
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด
ลําพูน ผูศึกษาไดทําการคนควาเอกสารตางๆและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ 
  2.1.1  ความสําคัญของความผูกพันตอองคการ 

The Gallup Organization (2002)   ไดคนพบแนวทางที่มนุษยเปนตัวขับเคล่ือน
ผลลัพธทางธุรกิจขององคการในรูปของThe Gallup Path  กรอบในการขับเคล่ือนเคร่ืองมือตาง ๆ 
ซ่ึงมุงเนนท่ีจะชวยใหบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่องท้ังในดานรายได กําไรที่เกิดจากการสราง
ความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement) และความผูกพันของพนักงาน (Employee 
Engagement)  โดยหัวใจสําคัญของโมเดลน้ีแสดงใหเห็นวาพนักงานทุกระดับในทุกองคการจะ
สรางการเติบโตยอดขายและกําไรขององคการ(Brandage, 2548)     องคการจะตองกําหนดขีด
ความสามารถ ทักษะและประสบการณท่ีดีท่ีสุดในทุก ๆ ตําแหนงงาน  เพื่อคัดเลือกพนักงานท่ีมี
ความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงานน้ัน ๆ อีกท้ังผูจัดการท่ีดีจะตองสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ
ใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดดีท่ีสุด ตองรูจักจูงใจและรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถไว 
เพื่อใหพนักงานเกิดความผูกพัน  ซ่ึงพนักงานท่ีมีความผูกพันนั้นจะชวยเพิ่มและรักษาลูกคาท่ีสราง
กําไรใหแกองคการได ตลอดจนเพ่ิมความจงรักภักดีของลูกคา สงผลใหองคการเกิดการเติบโตของ
ยอดขายและผลกําไรอยางยั่งยืน จนเพิ่มมูลคาหุนขององคการได (สุรัสวดี   สุวรรณเวช,2549:4) 

Burke Corporate (2003) เปนบริษัทท่ีปรึกษาทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ท่ีไดทําการวิจัยในเร่ืองความผูกพันของพนักงานตอองคการ โดยจากการวิจัยพบวา พนักงานท่ีมี
ความผูกพันจะตองการทํางานอยูกับองคการนั้นๆ และเสียสละเพื่อองคการ สรางผลผลิตและ
ใหบริการแกลูกคา และชวยเหลือองคการใหประสบความสําเร็จโดยความผูกพันของพนักงานนี้จะ
สงผลใหเกิดความจงรักภักดีของลูกคา (Customer loyalty)    และกอใหเกิดผลประโยชน  
(Profitability) ตอองคการ  โดยสวนประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดความผูกพันของพนักงาน 
(Engagement Components) โดยเรียกวา Employee Engagement Index (EEI)TM ซ่ึงประกอบไป
ดวย ปจจัยตางๆ 6 ปจจัย ไดแก องคการ(Company)  กลุมงาน (Work Group)  สายอาชีพ ( Career 
/Profession)  ลูกคา (Customer)  งานท่ีทํา(Job) และผูจัดการ (Manager) (สุรัสวดี   สุวรรณเวช, 
2549:8) 
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Jack Welch, CEO ของบริษัท General Electric (2002) กลาวไววา บริษัทใดๆท่ี
พยายามทําการแขงขันจําเปนตองสรางความผูกพันใหเกิดข้ึนในใจของพนักงานทุกคน  สําหรับ
ธุรกิจการบริการพนักงานถือวาเปนเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญคือเปนผูสงมอบคุณคาใหแกลูกคา  
และในธุรกิจอุตสาหกรรมพนักงานท่ีมีความผูกพันทําใหสามารถผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพได   ซ่ึง
พนักงานท่ีมีความผูกพันนั้นจะชวยเพิ่มและรักษาลูกคาท่ีมีความผูกพัน จนสามารถสรางการเติบโต
ของยอดขายและผลกําไรอยางยั่งยืน จนเพิ่มมูลคาหุนขององคการได  

