
บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

2.1 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎี 

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

ระดับของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกกับองคการซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวพันกัน

อยางแนนแฟนของสมาชิกท่ีมีตอองคการซ่ึงมีความหมายใน 3 ลักษณะ คือ 

1) ความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 

เปนลักษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ือดานทัศนคติเชิงบวกตอองคการ 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 รู สึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ สนับสนุนและ

สรางสรรคองคการใหดียิ่งขึ้น 

    แนวคิดของ Burke Institute (2003) เปนบริษัทท่ีปรึกษาทางดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ไดกลาววาพนักงานท่ีมีความผูกพันคือผูท่ีทํางานอยูกับองคการนั้นๆ เพื่อสงเสริม

องคการใหสรางผลผลิตและใหบริการแกลูกคา รวมถึงชวยเหลือองคการใหประสบความสําเร็จมีผล

กําไรโดยความผูกพันของพนักงานนี้มีความเช่ือมโยงกับความจงรักภัคดีของลูกคา (Customer 

Loyalty) และความสามารถในการทํากําไร (Profitability) ขององคการ  
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 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 ใหเกียรติในคนอ่ืนๆและเต็มใจใหความชวยเหลือคนอ่ืนๆอยู

เสมอ 

5) มีความพรอมเต็มใจ และรวมมือท่ีจะทํางานในเชิงรุกไปขางหนา 

6) พัฒนาตนเองอยูเสมอ 

7) สถิติการหยุดงาน ลาออกต่ํา 

8) ผูนํา เปนผูนําท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคมด ี

9)  

 ชัยทวี เสนะวงศ (2550)  ใหความหมายวาเปนกระบวนการปฏิบัติงานรวมกัน

ระหวางผูบริหารและพนักงานในการท่ีจะพัฒนา หรือสรางใหพนักงานมีทัศนะเชิงบวกตอองคการ 

เม่ือพนักงานมีทัศนคติเชิงบวกตอองคการ พวกเขาจะตระหนักถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน

กระบวนการปฎิบัติงานขององคการอยูตลอดเวลา พนักงานเหลานี้พรอมจะทุมเท รวมมือในการ

ปรับปรุงงาน เพื่อใหองคการประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

 

 2.1.1.2. หลักการแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ  
 สุรัสวดี สุวรรณเวช (2549) ไดกลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีทางดานความผูกพันตอ 

องคการ (Employee Engagement) โดยมีการใหความหมายจากนักวิชาการตาง ๆ ไวอยางหากหลาย  

ดังตอไปนี ้  
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 แนวคิดของ The Gallup Organization (Bandage, 2007)   ไดพัฒนาโมเดลท่ีอธิบาย

ถึงการเชื่อมโยงระหางการสนับสนุนการทํางานของพนักงานในองคการกับเปาหมายทางการเงิน

สูงสุดขององคการ และการเพ่ิมมูลคาโดยรวมขององคการ  ซ่ึงโดยท่ัวไปตัววัดท่ีดีท่ีสุด ก็คือ การ

เพ่ิมขึ้นของมูลคาหุนและการวัดมูลคาทางการตลาด (ท่ีมา:www.gallup.com/consulting/1528/Gallup-

Path.aspx)  โดยเร่ิมตนจากการองคการจะตองมีการกําหนดจุดแข็ง ขีดความสามารถทักษะและ

ประสบการณท่ีดีท่ีสุดใหแกทุก ๆ ระดับตําแหนงในองคการ (Indentity Strengths) ท้ังนี้เพ่ือให

องคการสามารถคัดสรรพนักงานท่ีมีความสามารถเหมาะสมตรงกับความตองการในตําแหนงนั้น 

(The right fit)  จากนั้นจะเปนการคัดเลือก และพัฒนาผูจัดการท่ีดี (Great Manager) ท่ีมีความสามารถ 

เพ่ือใหสามารถเลือกพนักงานท่ีดีท่ีสุด  เหมาะสมกับงาน สามารถถายทอดวิสัยทัศน และสราง

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางดีท่ีสุด อีกท้ังเพ่ือจูงใจ พัฒนา

และรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถไวกับองคการ ซ่ึงทําใหพนักงานเกิดความผูกพันกับองคการ 

(Engnged Employee) จนแสดงออกมาซ่ึงความเต็มใจและทุมเทในการทํางาน ซ่ึงก็จะชวยเพ่ิมและ

รักษาลูกคาขององคการไวได ทําใหลูกคามีความผูกพันอยูกับองคการ๖(Engaged Customers) 

