
  

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 

    การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรายวัน : 
กรณีศึกษา บริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด” ผู้ศึกษาได้น าแนวความคิด ทฤษฎี   และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย   
 1.  ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 
 2.  ความส าคัญของความผูกพันต่อองค์การ 
 3.  แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี และปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 
1. ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 

 จากการศึกษาพบว่า  งานศึกษาของนักวิชาการ  หรือนักวิจัยส่วนใหญ่ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศใช้ค าว่า  ได้ให้ความหมายของค าว่า  “Commitment” ซ่ึงก็คือความผูกพัน อันเป็น
สภาวะท่ีเกี่ยวข้องกับท้ังอารมณ์ และเหตุผลของบุคคลในด้านงานและองค์การ  โดยจะแสดง
ออกมาในรูปพฤติกรรมหลัก 3 ลักษณะดังน้ี 

1) การอยู ่(Stay) คือ ความปรารถนาเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ แม้ท่ีอื่นจะให้
ผลประโยชน์ท่ีดีกว่า 

2) การพูด (Say) คือ กล่าวถึงองค์การในทางท่ีดีให้แก่บุคคลอื่นไดฟ้ัง 
3) การรับใช้ (Serve) คือ ภูมิใจในงานท่ีท าว่าเป็นส่วนสนับสนุนในความส าเร็จ 

ขององค์การ 
 
โดยในการศึกษาในเร่ืองความผูกพันในครั้งน้ี ได้มีนักวิชาการได้ศึกษาเกี่ยวกับความ

ผูกพันต่อองค์การ  (Organizational Commitment)  หลายๆท่าน ให้ความหมายและค านิยามของ
ความผูกพันต่อองค์การไว้ต่างๆ  หลายทัศนะ  ดังน้ี 
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Open  (1993:127  , 577-579  อ้างถึงใน  พรกนก  จันทรศาลทูล,2549:19)  ได้แบ่ง
ประเภทขององค์การไว้  3  ประเภท  ดังน้ี 

1.  ความผูกพันแบบปกติ  (Normative  Commitment)  ความรู้ถึงความจ าเป็นท่ีจะต้อง
การท าเพื่อให้เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์การและเพื่อรักษาความเป็นสมาชิกภาพ  โดยรู้สึกว่า
พวกเขามีพันธะผูกพันซ่ึงจะต้องรับรู้ในบรรทัดฐานขององค์การ(Organization  Norms) 

2.  ความผูกพันแบบต่อเน่ือง  (Continuance  Commitment)  เป็นความสมดุลระหว่าง
การรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีเขาจะได้บ้าง  เม่ือออกจากองค์การ
ไปถือเป็นหน้าที่ในการรับรู้ของพนักงาน 

3.  ความผูกพันทางจิตใจ  (Affective  Commitment)  เป็นความผูกพันในด้านอารมณ์ท่ี
เกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวข้องผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ  รวมท้ัง ประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้ใน
องค์การท าให้พนักงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์การและรู้สึกว่ามีบทบาทท่ีเหมาะสมในการท างาน 

 
  Mowday, Steers and Porter (1982 : 27)  ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อ
องค์การ เป็นการแสดงออกท่ีมากกว่าความจงรักภักดีท่ีเกิดขึ้นตามปกติเพราะจะเป็นความสัมพันธ์
ท่ีแน่นหนา และผลักดันให้บุคคลเต็มใจท่ีจะอุทิศตัวเองเพื่อการสร้างสรรค์ให้องค์การอยู่ในสภาพท่ี
ดีขึ้น 
 

Steers (1977 : 46-56) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า เป็นความรู้สึก
ของผู้ปฏิบัติงานท่ีแสดงตนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์การ มีจุดร่วมท่ีเหมือนกันของสมาชิกใน
การเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ และเต็มใจท่ีจะทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ เพื่อปฏิบัติงานภารกิจ
ขององค์การ ความรู้สึกน้ีจะแตกต่างจากความผูกพันต่อองค์การโดยปกติท่ัวไป  อันเน่ืองมาจาก
การเป็นสมาชิกขององค์การโดยปกติตรงท่ีพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์การอย่างแท้จริง จะมุ่งเน้นความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การด้วย หรือ
กล่าวอีกนัยหน่ึง ความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วยลักษณะส าคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ 
 