 
2.1.2 ความหมายของความผูกพันตอองคการ 

Schaufeli B. Wilmar and others (2002:71 อางใน Arnold B. Bakker and 
Evangelia Demerouti ,2008:209) กลาวถึง ความผูกพันตอองคการ  หมายถึง ความคิดเชิงบวกของ
พนักงานท่ีมีตอองคการ ความมุงม่ันต้ังใจทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ  สภาวะจิตใจของพนักงานท่ี
สัมพันธกับการทํางาน ซ่ึงถูกกําหนดโดยลักษณะความกระฉับกระเฉงในการทํางาน(Vigor)  การ
อุทิศตัวในการทํางาน(Dedication) และความสนใจในการทํางาน(Absorption)    

ความกระฉับกระเฉงในการทํางาน(Vigor) มีลักษณะพลังความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในระดับสูง สามารถปรับเปล่ียนอารมณในขณะปฏิบัติงาน ความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการ
ทํางานและมีความอดทนตอการเผชิญหนาตอความยากลําบาก   การอุทิศตัวในการทํางาน
(Dedication) เปนลักษณะความรูสึกท่ีมีความสําคัญ มีความกระตือรือรนในการทํางาน มีแรง
บันดาลใจ ความภาคภูมิใจและความทาทายในการทํางาน   และความสนใจในการทํางาน
(Absorption) กลาวถึง ความต้ังใจในการทํางานอยางมาก  มีความสุขในการทํางาน ทําใหรูสึกวา
เวลาผานอยางรวดเร็วและยากท่ีจะแยกออกจากงาน 

Kirkpatrick  Cheryl.(2007  อางใน Basikin, 2007:5) ไดใหคําจํากัดความของ
ความผูกพันตอองคการ วา ความผูกพันในงานของพนักงาน แสดงถึง พนักงานผูนั้นมีความสนใน
งาน มีความกระตือรือรนและความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 

Nancy P. Rothbard (2001:656 อางใน Alan M. Saks, 2006:601) กลาวถึง ความ
ผูกพันตอองคการวาเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับดานจิตวิทยา โดยกลาวถึง ความผูกพันเกี่ยวของกับ
สวนประกอบท่ีสําคัญ 2 สวน คือ ความต้ังใจและการซึมซับ “ความต้ังใจ หมายถึง การมีความรูสึก
นึกคิดและจํานวนครั้งของการใชเวลาในการคิดถึงบทบาทหนาท่ีในการทํางาน” ในขณะท่ีการซึม
ซับคือ “การทุมเทเวลากับบทบาทหนาท่ีท้ังหมดและความรูสึกอยางแรงกลาในการมุงเนนใน
บทบาทหนาท่ีของตัวเอง” 
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 2.1.3 ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ   
  ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ ประกอบดวย  3 ปจจัย คือ 

   1. ปจจัยดานความม่ันใจในการทํางานของตน(Self efficacy ) 
   2. ปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการ (Service climate) 

     3. ปจจัยดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ (Customer Orientation) 
1. ปจจัยดานความม่ันใจในการทํางานของตน (Self efficacy ) 

  Albert Bandura (1989 อางในทิพยวัลย สุทิน,2551: ออนไลน) ไดใหคํานิยามของ
ความม่ันใจในการทํางานของตน (Self – efficacy) คือ การที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถ
ของตนเองท่ีจะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว  อันเปน
ผลลัพธแหงกระบวนการการเรียนรูความสัมพันธของสังคม ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในกระบวนการการ
เรียนรูเหลานี้ซ่ึงมีพื้นฐานท่ีแตกตางกัน 4 ประการคือ  

1) ประสบการณท่ีประสบความสําเร็จ(Mastery Experiences) เปนวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองเน่ืองจากเปนประสบการณ
โดยตรง  ดังนั้น องคการจึงจําเปนท่ีจะตองฝกใหพนักงานมีทักษะเพียงพอท่ีจะประสบความสําเร็จ
ไดพรอม ๆ กับการทําใหพนักงานรับรูวา เขามีความสามารถจะกระทําได  

