
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

  การศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการ กรณีศึกษา ธนาคารทหารไทยใน

จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาไดคนควาเอกสาร รายงานวิจัยรวมท้ังรวบรวมแนวความคิดและทฤษฎี

ตางๆ มาแสดงไวดังตอไปนี ้

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

  2.1.1 ความหมายของความผูกพันตอองคการ 

  Steers (1997, อางใน ประภาพร คําฟู, 2551: 5) กลาววา ความผูกพันตอองคการ 

หมายถึง ความรูสึกของสมาชิกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ มีความเต็มใจท่ีจะทํางานหนักเพ่ือ

ดําเนินภารกิจขององคการ โดยผูปฏิบัติงานท่ีมีความผูกพันตอองคการสูงจะแสดงออกโดย 

  1) มีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 

เปนลักษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ือดานทัศนคติเชิงบวกตอองคการ มีความผูกพันอยางแทจริงตอ 

คานิยมและเปาหมายขององคการ พรอมสนับสนุนกิจการขององคการซ่ึงเปนเปาหมายของตนดวย 

มีความเช่ือวาองคการนี้ เปนองคการท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองจะทํางานดวย ภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่ง 

ขององคการ 

2) ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพ่ือประโยชนขององคการ เปน 

ลักษณะท่ีบุคลากรเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พยายามทํางานเต็มความสามารถ เพื่อใหองคการ 

ประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย เกิดผลประโยชนตอองคการ และมีความหวงใยตอความเปนไป 

ขององคการ 

3) ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ 

เปนลักษณะท่ีบุคลากรแสดงความตองการ และต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานในองคการนีต้ลอดไป มีความ 

จงรักภักดีตอองคการ มีความภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการ และพรอมท่ีจะบอกกับคน 

อ่ืนวา ตนเปนสมาชิกขององคการ รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ สนับสนุนและ 

สรางสรรคองคการใหดียิ่งขึ้น 
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  Corporate Leadership Council (2004, อางในสันติชัย อินทรออน, 2550 : 

ออนไลน) สรุปความหมายของ Employee Engagement วาหมายถึง ผลรวมท่ีแสดงใหเห็นวา

พนักงานผูกพันตอบางส่ิงบางอยาง หรือบางคนในองคกรของเขาเหลานั้น ซ่ึงผลของการแสดงออก

วามีความผูกพันหรือตองใจกับองคกรเพียงใด คือ การท่ีพนักงานทํางานหนกัและอยูกับองคกร

ยาวนาน  

  จากความหมายของความผูกพันตอองคการท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา 

ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ส่ิงท่ีเปนคุณลักษณะภายในของพนักงาน โดยมีความเช่ือวาการท่ี

พนักงานจะทํางานไดดี อยูกับองคการอยางยาวนาน และสรางสรรคผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพใหกับ

องคการอยางเต็มความสามารถก็ตอเม่ือพนักงานมีทัศนคติเชิงบวกตอองคการตองาน ตอเพ่ือน

รวมงาน และตอตนเอง โดยความรูสึกนั้นจะยั่งยืนหรือไมขึ้นอยูกับวาองคการตระหนักและให 

ความสําคัญตอคุณคาของพนักงานเพียงใด ไดเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงบทบาท ความรู 

ความสามารถอยางเต็มท่ี 

 

  2.1.2 ความสําคัญของความผูกพันตอองคการ 

  จารุณี วงศคําแนน (2537) อธิบายวา ความผูกพันตอองคการมีความสําคัญย่ิงตอ

องคการในประเด็นตอไปนี ้

  1. ความผูกพันตอองคการสามารถใชทํานายอัตราเขา – ออกจากงานไดดีกวาความ

พึงพอพึงพอใจในงาน ท้ังนี้เพราะความผูกพันตอองคการเปนแนวความคิดท่ีมีลักษณะครอบคลุม

มากกวาความพึงพอใจในงานและคอนขางมีเสถียรภาพมากกวาความพึงพอใจในงาน 

  2. ความผูกพันตอองคการเปนแรงผลักดันใหผูปฏิบัติงานในองคการสามารถ

ทํางานไดดียิ่งขึ้น เนือ่งจากความรูสึกในความเปนเจาขององคการวมกัน 

  3. ความผูกพันตอองคการจะเปนตัวเช่ือมประสานระหวางความตองการของ

บุคคลในองคการกับเปาหมายขององคการ เพ่ือใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

  4. มีสวนเสริมสรางความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ 

  5. ชวยลดการควบคมุจากภายนอก ซ่ึงเปนผลจากการท่ีสมาชิกในองคการ มีความ

รักความผูกพันตอองคการของตน 
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  The Gallup Organization สถาบันวิจัยและองคการท่ีปรึกษาไดทําการศึกษา

ลักษณะขอมนุษยท่ีจะเปนตัวขับเคล่ือนผลลัพธทางธุรกิจขององคการ โดยคนพบแนวทางที่มนุษย

เปนตัวขับเคล่ือนผลลัพธทางธุรกิจขององคการ ซ่ึงจัดวาเปนทฤษฎีการจัดการท่ีเปนท่ีรูจักกันในรูป

ของ The Gallup Path ซ่ึงแสดงใหเห็นวาพนักงานทุกระดับในทุกองคการจะสรางการเติบโต

ยอดขายและกําไรขององคการ ซ่ึงมีลักษณะดังแผนภาพ The Gallup Path 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงการเช่ือมโยงระหวางพนักงานท่ีมีความผูกพันกับผลการปฏิบัติงานขององคการ 

(The Gallup Path to Business Performance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : http://www.gallup.com/consulting/1528/Gallup-Path.aspx 

 

จากแผนภาพแสดงใหเห็นวา องคการจําเปนท่ีจะตองกําหนดจุดแข็งและขีด 

ความสามารถ เพื่อทักษะและประสบการณท่ีดีท่ีสุดในทุก ๆ ตําแหนงงาน โดยคัดเลือกพนักงานท่ีมี 

ความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงานนั้น ๆ นอกจากนี้ผูจัดการท่ีดีจะตองสนับสนุนและสราง 

สภาพแวดลอมท่ีเกื้อหนุนใหกับพนักงานเพื่อสามารถปฏิบัติงานไดดีท่ีสุด ตองรูจักจูงใจและรักษา 

พนักงานท่ีมีความสามารถไวกับองคการ เพ่ือใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ และเม่ือ 

พนักงานเกิดความผูกพันกับองคการ พนักงานก็จะสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคการ อีกท้ังยังสามารถ 

รักษาลูกคาท่ีสรางกําไรใหแกองคการได ตลอดจนเพ่ิมความจงรักภักดีของลูกคา สงผลใหองคการ 

เกิดการเติบโตของยอดขายและผลกําไรอยางยั่งยืน จนกระท่ังเพ่ิมมูลคาหุนขององคการไดในท่ีสุด 

 

องคการเติบโตอยางย่ังยืน 

พนักงานเกิดความผูกพัน 
ตอองคการ 

กําหนดจุดแข็ง 
และขีดความสามารถ 

 
ลูกคาจงรักภักดีตอองคการ 

คัดเลือกพนักงานที่เหมาะสม 
กับตําแหนง 

 

มูลคาหุนเพ่ิมขึ้น 

 

ผูบริหารมีความสามารถ 

 

กําไรแทจริงเพ่ิมขึ้น 
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  จากแนวคิดเรื่องการวัดความผูกพันของพนักงานตอองคการ The Gallup 

Organization ไดนํามาศึกษาวิจัยเรื่องความผูกพันของพนักงานในการทํางาน โดยไดแบงประเภท

ของพนักงานไว 3 ประเภท คือ 

1. พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ (Engaged) คือ พนักงานท่ีทํางานดวยความ

เต็มใจและตั้งใจ แลคํานึงถึงองคการ 

2. พนักงานท่ีไมยึดติดกับความผูกพันตอองคการ (Not-engaged) คือ พนักงานท่ี

ไมมีความกระตือรือรนในการทํางาน ทํางานโดยไมตั้งใจ 

3. พนักงานท่ีไมมีความผูกพันตอองคการ (Actively Disengaged) คือ พนักงานท่ี

ไมมีความสุขในการทํางาน 

 

  2.1.3 ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ 

  Steers (1997, อางใน เบญจมาภรณ นวลิมป, 2546: 5) สรุปวา ปจจัยท่ีกําหนด

ความผูกพันตอองคการแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

  1. ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน (Personal Characteristic) ประกอบดวย 

อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับตําแหนงและอัตรา

เงินเดือน 

  2. ลักษณะงาน (Job Characteristic) ลักษณะงานท่ีแตกตางกันจะมีอิทธิพลตอ

ระดับความยึดม่ันผูกพันตอองคการแตกตางกัน ลักษณะงานท่ีดีจะทําใหบุคคลกรรูสึกมีแรงจูงใจ

