
บทที่ 2 
แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากร

พ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 ผูศึกษาไดศึกษาคนควา รวบรวมแนวความคิดจากเอกสาร งานวิจัย ตลอดจน

แนวความคิดทฤษฎีตางๆ มาแสดงไวดังตอไปนี ้

 

2.1 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

  2.1.1.1 ความหมายและองคประกอบของความผูกพันตอองคการ 
L.Porter และ F.J. Smith (1991) ใหความหมายวา ความผูกพันตอองคการเปน 

ระดับของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกกับองคการซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวพันกัน

อยางแนนแฟนของสมาชิกท่ีมีตอองคการซ่ึงมีความหมายใน 3 ลักษณะ คือ 

1) ความเชื่อม่ันอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการเปน

ลักษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ือดานทัศนคติเชิงบวกตอองคการ มีความผูกพันอยางแทจริงตอ

คานิยมและเปาหมายขององคการ พรอมสนับสนุนกิจการขององคการซ่ึงเปนเปาหมายของตนดวย 

มีความเช่ือวาองคการนี้ เปนองคการท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองจะทํางานดวย ภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่ง

ขององคการ 

2) ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพ่ือประโยชนขององคการ เปน

ลักษณะท่ีบุคลากรเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พยายามทํางานเต็มความสามารถ เพื่อใหองคการ

ประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย เกิดผลประโยชนตอองคการ และมีความหวงใยตอความเปนไป

ขององคการ 

3) ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ

เปนลักษณะท่ีบุคลากรแสดงความตองการ และต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานในองคการนี้ตลอดไป มีความ

จงรักภักดีตอองคการ มีความภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการ และพรอมท่ีจะบอกกับคน

อ่ืนวา ตนเปนสมาชิกขององคการ รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ สนับสนุนและ

สรางสรรคองคการใหดียิ่งขึ้นมีความเช่ือวาองคการนี้ เปนองคการท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองจะทํางานดวย 

ภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งขององคการ 

Burke (2003) เปนบริษัทท่ีปรึกษาทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดกลาววา

พนักงานท่ีมีความผูกพันคือผูท่ีทํางานอยูกับองคการนั้นๆ เพ่ือสงเสริมองคการใหสรางผลผลิตและ



 

 

 

6 

ใหบริการแกลูกคา รวมถึงชวยเหลือองคการใหประสบความสําเร็จมีผลกําไรโดยความผูกพันของ

พนักงานนี้มีความเช่ือมโยงกับความจงรักภักดีของลูกคา (Customer Loyalty) และความสามารถใน

การทํากําไร (Profitability) ขององคกร  

  The Institute For Employment Studies (2004) เปนบริษัทท่ีปรึกษางานทางดาน

การพัฒนากลยุทธและงานวิจัย ไดใหความหมายของคําวา ความผูกพันของพนักงานไววา พนักงาน

จะมีทัศนคติเชิงบวกตอองคการและคุณคาขององคการ พนักงานท่ีมีความผูกพันกับองคการจะใสใจ

ในบริษัทของธุรกิจ และทํางานกับเพ่ือนรวมงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือ

ประโยชนขององคการ องคการจะตองสรางการพัฒนาและปลูกฝงความผูกพันของพนักงานซ่ึง

จําเปนตองอาศัยความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจางหรือพนักงาน พนักงานท่ีมีความ

ผูกพันตอองคการจะมีพฤติกรรมอันประกอบไปดวย (ชัยทวี เสนะวงศ, 2550) 

1) มีความเช่ือม่ันในองคการ 

2) พัฒนา ปรับปรุงงานอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

3) มีความเขาใจในกระบวนการบริหารงานขององคการอยางลึกซ้ึง ท้ังในภาพ

กวางและภาพยอย 

4) ยอมรับ เช่ือม่ัน ใหเกียรติในคนอ่ืนๆ และเต็มใจใหความชวยเหลือคนอ่ืนๆอยู

เสมอ 

5) มีความพรอมเต็มใจ และรวมมือท่ีจะทํางานในเชิงรุกไปขางหนา 

6) พัฒนาตนเองอยูเสมอ 

7) สถิติการหยุดงาน ลาออกต่ํา 

8) ผูนํา เปนผูนําท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคมด ี

 ชัยทวี เสนะวงศ (2550)  ใหความหมายวาเปนกระบวนการปฏิบัติงานรวมกัน

ระหวางผูบริหารและพนักงานในการท่ีจะพัฒนา หรือสรางใหพนักงานมีทัศนะเชิงบวกตอองคการ 

เม่ือพนักงานมีทัศนคติเชิงบวกตอองคการ พวกเขาจะตระหนักถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน

กระบวนการปฏิบัติงานขององคการอยูตลอดเวลา พนักงานเหลานี้พรอมจะทุมเท รวมมือในการ

ปรับปรุงงาน เพื่อใหองคการประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

  กลาวโดยสรุปความผูกพันของพนักงานเปนลักษณะภายในของพนักงาน โดยมี

ความเช่ือวาการท่ีพนักงานจะทํางานไดดี อยูกับองคการไดอยางยาวนาน และสรางสรรคผลผลิตท่ีมี

ประสิทธิภาพใหกับองคการอยางเต็มความสามารถก็ตอเม่ือพนักงานมีทัศนคติเชิงบวกตอองคการ

ตองาน ตอเพ่ือนรวมงาน และตอตนเอง โดยความรูสึกนั้นจะย่ังยืนหรือไมขึ้นอยูกับวาองคการ

ตระหนักและใหความสําคัญตอคุณคาของพนักงานเพียงใด ไดเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดง
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บทบาท ความรูความสามารถท่ีเหมาะสมหรือไม เพ่ือท่ีวาในทายท่ีสุดท้ังพนักงานและองคการจะอยู

ในสถานการณชนะ-ชนะ (WIN-WIN SITUATION) หรือเปาหมายแหงความสําเร็จดวยกันท้ังคู

(สันติชัย อินทรออน, 2550: 4-5) 

  The Gallup Organization สถาบันวิจัยและองคการท่ีปรึกษาไดนําแนวคิดเรื่องการ

วัดความผูกพันของพนักงานตอองคการศึกษาวิจัย โดยไดแบงประเภทของพนักงานไว 3 ประเภท 

คือ 

1) พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ (Engaged Employee) คือ พนักงานท่ี 

เปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ” ทํางานดวยความมีใจรักและทุมเทในงานท่ีไดรับมอบหมาย

อยางเต็มความสามารถ มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการอยางแทจริง และจะหา

แนวทางในการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นอยูเสมอ เพ่ือทําใหองคการกาวไปสูความสําเร็จในท่ีสุด 

2) พนักงานท่ีไมมีใจรักและทุมเทใจงาน (Not-Engaged Employee) คือ พนักงานท่ี 

เสมือน “ผีดิบในองคการ” ทํางานเพื่อใหงานเสร็จตามความตองการเบ้ืองตน ไมมีใจรักและทุมเทใน

งาน ไมมีการคิดคนนวัตกรรม ไมเพียงแตท่ีจะไมใหคําม่ันสัญญากับองคการ แตยังทํางานเพ่ือ

ตอตานวัตถุประสงคขององคการอีกดวย 

3) พนักงานท่ีสรางปญหาใหกับองคการ (Actively Disengaged Employee) คือ  

พนักงานพวกท่ีสรางปญหาใหกับองคการ มีทัศนคติในแงลบในการทํางาน ไมมีความสุขในการ

ทํางานท่ีทํา และยังสงผลตอความรูสึกท่ีไมดีนี้ไปยังพนักงานท่ีอยูรอบๆ ขาง เปรียบเสมือน “แอป

เปลเนา” ท่ีคอยทําลายความสําเร็จของผูอ่ืนในท่ีสุดไมเพียงแตท่ีจะทํางานไมประสบความสําเร็จ

พนักงานเหลานี้ยังจะขัดขวางการทํางานของพนักงานคนอ่ืนๆ ดวย  

                          2.1.1.2 ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันองคกร   
   Burke Institute (2003) บริษัทท่ีปรึกษางานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดทํา

การวิจัยในเรื่องความผูกพันของพนักงานตอองคการ โดยในการวิจัยไดมีการกลาวถึงสวนประกอบ

สําคัญท่ีทําใหเกิดความผูกพันของพนักงาน (Engagement Factors) ดวยปจจัยตางๆ 6 ปจจัย ไดแก 

ดานองคการ (Company) ดานผูจัดการ (Manager) ดานกลุมงาน (Work Group) ดานงาน (Job) ดาน

สายอาชีพ (Career/Profession) และดานลูกคา (Customer) โดย Burke ไดนําปจจัยตางๆ เหลานี้มา

เปนปจจัยในการวัดความผูกพันของพนักงาน ซ่ึงในแตละปจจัยจะมีหัวขอท่ีใชเปนประเด็น เพ่ือวัด