2) การใชตัวแบบ (Modeling) การที่พนักงานไดสังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมท่ีมี
ความซับซอน และไดรับผลที่พึงพอใจ ก็จะทําใหพนักงานท่ีสังเกตฝกความรูสึกวาเขาก็จะสามารถ
ท่ีจะประสบความสําเร็จไดถาเขาพยายามจริงและไมยอทอ  

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 

Albert Bandura (1989 อางในทิพยวัลย สุทิน,2551: ออนไลน) กลาววาการรับรู
ความสามารถของตนเองนั้นมีผลตอการกระทําของมนุษย  การรับรูความสามารถของตนเองในแต
ละสภาพการณท่ีแตกตางกันอาจแสดงพฤติกรรมออกมาไดแตกตางกัน    ซ่ึงความสามารถของ
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มนุษยเรานั้นไมคงท่ีแตสามารถปรับเปล่ียนไดตามสภาพการณ  ดังนั้นส่ิงท่ีกําหนดประสิทธิภาพ
ของการแสดงออกจึงข้ึนอยูกับการรับรูความสามารถของตนเองในสภาวะการณนั้นๆ และการรับรู
ความสามารถของตนเองเปนการตัดสินความสามารถของตนเองวาจะสามารถทํางานไดในระดับใด 
ในขณะท่ีความคาดหวังเกี่ยวกับผลท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนการตัดสินใจวาผลแหงการกระทําใดจะเกิดข้ึน
จากพฤติกรรมดังกลาว   โดยพฤติกรรมของมนุษยไมไดเกิดข้ึนและสามารถเปล่ียนดวยส่ิงแวดลอม
อยางเดียว จะตองมีปจจัย 3 ปจจัยรวมดวย ไดแก  

1) ปจจัยสวนบุคคล (Personal factor)    
2) ปจจัยเง่ือนไขเชิงพฤติกรรม (Behavior condition )   
3) ปจจัยเง่ือนไขเชิงสภาพแวดลอม (Environment condition )  
 
ภาพท่ี 1  แสดงแผนภาพความม่ันใจในการทํางานของตน (Self efficacy ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : Pajares, Frank. Research. Self-efficacy Beliefs in Academic Settings.,2008:online 

   วิธีการวัดความมั่นใจในการทํางานขอตน (Self efficacy ) 
การท่ีบุคคลจะตัดสินใจกระทําพฤติกรรมในสภาพการณตางๆขึ้นอยูกับปจจัย 2 

ชนิด คือการรับรูความสามารถของตน (Self-efficacy) ซ่ึงเปนความเช่ือของแตละคนเก่ียวกับ
ความสามารถของตนเองท่ีจะกระทําแลวนําไปสูความสําเร็จในสภาพการณนั้น ๆ      และอีกปจจัย 
คือ ความคาดหวังในผลกรรมท่ีจะเกิดข้ึน (Outcome expectancy) เปนการตัดสินของแตละบุคคลใน
ความเปนไปไดของผลท่ีตามมาจากพฤติกรรมเฉพาะอยางท่ีเกิดข้ึนในสภาพการณใดสภาพการณ
หนึ่ง (ทิพยวัลย สุทิน,2551: ออนไลน))  