1.  ความเช่ือม่ันอย่างแรงกล้าที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
2.  ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ต่อองค์การ 
3.  ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 
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Kanter (1968 cited in Steers and Porter, 1983) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็น 

ความเต็มใจของบุคคลท่ียินดีจะทุ่มเทก าลังกายและความจงรักภักดีให้แก่ระบบสังคมท่ีเขาเป็น 
สมาชิกอยู่ 
 

Herbert (1976: 416-417) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นการประสานพฤติกรรม
ของพนักงานกับเป้าหมายขององค์การท่ีก าหนดกิจกรรมและพฤติกรรมไว้แล้ว  ในการเสนอ
แนวทางและการเข้ามามีส่วนร่วม การท่ีพนักงานแสดงตนเห็นด้วยกับจุดหมายปลายทางของ
องค์การและตั้งใจท่ีจะยอมรับจุดหมายน้ัน ก็ยิ่งเป็นแรงจูงใจให้ใช้ผลงานท่ีมีอยู่เพื่อสนองตอบ
วัตถุประสงค์น้ัน แม้อาจจะต้องยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวบางอย่างก็ตาม 
 
 Mathis และ Jackson (2002:23) ได้กล่าวถึง ความผูกพันต่อองค์การว่าหมายถึงระดับ
ความเช่ือและการยอมรับเป้าหมายขององค์การของพนักงานและความต้องการท่ีจะท างานใน
องค์การ จากผลการวิจัยพบว่าความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในงานมีแนวโน้มท่ีมี
อิทธิพลซ่ึงกันและกัน 
 
 Muchinsky (1993:283) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การว่าเป็นการแสดงออกหรือ
ความรู้สึกท่ีสมาชิกแต่ละคนมีต่อองค์การ 
 

Schalk and Freese (1997: 109) ให้ความหมายของความผูกพันกับองค์การว่า  เป็น
ความเต็มใจของพนักงานท่ีจะท างานให้กับองค์การโดยให้ผลงานอยู่ในระดับมาตรฐาน  ตาม
สัญญาที่ตกลงกันไว้กับองค์การ 
 
 Spector   (1996:236) ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า  ทัศนคติของ
พนักงานท่ีสอดคล้องกันต่องานท่ีท าซ่ึงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานอย่างมาก 
 

ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง การได้รวบรวมท้ังปัจจัยด้านเวลา  ความสามารถและ
ปัจจัยด้านทรัพยากรต่างๆ ของตนเพื่อมาสนับสนุนการด าเนินงานขององค์การ  ซ่ึงจะก่อให้เกิด
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ความผูกพันท่ียั่งยืน (Sustained Commitment) ต่อไป (Iblf Organization, 2003  อ้างในจิร
ประภา  อัครบวร, 2549 : 338)  

 
ปรานอม กิตติดุษฎีธรรม  (2538: 23) กลาวว่า  ความผูกพันต่อองค์การคือ ความรู้สึกของ

ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีต่อองค์การเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายหมายด้วย ความเต็มใจในการ ปฏิบัติงาน 
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  การมีส่วนร่วมและการเป็นสมาชิกของ องค์การ 
และบุคคลท่ีมีความผูกพันต่อองค์การจะมีพฤติกรรมสอดคล้องกับความต้องการขององค์การเสมอ 

 
ภรณี มหานนท์ : 97) กลาวว่า ความผูกพันของพนักงานจะน าไปสู่ผลท่ีสัมพันธ์กับ

ความมีประสิทธิภาพขององค์การ กล่าวคือ พนักงานท่ีมีความรู้ สึกผูกพันอย่างแท่ จริงจะมีแนว 
แนวโน้ม ท่ีจะมี สวนรวมในกิจกรรมกรรมขององค์การในระดับสูง  หากพนักงานมีความ รู้สึกผูกพัน
อย่างสูงมักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยู่กับองค์การต่อไปเพื่อท างานขององค์การให้บรรลุ
เป้าหมาย  เม่ือบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การและมีความเล่ือมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์การ
มักจะมีความผูกพันอย่างมากต่องานด้วยพันอย่างมากต่องานด้วย  