ความผูกพันของพนักงาน เชน ในดานองคการ เปนคําถามท่ีถามเกี่ยวกับภาวะผูนํา คาตอบแทนและ

ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีจัดให โดยปจจัยในดานตางๆ เหลานี้จะนําไปสูความผูกพันของพนักงาน และ

ผลของความผูกพันของพนักงานดังกลาวจะแสดงออกมาในลักษณะของผลการดําเนินงานของ
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พนักงานและองคการ การคงอยูของพนักงานในองคการ ความจงรักภักดีของลูกคา และ

ความสามารถในการทํากําไร  

 The Institute for Employment Studies (2004) บริษัทท่ีปรึกษางานทางดานการ 

พัฒนากลยุทธ และงานวิจัย ไดทําการวิจัยเรื่องความผูกพันของพนักงานในป 2003 กับพนักงาน

จํานวนกวา 10,000 คน ใน 14 องคการ ใน NHS (National Health Service) พบวา ปจจัยสําคัญท่ีทํา

ใหเกิดความผูกพันของพนักงานเกิดจาก 

1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

2) โอกาสท่ีไดแสดงความคิดเห็น 

3) โอกาสในการพัฒนาในงาน 

4) องคการใหความสนใจความเปนอยูของพนักงาน 

  นอกจากนี้จากการศึกษาของ IES นี้ยังพบวา ระดับความผูกพันของพนักงาน

สามารถแปรผันไปตามลักษณะสวนบุคคล โดยในเรื่องของอายุ พบวา ระดับความผูกพันของ

พนักงานลดลงเม่ือพนักงานมีอายุมากขึ้น (แตอายุไมเกิน 60 ป) พนักงานในตําแหนงผูจัดการ มี

แนวโนมท่ีจะมีความผูกพันสูงกวาพนักงานท่ัวๆ ไปท่ีเปนฝายสนับสนุน และความผูกพันของ

พนักงานสามารถแปรผันไปตามลักษณะของงานลักษณะประสบการณอีกดวย 

 แนวคิดของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (2549) โดยศึกษาถึง

ปจจัยของความผูกพัน (Engagement Factors) แบงเปน 4 ดาน คือ ดานองคการ (Company)  ดาน

งาน (Job)  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Human Resource Development)  และดานภาวะผูนํา 

(Leadership)   

  1. ดานองคการ (Company) ไดแก การถายทอดนโยบาย กลยุทธใหกับทุก

หนวยงาน การจัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับพนักงาน การเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็น การ

สรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ปลอดภยัดานงาน การมีระบบมาตรฐานการทํางานโดยรวมอยูใน

ระดับดีและการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหมๆ ในองคการ 

  2. ดานงาน (Job) ไดแก การใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ การจัดเตรียม

อุปกรณ เครื่องมือใหพนักงานอยาง เพียงพอ การมอบหมายงานให เหมา ะสมกับความรู 

ความสามารถและพนักงานมีรูปแบบการทํางานท่ีสอดคลองกับองคการ 

 3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ไดแก การ

วางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเหมาะสม การจัดทําขีดความสามารถ 

(Competency) ขององคการและพนักงาน พนักงานรูสึกมีความม่ันคงในการทํางาน พนักงานมี

โอกาสเรียนรูและเติบโตในท่ีทํางาน และมีการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสม 
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 4. ดานภาวะผูนํา (Leadership) ไดแก ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมินให

พนักงานไดทราบ ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนษุย ผูบังคับบัญชามี

การใหคําแนะนําและแนวทาง ผู บังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานและ

ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 

 

2.2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กฤษณ  จิตนุยานนท (2552) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของ 

พนักงาน รานซีเมนตไทยโฮมมารท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงาน ราน

ซีเมนตไทยโฮมมารท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 189 คน ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานการ

บริการท่ีกอใหเกิดความผูกพันตองานมีความสัมพันธกับความผูกพันตองานอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท้ัง 3 ปจจัยไดแก ปจจัยดานความม่ันใจในการใหบริการ ปจจัยดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา 

และปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการ ในสวนของความผูกพันตองาน พบวาระดับความผูกพัน

ตองานของพนักงาน รานซีเมนตไทยโฮมมารท อําเภอเมือง จังหวัดลําปางอยูในระดับผูกพัน 

นอกจากนี้ ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอระดับความผูกพันตองานใน

ภาพรวม ไดแก เพศ  สวนปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและอัตรา

เงินเดือน ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอระดับความผูกพันตองาน ปจจัยสวนบุคคล

ท่ีมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอปจจัยดานความเช่ือม่ันในการบริการ ดานการบริการท่ีมุง