พฤติกรรม 

สภาพแวดลอม สวนบุคคล 
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การรับรูความสามารถของตนเอง เปนการตัดสินความสามารถของตนเองวาจะ
สามารถทํางานไดในระดับใด  ในขณะท่ีความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดข้ึนนั้น เปนการตัดสินวา
ผลกรรมใดจะเกิดข้ึนจากการกระทําพฤติกรรมดังกลาว   การรับรูความสามารถของตนเอง และ
ความคาดหวังผลท่ีจะเกิดข้ึนนั้นมีความสัมพันธกันมาก โดยท่ีความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังสอง
นี้มีผลตอการตัดสินใจ ท่ีจะกระทําพฤติกรรมของบุคคลนั้น    และความแตกตางระหวางการรับรู
ความสามารถของตนและความคาดหวังในผลกรรมท่ีจะเกิดข้ึนวาการรับรูความสามารถของตนจะ
ออกมาในลักษณะท่ีเปนระดับความเขมและการแผขยายของความสามารถ สวนความคาดหวงัในผล
กรรมท่ีเกิดข้ึนจากทางกายภาพ  ทางสังคม  และจากการประเมินตนเอง 

ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตน และความคาดหวังในผล
กรรมท่ีจะเกิดข้ึนตอการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของบุคคล  หากการรับรูในความสามารถของ
ตนเองมีสูง และความคาดหวังในผลของการกระทําตํ่า จะมีแนวโนมท่ีจะไมทํา แตหากการรับรูใน
ความสามารถของตนเองมีสูง และความคาดหวังในผลของการกระทําสูง มีแนวโนมท่ีจะทําแนนอน 
 

2. ปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการ (Service climate) 
บรรยากาศในการใหบริการ (Service climate) หมายถึง การรับรูของพนักงาน

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน, ขบวนการทํางาน, พฤติกรรมเพ่ือใหไดมาซ่ึงส่ิงตอบแทน, การสนับสนุน 
และความมุงม่ันปรารถนา ท่ีจะดูแลเอาใจใสการใหบริการแกลูกคาและคุณภาพการใหบริการ 
(Joerg Dietz and others, 2004:81)    

บรรยากาศในการใหบริการ (Service climate)เปนการประยุกตใชท่ีเฉพาะเจาะจง
สําหรับบรรยากาศภายในองคกร  โดยเปนปจจัยท่ีเช่ือมโยงไปถึงการแบงปนการรับรูของพนักงาน
ซ่ึงมีความสําคัญตอองคกร   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางบรรยากาศภายในองคกรซ่ึงอยูบน
พื้นฐานของแนวคิดท่ีวา การบรรยายและอธิบายส่ิงแวดลอมในการทํางาน  สมาชิกขององคกรมีการ
ประสาน micro perceptions เกี่ยวกับสถานท่ีทํางานท่ีนํามาซ่ึงบรรยากาศแหงการรับรูท่ียิ่งใหญ 
(macro perceptions )ท่ีใหความสําคัญเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในการทํางาน   การบริการที่เปนเลิศเปน
ส่ิงสําคัญตอองคกรและสงผลดีแกการสรางบรรยากาศการบริการ 

ความสําคัญเกี่ยวกับเปาหมายของบรรยากาศในการใหบริการ (Target Climate) 
สามารถใหคําจํากัดความไดวา 

1) พนักงานของสาขามีการรับรูบรรยากาศการบริการบนเปาหมายของสาขาภายใต
เง่ือนไขท่ีวามีการใหบริการที่ยอดเยี่ยม (Branch Employees' Perspective on Branch-Targeted 
Service Climate)   
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2) พนักงานของสาขามีการรับรูบรรยากาศการบริการบนเปาหมายขององคกร
ภายใตเง่ือนไขที่วามีการใหบริการที่ยอดเยี่ยม(Branch Employees' Perspective on Organization-
Targeted Service Climate) 

องคการที่ประกอบกิจการดานการบริการจําเปนตองมีการสรางสรรคบรรยากาศ
การใหบริการเพื่อการแสดงถึงคุณภาพการบริการ ซ่ึงหมายถึงเปนการรักษาลูกคาไว   องคการตองมี
การกําหนดพฤติกรรมท่ีตระหนักถึงการสงมอบการบริการที่มีคุณภาพ   คุณภาพการบริการทําให
องคการแตกตางจากองคการอ่ืนๆและจะสงผลตอพฤติกรรมการใหบริการของแตละบุคคลภายใน
องคการ 

วิธีการวัดปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการ (Service climate) 
การวัดปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการ (Service Climate) โดยใชวิธี Likert 

Scale โดยใหพนักงานใหคา 1-7  ซ่ึง 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่งและ 7 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
(Joerg Dietz and others , 2004:91-92) 

ทัศนะคติของพนักงานในสาขา ท่ีมีตอบรรยากาศในการใหบริการลูกคาของสาขา  
1.  ขณะทํางานพนักงานจะทํางานอยางหนักเพื่อตอบสนองตอความตองการของ

ลูกคา 
2.  การตัดสินใจแบบวันตอวันของพนักงานในสาขา เปนการตัดสินใจแบบให

ความ  สําคัญกับส่ิงท่ีจําเปนท่ีสุด 
3.  มีการกําหนดวัฒนธรรมการใหบริการอยางชัดเจนในสาขา 
4.  พนักงานทุกคนตองมีสวนชวยในการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ 
 
 
ทัศนะคติของพนักงานในสาขาท่ีมีตอบรรยากาศในการใหบริการลูกคาของ

องคการ 
1.  องคการทําการจัดหาบริการที่ดีเพื่อบริการแกลูกคา 
2.  องคการมีการแกไขปญหาใหกับลูกคาอยางรวดเร็วและทันทวงที 
3.  ผูบริหารจัดหาการบริการที่มีคุณภาพแกลูกคา 
4.  องคการตองใหความสําคัญกับการบริการลูกคาเปนอันดับแรก โดยมีผูบริหาร

 ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 
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3. ปจจัยดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ (Customer Orientation) 
การมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ (Customer Orientation)  คือ การยอมรับวาลูกคาจะ

เปนศูนยกลางธุรกิจ  ลูกคาคือผูท่ีมีความสําคัญตอธุรกิจเปนอันดับแรกและเปนแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจ  การบริการและการเอาใจใสลูกคาโดยทําใหลูกคารูสึกพึงพอใจและประทับใจ   ซ่ึง
เปนลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการใหบริการที่สะทอนออกมาใหลูกคาไดเห็น 

William Marie and Sanchez Juan (1998:101-116) ใหคําจํากัดความของคําวา 
“Customer Orientation”  คือ การจัดการความตองการของลูกคาใหเกิดความพอใจ  ซ่ึงทําใหเกิดการ
ใชบริการซํ้าในท่ีสุด เพราะพนักงานท่ีเอาใจใสดูแลลูกคาจะพยายามอยางหนักท่ีจะหาความตองการ
ของลูกคา    ดังนั้น ลูกคาจะคอยๆ ถูกโนมนาวและจะคนหาการบริการเดิมในโอกาสตอไป  ซ่ึง
พบวา การรับรู การปฏิบัติตอลูกคาของพนักงานมีอิทธิพลในทางบวกบนพ้ืนฐานความพึงพอใจของ
ลูกคาตอตัวพนักงานน้ันๆ  นั่นคือ เม่ือพนักงานใหบริการอยางเต็มใจเปนท่ีพอใจของลูกคา ลูกคาก็
พอใจในตัวพนักงาน  เม่ือพนักงานมีการใหบริการลูกคาดวยความจริงใจ  มีการดูแลเอาใจใสลูกคา  
ทําใหลูกคารูสึกประทับใจ พอใจในการบริการของพนักงานและสงผลตอความพึงพอใจตอบริษัท  
ซ่ึงทําใหพนักงานมีความภูมิใจในการใหบริการ  กอใหเกิดความประทับใจท้ังสองฝาย  จึงทําให
พนักงานรูสึกดีตอบริษัทและกอเกิดเปนความผูกพันตอองคการ       และเม่ือมี Customer 
Orientation สูงข้ึนจะสงผลให Employee Engagement สูงข้ึนเชนกัน 

