
 
บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

    

  การศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน)    จังหวัดสมุทรสาคร   ในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ มาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี ้

 

แนวคิดและทฤษฎ ี
1. ความหมายของความผูกพันตอองคการ   

  Buchanan II, B. (1974 : 533-546)   ใหความหมาย ไววา  ความผูกพันตอองคการ เปน

ความผูกพันท่ีมีตอเปาหมาย คานิยมขององคกร และการปฏิบัติตามบทบาทของตนเองเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 1. ความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวขององคกร (Identification) หมายถึง การยอมรับในคานิยมตลอดจนวัตถุประสงคขององคกร 

วาเปนไปในทางเดียวกับตน 2.ความเกี่ยวพันกับองคกร (Involvement) หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะ

ทํางานเพ่ือความกาวหนาและผลประโยชนขององคกร 3.ความจงรักภักดีตอองคกร (Loyalty) 

หมายถึง การยึดม่ันในองคกร และปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรตอไป 

   Mary Sheldon (1971:143) ใหความหมายของความผูกพันตอองคการวา   หมายถึง

ทัศนคติ หรือความรูสึกของผูปฏิบัติการท่ีมีตอองคกรเปนการประเมินองคกรในทางบวกทัศนคติ 

หรือความรูสึก จะเปนส่ิงเช่ือมโยงระหวางบุคคลนั้น กับองคกรซ่ึงกอใหเกิดความรูสึกผูกพัน และ

ผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูสึกผูกพันกับองคกร จะตั้งใจท่ีจะทํางานเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย         

  ชัยทวี เสนะวงศ (2550)  ใหความหมายวาเปนกระบวนการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง

ผูบริหารและพนักงานในการท่ีจะพัฒนา หรือสรางใหพนักงานมีทัศนะเชิงบวกตอองคการ เม่ือ

พนักงานมีทัศนคติเชิงบวกตอองคการ พวกเขาจะตระหนักถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน

กระบวนการปฏิบัติงานขององคการอยูตลอดเวลา พนักงานเหลานี้พรอมจะทุมเท รวมมือในการ

ปรับปรุงงาน เพื่อใหองคการประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  
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  2. ปจจัยที่สงผลตอระดับความผูกพัน 

  แนวคิดของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (2549) โดยศึกษาถึงปจจัย

ท่ีสงผลตอระดับความผูกพัน (Engagement Factors) ทั้ง 4 ดาน คือ    

  1. ดานองคการ (Company) ไดแก การถายทอดนโยบาย กลยุทธใหกับทุกหนวยงาน 

การจัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับพนักงาน การเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็น การ 

สรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ปลอดภัยดานงาน การมีระบบมาตรฐานการทํางานโดยรวมอยูใน

ระดับดีและการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหมๆ ในองคกา 

  2. ดานงาน (Job) ไดแก การใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ การจัดเตรียม

อุปกรณ เครื่องมือใหพนักงานอยาง เพียงพอ การมอบหมายงานให เหมาะสมกับความรู 

ความสามารถและพนักงานมีรูปแบบการทํางานท่ีสอดคลองกับองคการ 

  3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ไดแก การ

วางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเหมาะสม การจัดทําขีดความสามารถ 

(Competency) ขององคการและพนักงาน พนักงานรูสึกมีความม่ันคงในการทํางาน พนักงานมี

โอกาสเรียนรูและเติบโตในท่ีทํางาน และมีการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสม 

  4. ดานภาวะผูนํา (Leadership) ไดแก ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมินให

พนักงานไดทราบ ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูบังคับบัญชามี

การใหคําแนะนําและแนวทาง ผู บังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานและ

ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 

   

 Steers, R.M. (1977) ไดแบงปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันขององคกรเปน 3 กลุมคือ 

  1. คุณลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน (Personal Characteristic)   ประกอบดวย 

อายุเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา   ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับตําแหนงและอัตรา

เงินเดือน 

  2. คุณลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   (Job Characteristic)  ลักษณะงานท่ีแตกตางกัน จะมี

อิทธิพลตอระดับความยึดม่ัน ผูกพันตอองคกรแตกตางกัน  ลักษณะงานท่ีดีจะทําใหบุคลากรรูสึกมี