ตลอดจนชวยเพ่ิมความจงรักภักดีของลูกคา ซ่ึงสงผลใหองคการมีการเติมโตอยางยั่งยืน 

(Sustainable Growth) สงผลตอยอดขายและผลกําไรท่ีเพ่ิมขึ้นอยางแทจริง (Real Profit increase) 

และจะสามารถเพิ่มมูลคาหุนขององคการ (Stock increase) ไดในท่ีสุด (นิธิวดี  ไตวัลย, 2551) 

 

 The Gallup Organization สถาบันวิจัยและองคการท่ีปรึกษาไดนําแนวคิดเรื่องการวัด

ความผูกพันของพนักงานตอองคการศึกษาวิจัย โดยไดแบงประเภทของพนักงานไว 3 ประเภท 

(สวณีย แกวมณี, 2549) 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 
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3) พนักงานท่ีสรางปญหาใหกับองคการ (Actively Disengaged Employee) คือ  

พนักงานพวกท่ีสรางปญหาใหกับองคการ มีทัศนคติในแงลบในการทํางาน ไมมีความสุขในการ

ทํางานท่ีทํา และยังสงผลตอความรูสึกท่ีไมดีนี้ไปยังพนักงานท่ีอยูรอบๆ ขาง เปรียบเสมือน “แอป

เปลเนา” ท่ีคอยทําลายความสําเร็จของผูอ่ืน ในท่ีสุดไมเพียงพอแตท่ีจะทํางานไมประสบความสําเร็จ

พนักงานเหลานี้ยังจะขัดขวางการทํางานของพนักงานคนอ่ืนๆ ดวย  

 

       Jack Welch, CEO ของบริษัท General Electric (อางใน the Gallop Organization, 

2002) กลาวไววา บริษัทใดๆ ท่ีพยายามทําการแขงขัน จะตองสรางความผูกพันใหเกิดขึ้นในใจของ

พนักงานทุกคน ในธุรกิจการบริการพนักงานเปนผูสงมอบคุณคาใหแกลูกคา และในธุรกิจ

อุตสาหกรรมก็ไมสามารถผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพไดหากปราศจากพนักงานท่ีมีความผูกพัน ซ่ึง

พนักงานท่ีมีความผูกพันนั้นจะชวยเพ่ิมและรักษาลูกคาท่ีมีความผูกพัน จนสามารถสรางการเติบโต

ของยอดขายและผลกําไรอยางยั่งยืน จนเพิ่มมูลคาหุนขององคการได 

                

                      2.1.1.3. วิธีการวัดความผูกพันตอองคการ 
 Burke Institute (2003)  บริษัทท่ีปรึกษางานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดทํา

การวิจัยในเรื่องความผูกพันของพนักงานตอองคการ  โดยในการวิจัยไดมีการกลาวถึงสวนประกอบ

สําคัญท่ีทําใหเกิดความผูกพันของพนักงาน (Engagement Factors)  ปจจัยตางๆ ท่ีเปนสวนประกอบ

ของการเกิดความผูกพันของพนักงาน ซ่ึงประกอบไปดวยปจจัยตางๆ 6 ปจจัย ไดแก ดานองคการ 

(Company) ดานผูจัดการ (Manager)   ดานกลุมงาน (Work Group) ดานงาน (Job) ดานสายอาชีพ 

(Career/Profession)    และดานลูกคา (Customer) โดย Burke ไดนําปจจัยตางๆ ท่ีเปนสวนประกอบ

ของการเกิดความผูกพันของพนักงาน   มาใชในการวัดความผูกพันของพนักงาน  ซ่ึงในแตละปจจัย

จะมีหัวขอท่ีใชเปนประเด็นเพ่ือวัดความผูกพันของพนักงาน 

 

  The Institute For Employment Studies (IES) (2004)  บริษัทท่ีปรึกษางาน

ทางดานการพัฒนากลยุทธ และงานวิจัย ไดทําการวิจัยเรื่องความผูกพันของพนักงานในป 2003 กับ

พนักงานจํานวนกวา 10,000 คน ใน 14 องคการ ใน NHS (National Health Service) พบวา ปจจัย

สําคัญท่ีทําใหเกิดความผูกพันของพนักงานเกิดจาก 
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1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

2) โอกาสท่ีไดแสดงความคิดเห็น 

3) โอกาสในการพัฒนาในงาน 

4) องคการใหความสนใจความเปนอยูของพนักงาน 

 

นอกจากนี้จากการศึกษาของ IES นี้ยังพบวา ระดับความผูกพันของพนักงาน

สามารถแปรผันไปตามลักษณะสวนบุคคล โดยในเรื่องของอายุ พบวา ระดับความผูกพันของ

พนักงานลดลงเม่ือพนักงานมีอายุมากขึ้น (แตอายุไมเกิน 60 ป) พนักงานในตําแหนงผูจัดการ มี