อยากทํางานเพื่อเพ่ิมคาใหกับตนเอง 

  3. ประสบการณในงาน (Work Experience) หมายถึง การรับรูของสมาชิกตอ

ส่ิงแวดลอมในชวงปฏิบัติงาน ประสบการณท่ีไดรับเปนคุณหรือเปนโทษ มีผลตอความผูกพันของ

องคการ องคการพ่ึงพาได ความคาดหวังไดรับการตอบสนอง ทัศนคติท่ีมีตอเพ่ือนรวงงานและ

องคการ 

  สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (2549) พบวา ปจจัยสําคัญท่ีทําให

เกิดความผูกพันของพนักงานเกิดจาก Engagement Components ท้ังหมด 4 ดาน คือ 

1. ดานองคการ (Company) ไดแก การถายทอดนโยบายกลยุทธใหกับทุก

หนวยงาน การจัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับพนักงาน การเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็น การ

สรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมปลอดภัยดานงาน การมีระบบมาตรฐานการทํางานโดยรวมอยูใน

ระดับดี และการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหมๆ ในองคการ 
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2. ดานงาน (Job) ไดแก การใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ การจัดเตรียม

อุปกรณเครื่องมือใหพนักงานอยางเพียงพอ การมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ 

และพนักงานมีรูปแบบการทํางานท่ีสอดคลองกับองคการ 

3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resources Development) ไดแกการ

วางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเหมาะสม การจัดทําขีดความสามารถ 

(Competency) ขององคการและพนักงาน พนักงานรูสึกมีความม่ันคงในการทํางาน พนักงานมี

โอกาสเรียนรูและเติบโตในท่ีทํางาน และมีการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสม 

4. ดานภาวะผูนํา (Leadership) ไดแก ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมินให

พนักงานไดทราบ ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูบังคับบัญชามีการ

ใหคําแนะนําและแนวทาง ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนําและแนวทาง ผูบังคับบัญชามีการรับฟง

ความคิดเห็นของพนักงานและผูบังคับมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 

 

 

  2.1.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

  การศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ ท่ีจะนํามาใชในการกระตุนให

เกิดความผูกพันตอองคการและอุทิศตนในการปรับปรุงงาน มีหลายแนวทาง ดังนี ้

Mowday, Porter and Steer (1982, อางในรัชนิดา ตุงคสวัสดิ,์ 2545: 14) ศึกษา

ทฤษฎีความผูกพันตอองคการ ไดแบงประเภทของความผูกพันตอองคการเปนสองประเภท ซ่ึงนิยม

นําไปใชอยางกวางขวาง ไดแก แนวคิดประเภททัศนคติ (Attitudinal Type) ซ่ึงใชในการวิจัยของ 

Buchanan, (1997) และ (Mowday, Porter and Steer, 1982) แนวความคิดความผูกพันตอองคการ

เปนทัศนคติท่ีสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางพนักงานกับองคการมีความตั้งใจท่ีจะทุมเท

ความพยายามเพื่อองคการ และมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะอยูกับองคการ นักทฤษฎีเช่ือใน

แนวคิดนี้ จะมองความผูกพันตอองคการวาเปนบางส่ิงท่ีอยูในกลองดํา (Black Box) ซ่ึงถูกกําหนด

จากท้ังองคการและตัวบุคคล เชน คุณลักษณะสวนบุคคล บทบาทที่เกี่ยวของ ลักษณะโครงสราง

ขององคการ และประสบการณในงาน ปจจัยเหลานี้ตางเปนตัวกําหนดระดับของความผูกพันตอ

องคการซ่ึงมีผลกระทบตอผลลัพธตางๆ เชน การลาออกจากงาน การตรงตอเวลา ความพยายามใน

งานและพฤติกรรมในการใหความรวมมือ ในขณะท่ีแนวคิดท่ีสองคือ แนวคิดประเภทพฤติกรรม 

(Behavioral Type) เปนกระบวนการท่ีบุคคลเขามาสูองคการโดยสรางความผูกพันขึ้น เพ่ือ

ผลประโยชนของตัวเองไมใชเพ่ือองคการ แนวคิดนี้มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดของ Becker (1964)   

ซ่ึงไดเสนอทฤษฎี Side – Bet โดยมีสาระสําคัญวาการลงทุนเปนสาเหตุทําใหบุคคลเกิดความรูสึก
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ผูกพันโดยส่ิงท่ีลงทุนไป เชน ความรูความสามารถ ทักษะและระยะเวลา เปนตน ผลประโยชนตอบ