ระดับของความเหมาะสมของพนักงานกับตําแหนงท่ีไดรับในบริษัทระหวาง
พนักงานกับคุณคาขององคการ ถูกนําไปใชในการคํานวณความสัมพันธระหวางการทําใหลูกคาพึง
พอใจกับรายไดท่ีบริษัทไดรับ     Schneider Benjamin and Daniel Schechter (1991:217-235) 
เสนอแนะวา พนักงานบางคนมีการใหบริการดวยความสมัครใจ เต็มใจมากกวาคนอ่ืน   และ
Schneider Benjamin and David Bowen (1995 อางใน Todd Donavan and Mary Hocutt ,2001:295)
เสนอวา เม่ือพนักงานเล็งเห็นถึงความม่ันคงของบริษัทในดานการใหบริการที่พึงพอใจ  ลูกคาจะยิ่ง
พอใจในตัวพนักงาน และยิ่งหากพนักงานบริการดวยความเอาใจใสลูกคาและบริการตามความ
ตองการของลูกคาแลว  สงผลใหลูกคาพึงพอใจในการบริการมากข้ึน 

วิธีการวัดปจจัยดานดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ (Customer Orientation) 
การวัดปจจัยดานดานการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญใช SOCO Scale (Selling 

Orientation-Customer Orientation Scale) ตามแนวคิดของ Todd Donavan and Mary Hocutt 
(2001:295)ในการวัดความสัมพันธทางดานบวกระหวางระดับของความพึงพอใจของลูกคาตอการ
บริการของพนักงานท่ีถูกวัดโดยพนักงาน และความพึงพอใจของลูกคาท่ีตามมา โดย SOCO scale 
จะวัด 4 ดาน คือ 
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1. Pamper คือ การตามใจลูกคา ทําใหลูกคารูสึกพิเศษเปนคนสําคัญกับบริษัท 
2. Read คือ การอานใจลูกคา  โดยการดูลักษณะทาทางท่ีแสดงออก  การฟงอยาง

ต้ังใจ 
3. Deliver คือ การใหบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาโดยความ

ออนโยน   
4. Personal Relationship คือ สรางความสัมพันธระหวางตัวพนักงานและลูกคาให
สนิทกันมาก ยิ่งข้ึน 

 
2.2 ทบทวนวรรณกรรม 

จิราวรรณ หาดทรายทอง(2539) ทําการศึกษาเร่ือง“ความผูกพันตอองคการของพนักงาน
การประปานครหลวง”  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ พนักงานการประปานครหลวง(ซี 1 -8)
จากท้ัง 7 สายงานท่ีปฏิบัติงานประจําท่ีการประปานครหลวงสํานักงานใหญ จํานวน 345 คน 
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ประกอบดวย คารอยละ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา T-test และคา F-test(ANOVA) จากการศึกษา พบวา การศึกษาในดาน
ความเชื่อม่ันในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ และดานความปารถนาท่ีจะคงไวซ่ึง
ความเปนสมาชิกขององคการอยูในระดับปานกลาง สวนดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายาม
อยางเต็มท่ีเพื่อประโยชนขององคการในระดับสูง อีกท้ังไดศึกษาโดยใชปจจัยท้ัง 3 ดาน 
ประกอบดวย ปจจัยดายสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะงานและปจจัยดานประสบการณในการ
ทํางาน  ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  ระยะเวลา
การทํางานและระดับตําแหนงไมกอใหเกิดความแตกตางกันของความผูกพันในองคการ แตปจจัย
ดานลักษณะงาน ไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของ
งาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและผลปอนกลับของงาน  และปจจัยดานประสบการณ
ในการทํางาน ไดแก ความสําคัญของตนตอองคการ ความพึงพิงไดขององคการ ความคาดหวังท่ีจะ
ไดรับการตอบสนองจากองคการ และทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกรกอใหเกิดวามแตกตาง
กันของความผูกพันในองคการ 

