร อ่ิมวิเศษ (2548) ไดทําการศึกษาเร่ือง “ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยประชากรที่ใช
ในการศึกษา ไดแก บุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจําในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํานวน 869 คน 
พบวา ความผูกพันตอองคการโดยรวม มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ดาน
ความมั่นคง แรงจูงใจในการทํางานดานความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง คุณภาพชีวิตการ
ทํางานการทํางานดานการพัฒนาศักยภาพของผู ทํางาน  คุณภาพชีวิตดานการทํางานดาน
ผลประโยชนตอบแทน คุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุลของชีวิตกับการทํางาน และ
แรงจูงใจในการทํางานดานคุณคาของผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 นอกจากนี้ ยังพบวาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความผูกพันตอ
องคการโดยรวมอยูในระดับสูง แสดงวาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความผูกพันตอองคการมาก มี
ทัศนคติ ความคิด ความรูสึกท่ีดีตอองคการ  

Mustafa Kokuncu, Ronald J.Burke and Lisa Fiksenbaum (2549) ไดทําการศึกษาเร่ือง 
“ความผูกพันตอองคการดานงานของผูจัดการและผูเช่ียวชาญท่ีเปนผูหญิงในธนาคารประเทศตุรกี” 
เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบดานประสบการณในการทํางานท่ีมีตอความ
ผูกพันตองาน โดยสามารถแบงความผูกพันตองานออกเปน 3 ดานไดแก ดานความรูสึก มุงม่ันทุมเท
ในการทํางาน (Vigor) ประกอบดวยคําถาม 6 คําถาม ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) 
ประกอบดวยคําถาม 5 คําถาม และการใหเวลากับงานงาน (Absorption) ประกอบดวยคําถาม 6 



  
21 

คําถาม โดยใชสเกลในการวัด 5 สเกล สวนองคประกอบดานประสบการณในการทํางาน
ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดานการทํางานอยางหนัก ดานการควบคุม ดานการใหรางวัลและการ
ทักทาย ดานการส่ือสาร ดานความยุติธรรม และดานคุณคาในงานท่ีทํา ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
สวนบุคคลไมมีความสัมพันธตอความผูกพันตองาน สวนตําแหนงงานมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตองาน 2 ดานไดแก ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางานและดานการอุทิศตนในการทํางาน 
และประสบการณในการทํางานมีความสัมพันธตอปจจัยท้ังดานความมุงมั่นทุมเทในการทํางาน 
ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดานการใหเวลากับงาน ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของระดับการบังคับ
บัญชา รางวัลและการทักทาย คุณคาในงานท่ีทําจะทําใหพนักงานมีความผูกพันตองานสูงข้ึน 
นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยดานประสบการณในการทํางานมีความสัมพันธและสามารถพยากรณ
ความผูกพันตองานได จากการศึกษาพบวา ยิ่งพนักงานในองคการทํางานหนักเทาไหรก็ยิ่งทําใหเกิด
ความผูกพันตองานดานการใหเวลากับงานมากข้ึนเทานั้น 

Bagja Basikin  (2550) ไดทําการศึกษาเร่ือง “ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน การอุทิศ
ตนในการทํางาน และการใหเวลากับงาน : ความผูกพันตอองคการดานงานของครูสอนภาษาองักฤษ
โรงเรียนมัธยมในประเทศอินโดนีเซีย” พบวา ความผูกพันตองานเปนลักษณะของผูท่ีมีความรูสึก 
มุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)  การอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) และการใหเวลากับงาน
งาน (Absorption) โดยทําการศึกษาครูโรงเรียนมัธยมในเมืองYogyakarta ประเทศอินโดนีเซียท้ังส้ิน 
152 คน โดยใชสเกลในการศึกษา 7 สเกล ซ่ึงจากการศึกษาพบวามีคาความเช่ือถือไดของขอมูล
โดยรวม (Alpha=0.91) ซ่ึงถือวาเปนคาท่ีสูงมาก โดยคาความเช่ือถือไดของดานมุงม่ันทุมเทในการ
ทํางาน (Alpha=0.76)   คาความเช่ือถือไดของดานการอุทิศตนในการทํางาน (Alpha=0.83) และคา
ความเชื่อถือไดของดานการใหเวลากับงานงาน (Alpha=0.79)    และผลของระดับความคิดเห็น
พบวาระดับความคิดเห็นทุกคามีคาเฉล่ียรวมในระดับคอนขางสูง โดยผลการศึกษาพบวาครูมี
คาเฉลี่ยรวม 5.04 ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางานคาเฉล่ีย 4.99 ดานการอุทิศตนในการทํางาน
คาเฉล่ีย 5.44 และดานการใหเวลากับงานงานคาเฉล่ีย 4.71 
 
 