 
เกศรี คีรีเสถียร (2543 ,อ้างถึงใน นวรัตน์ ศรสุริยา,หน้า15) ให้ความหมายของความ

ผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้ สึกของบุคคลในความเช่ืออย่างแรงกล้า และการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมาก เพื่อประโยชน์
ขององค์การ มีความปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะด ารงไว้ซ่ึงสมาชิกภาพในองค์การ ไม่ละท้ิงจากองค์การ
ไป วัดได้จากการใช้ความพยายามในการท างาน เพื่อความส าเร็จของบริษัท ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของบริษัท ความจงรักภักดีต่อบริษัท ความห่วงใยต่อความอยู่รอดของบริษัท ความ
สอดคล้องกันในเป้าหมาย ค่านิยมของบุคคล และบริษัท ความต้องการคงอยู่เป็นสมาชิกภาพกับ
บริษัท 

 
กรองแก้ว อยู่ สุข ( 2535) ได้กล่าวไว้ว่า ความผูกพันกับองค์การ  (Organization 

Commitment) เป็นทัศนคติต่องานท่ีเขาท าในความหมายท่ีว่า ถ้าองค์การ “ ให้” พนักงานได้มาก
ขึ้นไปอีก เช่น ช่วยท าให้เขาท างานได้ส าเร็จเป็นท่ียกย่องนับถือ เจริญในหน้าท่ีการงาน และตัว
องค์การเอง ก็เจริญเติบโต ซ่ึงท าให้พนักงานมีหน้ามีตาด้วย พนักงานก็จะเกิดทัศนคติท่ีดีต่อ
องค์การถึงขนาดมีความจงรักภักดี (Loyalty) และเกิดความผูกพัน ต้องการท่ีจะเห็นองค์การบรรลุ
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เป้าหมาย แม้องค์การก าลังอยู่ในฐานะวิกฤตอันเน่ืองจากปัจจัยต่างๆ เช่น เศรษฐกิจตกต่ าฯลฯ ก็
จะพยายามช่วยกันแก้ปัญหา ไม่คิดจะลาออกไปหางานใหม่ เช่นน้ีเป็นต้น 

 
พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์ (2547,อ้างถึงในชุติรัตน์ ชมภูรัตน์,หน้า 4) ได้ให้ความ

หมายความผูกพันองค์กร คือ ทัศนคติท่ีสะท้อนความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของบุคคลกับองค์การ 
ผู้ท่ีมีความผูกพันกับองค์การสูงจะมองตนเองเป็นสมาชิกท่ีแท้จริงขององค์การ  ส่ิงเล็กๆ น้อยๆ ท่ี
องค์การท าให้ไม่พอใจก็จะไม่สนใจ และปรารถนาท่ีจะอยู่กับองค์การตลอดไป ในทางตรงกันข้ามผู้
ท่ีมีความผูกพันต่อองค์การต่ าจะมองตนเองเป็นเหมือนคนภายนอก  แสดงความไม่พอใจในส่ิง
ต่างๆ และไม่คิดว่าตนเองเป็นสมาชิกขององค์กรในระยะยาว 

 
วิฑูรย์  สิมะโชคดี (2538, อ้างถึงในสันต์ฤทัย ล่ิมวีรพันธ์, 2550, หน้า 10) ได้ให้

ความหมายของ ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึงความผูกพันทางทัศนคติ หรือการท่ีคนๆ หน่ึงจะ
แสดงตนและมีส่วนเกี่ยวข้องในองค์การใดๆ  ความผูกพันต่อองค์การมีความหมายท่ีกว้างกว่า
ความพอใจในงาน เพราะจะเกี่ยวข้องกับองค์การท้ังหมดมิใช่เพียงแค่ตัวบุคคล  และความผูกพัน
ต่อองค์การจะมีความม่ันคงมากกว่าความพอใจในงาน เพราะว่าส่ิงท่ีเกิดขึ้นวันต่อวันน้ันจะไม่ท า
ให้ความผูกพันลดลงไป  

 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2549 อ้างถึงในปรียาวดี ผลเอนก และคณะ,หน้า14) กล่าวว่า 