พิชญากุล ศิริปญญา (2545) ทําการศึกษาเร่ือง “ความผูกพันตอองคการของพนักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค : กรณีศึกษา พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม) ภาคเหนือ” 
โดยทําการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการ และความสัมพันธของปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล 
ลักษณะงาน และประสบการณในการทํางานของพนักงานท่ีมีตอองคการ ซ่ึงประชากรท่ีใชใน
การศึกษา คือ พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม) ภาคเหนือ จํานวน 359 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมเปนแบบสอบถามแบบตอบดวยตนเอง(self Administered 
Questionnaire) และคาสถิติท่ีใชในการเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน  จากผลการศึกษา พบวา ความ
ผูกพันของพนักงานโดยรวมอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาจากปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล 
ประกอบดวย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองคการ ระดับ
ตําแหนง  และอัตราเงินเดือน  มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ  สวน  เพศ  ไมมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ   สวนปจจัยในดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ประกอบดวย 
ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผลปอนกลับของ
งาน และงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนมีความสัมพันธดานบวกกับความผูกพันของ
องคการ  สวนปจจัยในดานประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ ประกอบดวย  ความรูสึกวาตนมี
ความสําคัญกับองคการ ความรูสึกวาองคการเปนท่ีพึ่งได ความคาดหวังท่ีไดรับ การตอบสนองจาก
องคการและทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคการ มีความสัมพันธดานบวกกับความผูกพันของ
องคการ   

 เบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ทําการศึกษาเร่ือง “ความผูกพันของพนักงานตอองคกร : 
กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม และสาขาสมุทรสาคร” ซ่ึง
ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม
และสาขาสมุทรสาคร จํานวน 42 คน  เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมเปนแบบสอบถามแบบตอบดวย
ตนเอง(self Administered Questionnaire) และคาสถิติท่ีใชในการเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี 
รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน    ซ่ึงการศึกษา
โดยใชปจจัยท้ัง 3 ดานเชนเดียวกับ พิชญากุล ศิริปญญา กลับพบวา ความผูกพันของพนักงานตอ
องคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดย เม่ือพิจารณาจากลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนง และอัตราเงินเดือน มีผลตอความผูกพันตอองคการ สวนเพศ สถานภาพสมรส 
และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคการ ไมมีผลตอความผูกพันตอองคการ  และเม่ือพิจารณาผล
การศึกษาปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติของท้ัง 2 ทาน ไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความ
หลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผลปอนกลับของงาน และงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ
กับบุคคลอ่ืน พบวามีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคกรเชนเดียวกันท้ัง 2 ทาน และ
ผลการศึกษาปจจัยดานประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ ไดแก ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร 
ความรูสึกวาองคกรเปนท่ีพึ่งพาได ความคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนองจากองคการ และทัศนคติ
ตอเพื่อนรวมงานและองคกร  พบวามีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคกร
เชนเดียวกันท้ัง 2 ทาน 
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รุจี  อุศศิลปศักดิ์ (2546) ทําการศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและ
คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความยึดม่ันผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)ในอําเภอเมืองเชียงใหม”  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ พนักงานธนาคารธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด(มหาชน)ในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 250 คน เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวม
ประกอบดวยแบบสอบถาม 3 ชุด คือ แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล แบบวัดคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานและแบบวัดความยึดม่ันผูกพันตอองคการ   และคาสถิติท่ีใชในการเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสันและการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน จากผลจากศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ 
ระยะเวลาที่ทํางานในองคการและระดับเงินเดือนท่ีไดรับ  และปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ไดแก รายไดและผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ ความกาวหนา สังคมสัมพันธ ลักษณะการ
บริหาร ความภาคภูมิใจในองคการและความม่ันคงในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับความยึดม่ันผูกพันตอองคการโดยรวม  ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในการพยากรณ
ความยึดม่ันผูกพันในองคการโดยรวม คือ คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความภูมิใจในองคการ 
ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานสังคมสัมพันธและปจจัยสวนบุคคลดานอายุ โดยสามารถ
พยากรณไดรอยละ 85 