แรงจูงใจอยากทํางานเพื่อเพ่ิมคาใหกับตนเอง   แมวาผลงานจะยังไมดีก็ยังทุมเทความพยายามให

มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมรางวัลใหกับตนเองและคุณภาพงานท่ีดีขึ้น (นาฎยา อวมผ้ึง, 2544)   ลักษณะงานท่ีมี

อิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรไดแก 
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  2.1 ความมีอิสระในการทํางาน หมายถึง ลักษณะงานท่ีบุคคลสามารถปฏิบัติได

อยางมีอิสรภาพ ตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง สามารถใชดุลยพินิจและตัดสินใจไดดวยตนเอง โดย

ไมมี การควบคุมจากภายนอก จะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดเต็มความรูความสามารถ 

  2.2 ความหลากหลายของงาน หมายถึงงานท่ีมีระดับความยากงายของงานท่ีผู

ปฏิบัติ ตองใชความรูความสามารถ มีลักษณะท่ีไมจําเจ หรือการทํากิจกรรมหลายๆอยางของ

หนวยงาน ใหสําเร็จผลรวมถึงการใชเทคโนโลยีพิเศษจึงเปนงานท่ีทาทายและกระตุนใหบุคลากรมี

ความสนใจในงาน 

  2.3 ความมีเอกลักษณของงาน หมายถึง งานท่ีระบุขอบเขตของงาน มีความชัดเจน

ของ บทบาทหนาท่ีของตนเองในการปฏิบัติงาน เปนระดับความยากงายของผูปฏิบัติสามารถทํางาน

นั้น ตั้งแตตนจนบังเกิดผลงาน ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกสบายใจท่ีจะปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี

ท่ี ถูกตอง และมีผลงานท่ีสามารถพิจารณาไดชัดเจน 

  2.4 ผลปอนกลับของงาน เม่ือบุคลากรปฏิบัติงานใหแกองคกรแลว ก็ตองไดรับ

ขอมูล ปอนกลับของตนเอง รวมท้ังขอคิดเห็นท่ีไดรับจากผูรวมงานหรือผูบังคับบัญชาเพ่ือเปนการ

ประเมิน ผลงานวามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

  2.5 งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน หมายถึง ลักษณะงานท่ีบุคลากรมีโอกาสท่ี

จะติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน การไดเขาสังคมทําใหมีโอกาสไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนอ่ืนกอให 

เกิดความคิดหลากหลาย    ในการพัฒนาตนเอง   ในการพัฒนางาน เมื่อมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนก็จะ

กระตุนใหเกิดความรูสึกวา ตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร เปนเจาขององคกร และจะรูสึกผูกพัน

กับองคกร 

 3. ประสบการณในงาน (Work Experience) หมายถึง การรับรูของสมาชิกตอ

ส่ิงแวดลอมในชวงปฏิบัติงาน ประสบการณท่ีไดรับเปนคุณหรือโทษ มีผลตอความผูกพันตอองคกร    

ไดแก 

  3.1 ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร คือความรูสึกวาตนเองไดรับการ

ยอมรับ จากองคกร รูสึกวาการปฏิบัติงานของตนมีคุณคาเปนเสมือนรางวัลขององคกรท่ีใหแก

ผูปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความรูสึกจงรักภักดี และคิดวาตนเปนสวนหนึ่งขององคกร 

  3.2 ความรูสึกวาองคกรเปนท่ีพึงพาได เปนความรูสึกไววางใจเช่ือถือของบุคคลท่ี

มีตอ องคกร วาองคกรจะไมทอดท้ิงเม่ือเขาประสบปญหา 

  3.3 ความคาดหวังท่ีไดรับการตอบสนองจากองคกร หมายถึง การท่ีบุคลากรได

ลงทุน ปฏิบัติงานกับองคกรแลว ก็หวังจะไดรับผลตอบแทน เชน คาตอบแทน การพิจารณาความดี

ความชอบ ทําใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเปนปจจัยท่ีสรางความผูกพันตอองคกร 
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  3.4 ทัศนคติตอเพ่ือนรวมงานและองคกร ทัศนคติของกลุมภายในองคกรนั้น ทําให

บรรยากาศในองคกรแตกตางกัน บรรยากาศขององคกรท่ีด ีมีความรักความสามัคคีชวยเหลือรวมมือ