ลูกคาเปนสําคัญ และดานบรรยากาศในการบริการ ไดแก อายุ ระดับการศึกษาและอัตราเงินเดือน 

สวนปจจัยดานเพศและระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอ

ปจจัยท้ังสามดาน 

 บรรพต ไชยกิจ (2552) ไดศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงาน บริษัท 

เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด โดยเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางพนักงานจํานวน 400 

คน เครื่องมือท่ีใช  คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก ความถ่ี รอยละ 

คาเฉล่ีย  และใชสถิติอางอิง (Inferential Statistics)  ไดแก ทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของสอง

กลุมประชากร  (Independent Sample T-test)  และการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียมากกวาสอง

กลุมประชากร (Analysis of Variance: ANOVA)   และการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร

โดยสมการถดถอย ( Linear Regression Analysis) จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง 23 - 27 ป ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปท่ี 3  มีสถานภาพโสด 

สวนใหญตําแหนงงานเปน พนักงานรายวันฝายผลิต (DL) ในฝายผลิต มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 7,501-

9,000 บาท และมีระยะเวลาการทํางานเฉล่ียระหวาง 4-6 ป ผลการศึกษาพบวาความผูกพันตอ

องคการของพนักงานอยูในระดับผูกพัน (Engaged)  โดยพนักงานมีระดับความคิดเห็นตอ
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องคประกอบความผูกพันตอองคการอยูในระดับเห็นดวยมาก  โดยสามารถเรียงลําดับระดับความ

คิดเห็นตอองคการจากมากไปหานอยไดดังนี้  ดานองคการ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   ดาน

ภาวะผูนํา และดานงาน   โดยปจจัยท่ีสงผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  ไดแก ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา  ขณะท่ีปจจัยสวน

บุคคลท่ีมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวม ไดแก อายุ 

ปจจัยสวนบุคคลท่ีไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอระดับความผูกพันตอองคการไดแก เพศ  

ระดับการศึกษา  สถานภาพ  รายไดตอเดือน และระยะเวลาการทํางาน 

  มนัส ธาราวัชรศาสตร (2551) ไดศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงาน

บริษัท อินโนเวกซ (ประเทศไทย) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรคือพนักงานท้ังหมด จํานวน 

308 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบตอบดวยตนเอง (Self – Administered 

Questionnaire) และวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ ประกอบดวย คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย การ

ทดสอบคาที  (T-test) การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และการทดสอบความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรดวยการวิเคราะหสมการถดถอยแบบเสนตรง (Linear Regression) ผลการศึกษา

พบวาพนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-35 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี อายุการทํางาน 3-5 ป และมีอัตราเงินเดือนมากกวา 9,000 บาท มีความผูกพันโดยรวมตอ

องคการ อยูในระดับผูกพันมาก ปจจัยท่ีมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการ ไดแก ระดับความ

คิดเห็นตอองคประกอบ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา สวนลักษณะ

สวนบุคคล ไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการ  

  วรพจน เลิศสุวรรณเสรี (2551) ไดศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงาน

บริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรคือพนักงานท้ังหมด 189 คน 

เครื่ องมือท่ีใช ในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบตอบดวยตนเอง (Self–Administered 

Questionnaire) และวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ ประกอบดวย คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย การแจก

แจงแบบที (T-test) การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และการทดสอบความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรดวยการวิเคราะหสมการถดถอยแบบเสนตรง (Linear Regression) ผลการศึกษาพบวา

พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25- 31 ป จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช. มีอายุการ

ทํางาน 1-3 ป ปฏิบัติงานอยูในแผนกผลิต PCB/LCD มีตําแหนงเปนพนักงานปฏิบัติการ และมี

รายไดเฉล่ียตอเดอืน 6,001-10,000 บาท ความผูกพันตอองคการในภาพรวมอยูในระดับไมผูกพันตอ

องคการ และพนักงานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานงานและ

ดานภาวะผูนําในระดับเฉยๆ สวนในดานองคการและดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความคิดเห็น

ในระดับเห็นดวยนอย ปจจัยท่ีทําใหเกิดความผูกพันตอองคการของพนักงาน ไดแก ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา โดยมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงานใน
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ภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนอยกวา 0.05 สวนปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศกึษา อายุการทํางาน หนาท่ีการทํางาน ตําแหนงงานและรายไดเฉล่ียตอเดือน

ของพนักงาน ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน

ในภาพรวม 

 

 