Basikin (2007) ทําการศึกษาเร่ือง ความกระฉับกระเฉง การอุทิศตัวและการซึมซับในการ
ทํางาน กรณีศึกษา ความผูกพันในงานของอาจารยวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศ
อินโดนีเซีย (Vigor, Dedication and Absorption: Work engagement among secondary school 
English teachers in Indonesia )  โดยความผูกพันในงาน ถูกจํากัดความวา ความคิดเชิงบวกของ
พนักงานท่ีมีตอองคการ ความมุงม่ันต้ังใจทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ  สภาวะจิตใจของพนักงานท่ี
สัมพันธกับการทํางาน ซ่ึงถูกกําหนดโดยลักษณะความกระฉับกระเฉง การอุทิศตัว และความสนใจ
ในการทํางาน ตัวอยางในการวิจัยสําหรับอาจารยวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน152 
คนในจังหวัด Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย    ขอมูลถูกเก็บรวมโดยใชแบบสอบถามตามรูปแบบ 
UWES9(Utrecht Work Engagement Scale ) ซ่ึงเปนคําถามการวัดสเกลทัศนคติ (Likert Scale) แบง
ออกเปน 7 ระดับ   และคาสถิติท่ีใชในการเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิสหสัมพันธและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  
จากการศึกษาพบวา ขอมูลในการวิจัยมีระดับความนาเช่ือถือในระดับสูง α=0.91 สําหรับระดับ
ความผูกพันตองานในภาพรวม และα=0.76, 0.83, 0.79 สําหรับระดับความผูกพันตองานในดาน
ความกระฉับกระเฉง การอุทิศตัว และความสนใจในการทํางาน  และอาจารยวิชาภาษาอังกฤษมี
ความผูกพันตองานในภาพรวมอยูในระดับสูง   โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 5.04  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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เทากับ 1.13   ความผูกพันตองานในดานความกระฉับกระเฉงมีคาเฉล่ีย เทากับ 4.99  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เทากับ 1.13    ความผูกพันตองานในดานการอุทิศตัวมีคาเฉล่ีย เทากับ 5.44  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.08    และความผูกพันตองานในดานความสนใจในการทํางานมีคาเฉล่ีย 
เทากับ 4.71  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.08 

สุภาวดี  โชติอัมพร(2551) ทําการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31   ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย  
จํากัด (มหาชน) เขต 31 จํานวน  162 คน เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมเปนแบบสอบถามแบบตอบ
ดวยตนเอง(self Administered Questionnaire) และคาสถิติท่ีใชในการเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี 
รอยละ คาเฉล่ีย การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบคาสถิติทีและการวิเคราะหสมการถดถอย  
จากการศึกษาพบวา โดยรวมพนักงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31  มี
ระดับความคิดเห็นในดานความผูกพันตอองคการอยูในระดับเห็นดวย   โดยปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
อายุ มีผลตอความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน   ดานความสัมพันธ พบวา ความม่ันใจในการ
ทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   และปจจัย
สวนบุคคลท่ีมีผลตอการใหความสําคัญตอการบริการลูกคาของพนักงาน ไดแก ตําแหนงงาน   ดาน
ความสัมพันธ พบวาการใหความสําคัญตอการบริการลูกคาของพนักงาน มีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการโดยรวม  และยังมีความสัมพันธกับองคประกอบของความผูกพันตอองคการ ใน
ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)  การอุทิศตนในการทํางาน (Dedication)   การใหเวลา
กับงาน (Absorption)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  อีกท้ังดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ตําแหนงงานไมมีผลดานวัฒนธรรมใน
การใหบริการลูกคาของพนักงาน  ดานความสัมพันธ พบวาดานวัฒนธรรมในการใหบริการลูกคา
ของพนักงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 