ความผูกพัน ต่อส่ิงหน่ึงส่ิง ใดเป็นพฤติกรรมเชิงบวกท่ีแสดงออกต่อส่ิงน้ั นใน 2 ลักษณะคือ เป็น
พฤติกรรมท่ีแสดงออกทาง  จิตใจได้แก่ เจตคติ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกายได้แก่  การ
กระท า เม่ือบุคคลมีความผูกพันต่อองค์กร บุคคลน้ันท่ีจะมีพฤติกรรมการกระท าที่มีความ ต่อเน่ือง 
สม่าเสมอ คงเส้นคงวาในการท างาน โดยไม่คิดท่ีจะละท้ิงโยกย้าย หรือเปล่ียนท่ีท างาน บุคคลท่ี
ผูกพันต่อองค์กรจะรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์กร ได้แก่ มีความเช่ือ อย่างแรงกล้าและ
ยอมรับเป้าหมาย ตลอดจนค่านิยมขององค์กร มีเจตนารมณ์และความเต็มใจท่ี จะทุ่มเทความ
พยายามอย่างมากเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร และปรารถนาท่ีจะรักษาไว้ซ่ึงการ เป็นสมาชิกของ
องค์กรน้ัน 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, หน้า 35) ให้ความหมายความผูกพันกับองค์การหรือ
ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Organization commitment) หมายถึง ระดับของความต้องการท่ีจะมี
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ส่วนร่วมในการท างานให้กับหน่วยงานหรือองค์การท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยู่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและศักยภาพท่ีมีอยู่ หรือหมายถึง ระดับท่ีพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของ
องค์การและต้องการรักษาสภาพความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การ บุคคลใดมีความรู้สึก
ผูกพันกับองค์การสูงคนเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 

 
ธีระ   วีรธรรมสาธิต  (2532, หน้า 20) ได้นิยาม ความผูกพันต่อองค์การน้ัน ว่าเป็นการเน้น

พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาของสมาชิกขององค์การ มีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมท่ีต่อเน่ืองใน
การท างาน ความต่อเน่ืองในการท างานโดยไม่โยกย้ายเปล่ียนแปลงท่ีท างานท่ีสมาชิกผูกพันต่อ
องค์การ และพยายามรักษาสมาชิกภาพไว้ เน่ืองจากได้เปรียบเทียบผลได้ผลเสียท่ีจะเกิดขึ้น หาก
ละท้ิงสภาพของสมาชิกหรือลาออกจากองค์การ  

 
โสภา   ทรัพย์มากอุดม  (2532, หน้า 14) นิยามไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง 

การท่ีสมาชิกในองค์การมีความผูกพันและความซ่ือสัตย์ต่อองค์การในแง่ของการรับเป้าหมาย 
ค่านิยม ขององค์การและการเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ตลอดจนความแน่วแน่ท่ีจะคงความเป็น
สมาชิกภาพในองค์การไว้ 

 

จากค านิยามของนักวิชาการหลายท่านพบว่า  ความหมายของความผูกพันต่อองค์การมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันในสาระส าคัญ  ซ่ึงการวิจัยในครั้งน้ีจะใช้นิยาม  ความผูกพันต่อองค์การ  
(Organizational Commitment) หมายถึง  สภาวะทางจิตใจท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้สึก  และการ
แสดงออกถึงความเช่ือม่ันในนโยบายของบริษัท  มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นมีความภาคภูมิใจใน
การท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของบริษัทตลอดจนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า  ท่ีจะรักษาความเป็น
สมาชิก  ขององค์การไว้ 

 