แทนจากองคการท่ีไดรับ เชนคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตางๆ การเล่ือนตําแหนง เปนตน 

ทฤษฎีนี้ไดอธิบายวาบางคนสามารถทนอยูกับองคการไดท้ังท่ีไมสนุกกับงานก็เพราะการลาออกจะ

ทําใหเขาสูญเสียผลประโยชนอยางมาก 

 

แผนภาพที่ 2 แนวคิดในการศึกษาความผูกพันตอองคการ 

 

       ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน                                                                   ระดับของความผูกพัน             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพท่ี 1 แสดงถึงแนวคิดของการศึกษาความผูกพันตอองคการของ

พนักงาน โดยนําความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอองคการจํานวน 4 ดาน ประกอบดวย  

ดานองคการ (Company) ดานงาน (Job) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource-

development) และดานภาวะผูนํา (Leadership) มีรายละเอียด ดังนี ้

  1. ดานองคการ (Company) ไดแก การถายทอดนโยบาย กลยุทธใหกับทุก 

หนวยงานอยางชัดเจน การจัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับพนักงานไดอยางสะดวกและเขาถึงทุก 

ระดับ การเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน การจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปน 

มาตรฐาน การสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัย มีการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ี

ใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจนและเปนธรรมแกพนักงาน 

  2. ดานงาน (Job) ไดแก การใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ี 

เกี่ยวของกับตนเอง การจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือใหพนักงานอยางเพียงพอ การมอบหมายงาน 

ใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และพนักงานมีรูปแบบการทํางานท่ีสอดคลองกับองคการ 

ดานองคการ (Company) 

Engagement 

ผูกพัน 

(Engaged) 

ดานงาน (Job) 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

(Human Resource Development) 

ดานภาวะผูนํา (Leadership) 

ไมยึดติกับความผูกพัน 

(Not engaged) 

ไมผูกพัน 

(Actively disengaged) 
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  3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ไดแก การ 

วางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ของพนักงาน กําหนดหลักสูตรการฝกอบรม 

สามารถทําใหพนักงานรูสึกมีความม่ันคงในการทํางาน มีเสนทางความกาวหนาในอาชีพใหกับ

พนักงานท่ีชัดเจน มีระบบการจายคาตอบแทนท่ีสามารถแขงขันกับองคการอ่ืนในธุรกิจเดียวกันได 

สงเสริมและจัดทํากิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงาน  

  4. ดานภาวะผูนํา (Leadership) ไดแก ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมินให 

พนักงานไดทราบ ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูบังคับบัญชามี 

การส่ือสารถึงความคาดหวังในการทํางานของพนักงานใหแตละแผนกไดรับทราบ ผูบังคับบัญชามี 

การใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการทํางาน ผูบังคับบัญชามีการรับ 

ฟงความคิดเห็นของพนักงานอยางมีเหตุผลและผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล  

  ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันท้ัง 4 ดานนีจ้ะนําไปสูความผูกพันตอองคการของ

พนักงาน โดยวิเคราะหผานความคิดเห็นดานภาพรวม และความผูกพันท่ีไดจะแบงออกเปน 3 ระดับ 

ไดแก 

1. พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ (Engaged)  

2. พนักงานท่ีไมยึดติดกับความผูกพันตอองคการ (Not-engaged)  

3. พนักงานท่ีไมมีความผูกพันตอองคการ (Actively Disengaged)   

  นอกจากนี้ ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานในดานภาพรวม 

เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ (Overall) โดยคําถามท่ีใชนํามาจากแนวคิดของ Steers (1977) ท่ีได 

กลาวถึงลักษณะของความผูกพันตอองคการ 3 ลักษณะ ไดแก ความเชื่อม่ันอยางแรงกลาและยอมรับ 

ตอเปาหมายและคานิยมขององคการ ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชน 

ขององคการ เปนหลัก และความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของ 

องคการ  
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2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

รัชนิดา ตุงคสวัสดิ์ (2545) ทําการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ

ในงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในจังหวัด 

เชียงใหม” โดยศึกษาจากพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม

ท้ังหมด 187 คน โดยใชแบบวัดความพึงพอใจในงานเพื่อศึกษาความพึงพอใจในงาน ความผูกพัน

ตอองคการและความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับความผูกพันตอองคการ พบวาโดย

ภาพรวมผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาความพึงพอใจมีความสัมพันธทางบวกตอความผูกพันของ