กันปฏิบัติงานทําใหบุคลากรรูสึกวาทัศนคติของกลุมด ีก็จะสงผลใหเกิดความรูสึกท่ีจะอยูกบัองคกร

ตอไป                                    

                 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ   
 กิตติมาภรณ นิลนิยม (2547)  ไดศึกษาเรื่อง “ความผูกพันตอองคการของพนักงาน

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ภายหลังการรวบรวมกิจการกับธนาคารศรีนคร จํากัด 

(มหาชน) ป 2545: ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานใหญ” โดยไดทําการศึกษาระดับความผูกพันตอ

องคการ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย 

จํากัด (มหาชน) ในสํานักงานใหญ จากการพิจารณาตัวแปร 3 ลักษณะ ไดแก ลักษณะสวนบุคคล 

ลักษณะงาน และประสบการณในการทํางาน ซ่ึงกลุมตัวอยางคือ พนักงานธนาคารนครหลวงไทย 

จํากัด (มหาชน) ระดับ 4-13 ท่ีประจําท่ีสํานักงานใหญ จํานวน 342 คน โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test คา F-

Test (One-way ANOVA) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ณ คา นัยสําคัญทางสถิติระดับ 

0.05 พบวา ระดับความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง และจากผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา ลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน

ในองคการไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ สวนลักษณะงานไดแก ความมีอิสระใน

การทํางาน ความหลากหลายของงาน ความเขาใจในกระบวนการทํางาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ

กับบุคคลอ่ืน ผลปอนกลับของงาน ความคาดหวังในโอกาสความกาวหนาในการทํางาน และสวน

ประสบการณในการทํางาน ไดแก ความมั่นคงและนาเช่ือถือขององคการ ความคาดหวังท่ีจะไดรับ

จากการตอบสนองจากองคการ ความพ่ึงพึงไดขององคการทัศนคติตอเพ่ือนรวมงานและองคการ

พบวามีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ 

 สุปนนนท ชนะสงคราม (2547) ไดศึกษาเรื่อง “ความผูกพันของพนักงานตอองคการ

ของพนักงานสาขา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยทําการศึกษาระดับความผูกพันตอ

องคการของพนักงานสาขา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

ตอความผูกพันตอองคการของพนักงานสาขา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงกลุมตัวอยาง

คือ พนักงานสาขา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จํานวน 371 คน โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเครมเมอรวีและคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ณ คานัยสําคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบวาในภาพรวมของพนักงานสาขา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มี

ความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง ในดานปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อัตรา

เงินเดือน ตําแหนงงาน และอายุงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ในขณะท่ีระดับ

การศึกษาไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ สวนปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติและการ

รับรูบรรยากาศองคการ พบวามีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ 

สุรารักษ ศักดิ์ธรรมเจริญ (2549)   ทําการศึกษาเรื่อง “ ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอ

องคกรของพนักงานในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ” ผลการศึกษา

พบวา     พนักงานมีความผูกพันตอองคกร   โดยรวมอยูในระดับมาก สําหรับปจจัยสวนบุคคลท่ีมี

อิทธิพลตอระดับความผูกพัน  ไดแก  อายุ  รายไดตอเดือน ตําแหนงงานและอายุในการทํางาน สวน

เพศ สถานภาพสมรส   และระดับการศึกษาไมมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตอองคกร   สําหรับ

ปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติท่ีมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันองคกรไดแก ความมีอิสระในการ

ทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน    ผลปอนกลับของงาน และงานท่ีมี

โอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน    สําหรับปจจัยในดานประสบการณในงานท่ีมีอิทธิพลตอระดับความ

ผูกพันองคกร    ไดแก ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร ความรูสึกวาองคกรเปนท่ีพ่ึงพาได

ความคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนองจากองคกร   และทัศนคติตอเพ่ือนรวมงานและองคการ 

  จิระชัย ยมเกิด (2549) ทําการศึกษาเรื่อง “ความผูกพันของพนักงานตอบริษัทลาน

นาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด” ผลการศึกษาพบวา พนักงานบริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

มีความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับสูง สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรใน

ดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกร สวน

เพศ อาย ุระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในบริษัท รายไดหรือเงินเดือนท่ีไดรับ และตําแหนงงาน ไมมีความ 

สัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกร ปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ไดแก ความมีอิสระในการ 

ทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผลปอนกลับของงาน และงานท่ีมี

โอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน   มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร      เชนเดียวกับ

ปจจัยในดานประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ   ไดแก   ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคกร

ความรูสึกวาองคกรเปนท่ีพ่ึงพาได ความคาดหวังท่ีจะไดรับผลตอบสนองจากองคกร และทัศนคติ

ตอเพ่ือนรวมงานและองคกร ท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร             
 นิธิวดี  ไตวัลย (2551)  ไดศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคาร 

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลุมแผนงานเชียงใหม ผลการศึกษาพนักงานจํานวน 190 คน สวนใหญ

เปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ป  การศึกษาระดับปริญญาตรี ระเวลาทํางาน 11-15 ป    ผลการศึกษา

ความผูกพันตอองคการในภาพรวม  พบวาพนักงานมีระดับความผูกพันตอองคการอยูในระดับเห็น
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ดวยมาก     ดานความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันตอองคการท่ีอยูในระดับเห็นดวยมาก

ไดแก  ดานองคการ   สวน ดานงาน  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และดานภาวะผูนํา  พบวามี

ระดับความคิดเห็นในระดับเฉยๆ       สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก องคประกอบดานภาวะผูนํา และดานองคการ สวนปจจัย

สวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวม ไดแก 

ระดับตําแหนง สวนปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และอัตรา

เงินเดือนไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอระดับความผูกพันตอองคการ     

สําหรับความคิดเห็นในระดับเห็นตอปจจัยยอยลําดับแรกในแตละดาน     พบวาดาน

องคการมีความคดิเห็นในระดับเห็นดวยมาก ดานองคการ ไดแก ธนาคารมีกฎระเบียบ ขอบังคับท่ี

เครงครัด และบทลงโทษท่ีชัดจัดกรณีท่ีพนักงานทําผิด  ธนาคารมีการถายทอดนโยบายและกลยุทธ

ใหกับทุกหนวยงานในองคการท่ีชัดเจน   ธนาคารมีระบบมาตรฐานการทํางานโดยรวมอยูในระดับ

ดี   ธนาคารจัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับพนักงานไดอยางเหมาะสม  ธนาคารมีการสงเสริมให

พนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหมๆในองคการ  ธนาคารมีการสรางสภาพ แวดลอมท่ี

เหมาะสม ปลอดภัยใหกับพนักงานนโยบายและกลยุทธของแตละหนวยงานมีความสอดคลองและ

เช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยทุธของธนาคาร   ดานงานไดแก นโยบายพนักงานในธนาคารมี

รูปแบบการทํางานท่ีสอดคลองกับธนาคาร  ธนาคารมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับ ความรู 
ความสามารถของพนักงาน  ธนาคารมีการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของ

กับพนักงาน   ธนาคารมีการจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางานของพนักงานอยาง

เพียงพอ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มีความคิดเห็นอยูในระดับเฉยๆ ลําดับแรกไดแก ธนาคาร

มีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหกับพนักงานและมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม    ดานภาวะ
ผูนํา มีความคิดเห็นอยูในระดับเฉยๆ ลําดับแรกไดแก ผูบังคับบัญชามีการส่ือความถึงความคาดหวัง

ในการทํางานของพนักงานใหแตละหนวยงานไดรับทราบและผูบังคับ บัญชามีการแนะนําและให

แนวทางพนักงาน 

ประภาพร คําฟู  (2551)  ไดศึกษา ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร  จังหวัดลําปาง  ผลการศึกษาพนักงานจํานวน 194 คน สวนใหญ

เปนเพศชาย  มีอายุระหวาง 31-40 ป สถานภาพสมรส  การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอายุการทํางาน 

11-15 ป ตําแหนงพนักงานระดับปฏิบัติการ    ผลการศึกษาความผูกพันตอองคการในภาพรวม  

พนักงานมีความคิดเห็นตอความผูกพันในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด    และมีระดับความคิดเห็นตอ

องคประกอบของความผูกพันตอองคการ ไดแก ดานองคการ  ดานงาน  ดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย  และดานภาวะผูนํา  อยูในระดับเห็นดวยมากทุกดาน    โดยปจจัยท่ีทําใหเกิดความผูกพันตอ
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องคการของพนักงาน ไดแก  ดานทรัพยากรมนุษย  สวนปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติตอระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมไดแก ปจจัยดานอายุ  สถานภาพ  