แนวโนมท่ีจะมีความผูกพันสูงกวาพนักงานท่ัวๆไปท่ีเปนฝายสนับสนุนและความผูกพันของ

พนักงานสามารถแปรผันไปตามลักษณะของงานลักษณะประสบการณอีกดวย  

 

2. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 นิธิวดี ไตวลัย (2551) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลุมแผนงานเชียงใหม โดยเก็บรวมรวมขอมูลกลุมตัวอยางพนักงานท้ังส้ิน 

190 เครื่องมือท่ีใช แบบสอบถาม คาสถิติท่ีใหในการวิเคราะหขอมูล ประกอบคาความถ่ี รอยละ 

คาเฉล่ีย คาความเช่ือม่ัน การแจงแจงแบบท่ี การวิเคราะหความแปรปรวน และการทดสอบ

ความสัมพันธ ระหวางตัวแปรดวยการวิเคราะหสมการถดถอย จากผลการศึกพบวาระดับความ

ผูกพันตอองคการของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) กลุมแผนงานเชียงใหม อยูในระดับ

ผูกพัน (Engaged) โดยพนักงานมีระดับความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันตอองคการ ใน

ดานองคการในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด รองลงมาคือดานภาวะผูนํา ดานการพัฒนาทรัพยกรมนุษย 

และดานงานตามลําดับ  ปจจัยท่ีมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติตอระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวม ไดแก ระดับตําแหนง สวนปจจัย ดานเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือนไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติตอระดับความผูกพันตอองคการ และองคประกอบความผูกพันตอองคการท่ีทําใหเกิด

ความผูกพันตอองคการของพนักงานไดแก ดานองคการและดานภาวะผูนํา 

 ประภาพร  คําฟู (2551) ศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดลําปาง โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางพนักงาน

จํานวน 194  คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบตอบดวยตนเอง 

คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย การแจกแจงแบบที การ

วิเคราะหความแปรปรวน และการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการวิเคราะหการ
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ถดถอย จากผลการศึกษาพบวาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ อยูในระดับผูกพัน และมีระดับความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอ

องคการ ไดแกดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา อยูใน

ระดับเห็นดวยมากทุกดาน โดยระดับความคิดเห็นตอดานองคการ มากท่ีสุด รองลงมาคือดานภาวะ

ผูนํา ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานงาน ตามลําดับ ปจจัยท่ีทําใหเกิดความผูกพันตอ

องคการของพนักงานไดแก ดานทรัพยากรมนุษย สวนปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติตอระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมไดแก ปจจัยดานอายุ สถานภาพ อายุการ

ทํางาน และระดับตําแหนง สวนเพศ ระดับการศึกษาและอัตราเงินเดือน ไมมีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติตอความผูกพันขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 

 จิรวดี ตั้งศิริสัมฤทธิ์ (2551) ศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท 

ลอกซเลย จํากัด(มหาชน) โดยเก็บรวมรวมขอมูลกลุมตัวอยางพนักงานท้ังส้ิน 269 คน เครื่องมือท่ี

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบบตอบดวยตนเอง คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูลประกอบดวย คาความถ่ี และคารอยละ คาเฉล่ีย สถิติทดสอบคาที การวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว และการทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม การวิเคราะหสมการถดถอย 

ใชหาความสัมพันธระหวางความคิดเห็นตอองคการ 4 ดานกับความผูกพันภาพรวมตอองคการ  จาก

ผลการศึกษาพบวา ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวมพบวา มีระดับความ

คิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีความคิดเห็นตอความรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับ

องคการในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด สวนความเชื่อม่ันและยอมรับในเปาหมาย คานิยมขององคการ 

และความจงรักภักดี ปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคการตอไป  

พนักงานท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก แสดงวาพนักงานผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมมี

ความผูกพันตอองคการ เปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ” สวนองคประกอบความผูกพันท้ัง 4 

ดาน คือดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา ในระดับเห็นดวย

ทุกดาน โดยพนักงานมีความคิดเห็นในดานองคการเห็นดวยมาก มากท่ีสุด รองลงมาคือความ

คิดเห็นตอดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนําตามลําดับ โดยทุกดานอยู

ระดับเห็นดวยมาก สอดคลองกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานใน

ภาพรวมท่ีอยูในระดับเห็นดวยมากเชนเดียวกัน และพบวาปจจัยของความผูกพันดานองคการ ดาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและดานภาวะผูนํา มีผลกับความผูกพันตอองคการโดยภาพรวม สวน

ปจจัยดานงาน พบวาไมมีผลตอความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 