องคการ คือปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานคุณคาของงาน ดานสัมพันธภาพ และ

ดานผลประโยชนตอบแทน พนักงานธนาคารท้ังหมดมีความพึงพอใจในงาน โดยรวมแลวพบวาอยู

ในระดับสูง แตมีความผูกพันตอองคการในระดับปานกลาง เนื่องมาจากพนักงานธนาคารรับรูไดถึง

เรื่องเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการกําหนดแนวปฏิบัติและนโยบายของธนาคารของพนักงานนอย ผู

ศึกษาจึงไดแนะนําเสนอแนะใหธนาคารมีการสงเสริมดานการมีสวนรวมของพนักงานใหมากขึ้น 

และสงเสริมใหพนักงานเกิดความรูสึกผูกพันตอองคการดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอ

องคการ สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันขององคการในดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ 

ระดับการศึกษา ตําแหนง อัตราเงินเดือนของพนักงาน สวนเพศสถานภาพสมรส และระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานไมมีผลตอความผูกพันตอองคการ 

 

นพวรรณ บุญรอด (2546) ไดศึกษาเรื่องความผูกพันของพนักงานตอธนาคาร   

ออมสิน ศึกษาเฉพาะกรณี สํานักงานใหญ โดยศึกษาจากพนักงานธนาคารออมสินในสํานักงาน

ใหญท้ังหมด 344 คน การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือตองการทราบปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของ

พนักงานโดยไดใชสถิติเชิงพรรณนามาใชในการทดสอบหาความผูกพันของพนักงานกับองคการ 

โดยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียเลขคณิต 

(Independent T - Test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง (ANOVA) 

จากการศึกษาพบวาพนักงานของธนาคารออมสินในสํานักงานใหญมีความผูกพันตอองคการโดย

รวมอยูในระดับมากอยู 3 ดานดวยกันคือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการ การมีสวนรวมใน

องคการ และความจงรักภักดีตอองคการ เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา ในดานความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันกับองคการ พนักงานท่ีมีเพศ และระดับตําแหนงตางกัน มีความผูกพันตอองคการไม

แตกตางกัน แตพนักงานท่ีมีอายุ และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองคการแตกตางกัน มีความผูกพันตอ

องคการแตกตางกัน ดานการมีสวนรวมในองคการ พนักงานท่ีมีระดับตําแหนงท่ีแตกตางกัน มีความ

ผูกพันตอองคการไมแตกตางกนัแตพนักงานท่ีมีเพศ อายุ และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองคการ
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แตกตางกันมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน ดานความจงรักภักดีตอองคการ พนักงานท่ีมีเพศ 

ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานและระดับตําแหนงแตกตางกันมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน แต

พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกนัมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 

 

เบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ไดศึกษาเรื่องความผูกพันของพนักงานตอองคการ: 

กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร โดย

ทําการศึกษาจากพนักงานท่ีปฏิบัติงานในธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม

และสมุทรสาคร จํานวน 42 คนโดยไดใชปจจัยท่ีกําหนดความผูกพันตอองคกรตามทัศนะของ 

R.M.Steers ท้ังสามดานมาเปนตัวกําหนดปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการคือ ปจจัยดาน

ลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และปจจัยดานประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ 

โดยปจจัยท้ัง 3 ดานจะเปนตัวกําหนดลักษณะความผูกพันตอองคการ 3 ลักษณะคือ ความเชื่อม่ัน

อยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายาม

อยางมากเพ่ือประโยชนขององคการ และความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิก

ภาพขององคการ โดยไดใชเครื่องมือเครื่องมือทางสถิตคิือคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงแบนมาตรฐานมา

ใชอธิบายระดับความผูกพันตอองคการ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติและประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ ใช

คาเฉล่ียในการเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลและหาความสัมพันธระหวางลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

และประสบการณในงานท่ีปฏิบัติกับความผูกพันตอองคการโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ

เพียรสัน จากการศึกษาพบวาความผูกพันตอองคการของพนักงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับ

การศึกษา ตําแหนง อัตราเงินเดือนของพนักงานมีผลตอความผูกพันตอองคการ สวนเพศ สถานภาพ

สมรส ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองคการ ไมมีผลตอความผูกพันตอองคการ ในสวนของปจจัยดาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ

ของงาน ผลปอนกลับของงาน และงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ท้ังหมดนี้มี

ความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคการ ในสวนของปจจัยดานประสบการณในงานท่ี