อายุการทํางาน และระดับตําแหนง  สวนเพศ  ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือนไมมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความผูกพันขององคการ    

สําหรับความคิดเห็นตอความผูกพันในแตละดานพบวามีความคิดเห็นในระดับเห็น

ดวยมากตอปจจัยยอยลําดับแรกในแตละดาน ดังนี้   ดานองคการ  ไดแก ธนาคารมีกฎระเบียบ 

ขอบังคับท่ีเครงครัด และบทลงโทษท่ีชัดจัดกรณีท่ีพนักงานทําผิด  ธนาคารมีการถายทอดนโยบาย

และกลยุทธใหกับทุกหนวยงานในองคการท่ีชัดเจน ธนาคารมีระบบมาตรฐานการทํางานโดยรวม

อยูในระดับดี  ธนาคารมีการสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ปลอดภัยใหกับพนักงาน  นโยบายและ

กลยุทธของแตละหนวยงานมีความสอดคลองและเช่ือมโยงมา  จากนโยบายและกลยุทธของ

ธนาคาร  ธนาคารมีการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหมๆในองคการ  ธนาคาร

จัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับพนักงานไดอยางเหมาะสม ธนาคารมีการเปดโอกาส และรับฟงความ

คิดเห็นของพนักงาน  ดานงาน  ไดแก ธนาคารมีการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ี

เกี่ยวของกับพนักงาน   ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ไดแก ธนาคารทําใหพนักงานรูสึกวามีความ

ม่ันคงในการทํางาน  ธนาคารมีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ ธนาคารมี

เสนทางความกาวหนาในอาชีพใหกับพนักงานท่ีชัดเจน  ธนาคารมีระบบการจายคาตอบแทนท่ี

สามารถแขงขันกับองคการอ่ืนในธุรกิจเดียวกันได   ธนาคารมีระบบการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรม

และเหมาะสมกับกําลังความสามารถของพนักงานท่ีลงไปในงาน  ธนาคารสงเสริมใหพนักงานไดมี

โอกาสท่ีจะเรียนรูและเติบโตในท่ีทํางาน ธนาคารมีการจัดทําขีดความสามารถ (Competency) ของ

ธนาคารและพนักงาน อันระบุไวถึง ความรู ความสามารถ หรือทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลท่ี

จําเปนตองานนั้นๆ  ธนาคารมีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหกับพนักงาน และมีการเปล่ียนตาม

ความเหมาะสม องคการมีการเช่ือมโยงผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน  (Performance 

Appraisal) ไปสูการฝกอบรม การพัฒนา และการจายคาตอบแทน ธนาคารมีการจัดการวางแผนงาน

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวอยางเหมาะสมธนาคารสงเสริมและจัดทํากิจกรรมการสราง

สัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงาน   ดานภาวะผูนํา  ไดแก  ผูบังคับบัญชามีการส่ือความถึงความ

คาดหวังในการทํางานของพนักงานใหแตละหนวยงานไดรับทราบผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวาง

และถายทอดใหพนักงานไดทราบผู บังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน 

ผูบังคับบัญชามีการแนะนําและใหแนวทางในการทํางานแกพนักงาน ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญ

กับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมิน (Feedback) ใหพนักงาน

ไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ 
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 นฤมล กิมภากรณ และคณะ (2551) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของ

พนักงานตอองคการ:  กรณีองคการส่ือสารโทรคมนาคม  เก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานของ 

บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคภาคเหนือ และ

สํานักบริการลูกคา สาขาเชียงใหม จํานวน 149 คน ผลการศึกษาพบวาโดยเฉล่ียผูตอบแบบสอบถาม

มีความผูกพันตอองคการในระดับผูกพัน โดยปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ตอระดับความผูกพัน ไดแก ลักษณะงานที่รับผิดชอบ และปจจัยดานทัศนคติตอการดําเนินงานของ

องคการในสวนตางๆ ท่ีมีผลตอระดับความผูกพันของพนักงานตอองคการไดแก ปจจัยดานการ

พัฒนา ทรัพยากรมนุษย ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา และปจจัยดานระบบการทํางานใน

องคการ 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