ปฏิบัติ ไดแก ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ ความรูสึกวาองคการเปนท่ีพึงพาได ความ

คาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนองจากองคการ และทัศนคติตอเพ่ือนรวมงานและองคการ มี

ความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 
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นิธิวดี ไตวัลย (2551) ไดศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคาร 

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลุมแผนงานเชียงใหม โดยทําการศึกษาจากพนักงานของธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) กลุมแผนงานเชียงใหม จํานวน 20 สาขา รวมจํานวนพนักงานท้ังหมด 190 คนโดย

ใชแนวคิดของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (2549) เปนกรอบในการศึกษา โดย

ศึกษาถึงสวนประกอบของความผูกพัน(Engagement Components) อันประกอบไปดวย 4 ดาน 

ไดแก ดานองคการ (Company) ดานงาน (Job) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource 

Development) และดานภาวะผูนํา(Leadership) และศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอ

องคการจากภาพรวมความผูกพันตอองคการ โดยไดใชสถิติเชิงพรรณนาชวยในการประมวลผล

ขอมูลในแตละดานคือสถิติทดสอบคาที (Independent Sample T-test) และการวิเคราะหความ 

แปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance: ANOVA) เพื่อทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของ 

คาเฉล่ียท่ีไดจากแตละกลุม และการวิเคราะหสมการถดถอย (Linear Regression) เพ่ือทดสอบ

ความสัมพันธระหวางองคประกอบของความผูกพัน 4 ดาน กับความผูกพันตอองคการในภาพรวม

โดยผลการศึกษาพบวาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานโดยรวมอยูในระดับผูกพัน 

(Engaged) โดยมีความคิดเห็นตอการมีความเช่ือม่ันและยอมรับในคานิยม เปาหมายขององคการ มี

ความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการทํางานเพ่ือประโยชนและความกาวหนาของ

องคการ มีความจงรักภักดี และปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงการเปนสมาชิกขององคการ

ตอไป อยูในระดับเห็นดวยมากท้ังหมด เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา ในดานองคการพนักงานมี

ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก ดานงาน สวนดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

และดานภาวะผูนํา พนักงานมีระดับความคิดเห็นในระดับเฉยๆ จากการทดสอบความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตนท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานองคการ ดานงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานภาวะ

ผูนํา และตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตอองคการ มีการแปรผันตามกันในเชิงบวก โดย

องคประกอบท่ีมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ ไดแก ดานองคการและดานภาวะผูนํา 

 

ประภาพร คําฟู (2551) ไดศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดลําปาง โดยทําการศึกษาจากพนกังานธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดลําปาง จํานวน 11 สาขา รวมทั้งหมด 194 คน โดยใช

แนวคิดของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (2549) มาใชเปนกรอบเพ่ือการศึกษา ซ่ึง

ศึกษาถึงสวนประกอบของความผูกพัน(Engagement Components) อันประกอบไปดวย 4 ดาน 

ไดแก ดานองคการ (Company) ดานงาน (Job) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource 

Development) และดานภาวะผูนํา(Leadership) และศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอ
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องคการจากภาพรวมความผูกพันตอองคการ โดยไดใชสถิติเชิงพรรณนาชวยในการประมวลผล

ขอมูลในแตละดานคือสถิติทดสอบคาที (Independent Sample T-test) และการวิเคราะหความ 

แปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance: ANOVA) เพื่อทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของ 

คาเฉล่ียท่ีไดจากแตละกลุม และการวิเคราะหสมการถดถอย (Linear Regression) เพ่ือทดสอบ

ความสัมพันธระหวางองคประกอบของความผูกพัน 4 ดาน กับความผูกพันตอองคการในภาพรวม

จากการศึกษาพบวาพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรมีความผูกพันตอ

องคการในภาพรวมอยูในระดับผูกพัน และมีระดับความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอ

องคการไดแก ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา อยูใน

ระดับเห็นดวยมากทุกดาน โดยมีระดับความคิดเห็นตอดานองคการมากท่ีสุด รองลงมาคือดานภาวะ

ผูนํา ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานงานตามลําดับ โดยปจจัยท่ีทําใหเกิดความผูกพันตอ

องคการของพนักงาน ไดแก ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  สวนปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติตอระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวม ไดแก ปจจัยดานอายุ สถานภาพ 

อายุการทํางาน และระดับตําแหนง สวนเพศ ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือน ไมมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความผูกพันตอองคการ 

 

 

  
 