2. ความส าคัญของความผูกพันต่อองค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การ เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อความอยู่รอดและความมี
ประสิทธิภาพขององค์กร ในระดับผู้บริหารหากมีความผูกพันต่อองค์กรสูงแล้ว  ความผูกพันต่อ
องค์กรจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลทุ่มเทความพยายามในการบริหารงานอย่างเต็มท่ีและ
สอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจนค่านิยมขององค์กรท่ีบุคคลเป็นสมาชิกอยู่ เป็นผลให้องค์กร
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เจริญก้าวหน้า ส่วนในระดับผู้ปฏิบัติงานน้ัน ความผูกพันต่อองค์กรจะเป็นแรงผลักดันให้ปฏิบัติงาน
ในองค์กรได้ดีกว่าผู้ไม่มีความผูกพันต่อองค์กร เน่ืองจากผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
องค์กรด้วยน่ันเอง นอกจากน้ันพนักงานขององค์กรใดท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรจะด ารงความเป็น
สมาชิกในองค์กรนานกว่าพนักงานท่ีไม่มีความผูกพันต่อองค์กร เน่ืองจากความผูกพันต่อองค์กรใน
แง่ของบุคคลเป็นความรู้สึกอย่างลึกซ้ึงท่ีมีพื้นฐานมาจากองค์กร มิใช่เกิดจากความต้องการภายใน
ตัวหรือความต้องการของตัว บุคคล กล่าวโดยสรุป ความผูกพันต่อองค์กรเป็นส่ิงบ่งช้ีถึง  ความ
ทุ่มเทและความพยายามของพนักงานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตลอดจน
เป็นตัวบ่งบอกถึงอัตราการลาออก การขาดงาน และการมาทางานสายของพนักงานในองค์กรด้วย 
โดยและผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ท่ีมีความผูกพัน
ต่อองค์กรต่ า และความผูกพันต่อองค์กรยังเป็นตัวบ่งช้ีถึงความมีประสิทธิผลขององค์กรท่ีสาคัญ
อีกด้วย นอกจากน้ีความผูกพันต่อองค์การยังมีความสาคัญในเร่ืองอื่นๆ ดังท่ีนักวิชาการหลายท่าน
ได้กล่าวไว้ ดังน้ี 

 
บูชานัน (Buchanan II. 1974 : 533) กล่าวถึงความสาคัญของความผูกพันต่อองค์กรคือ  

1. ความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวเช่ือมระหว่างจินตนาการของมนุษย์กับ
จุดมุ่งหมายขององค์กรหรือช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้  

2. ทาให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าตนเองมีส่วนเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร  

3. ช่วยลดการควบคุมจากภายนอก  
 

แองเจ้ิล และ เพอร์รี่ (Angle & Perry, 1981: 1-14) กล่าวว่า หากสมาชิกในองค์กรไม่มี
ความผูกพันต่อองค์กรแล้ว จะก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาส าคัญ ดังน้ี  

 
1. ปัญหาการลาออกจากงาน มีความสัมพันธ์สูงสุดกับความผูกพันต่อองค์กร

ของสมาชิก  
2. ปัญหาการขาดงาน พบว่า คนท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะมีแรงจูงใจ

อยากมาทางานมากกว่าคนท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรต่ า  
3. ปัญหาการมาทางานสาย พบว่า คนท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรสูง  จะมา

ท างานตรงเวลามากกว่าคนท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรต่ า 
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ภรณี กีร์ติบุตร. (2529: 97) กล่าวว่า ความผูกพันจะนาไปสู่ผลท่ีสัมพันธ์กับความมี

ประสิทธิผลขององค์กร ดังน้ี  
1. พนักงานท่ีมีความรู้สึกผูกพันอย่างแท้จริงต่อเป้าหมายและค่านิยมของ

องค์กร มีแนวโน้มท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรอยู่ในระดับสูง  
2. พนักงานท่ีมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรอย่างสูง มักมีความปรารถนาอย่าง

แรงท่ีจะคงอยู่กับองค์กรต่อไป เพื่อทางานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายซ่ึงตนเองเล่ือมใสศรัทธา  
3. เหตุท่ีบุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรและเล่ือมใสศรัทธาในเป้าหมายของ

องค์กร บุคคลซ่ึงมีความผูกพันดังกล่าวมักมีความผูกพันอย่างมากต่องาน  เพราะเห็นว่างานคือ
หนทางท่ีตนจะสามารถทาประโยชน์ให้กับองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้สาเร็จ  

4. บุคคลซ่ึงมีความรู้ สึกผูกพันสูงจะเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามมาก
พอสมควรในการทางานให้กับองค์กร ทาให้ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีกว่าคนอื่น  
 

สุพิณดา คิวานนท์. (2545 : 32) ได้กล่าวถึงความสาคัญของความผูกพันต่อองค์กรว่า 
เปรียบเสมือนเป็นตัวคอยกระตุ้นให้สมาชิกในองค์กรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงในท่ีสุด
แล้วองค์กรน้ันก็จะสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

 
เฮ็ลริเจลและคณะ (ษมาภรณ์ ปล้ืมจิตร. 2547: 41 ; อ้างอิงจาก Hellrigel and others. 

2001 : 54) กล่าวว่า ผู้บริหารให้ความสนใจความผูกพันต่อองค์กรมาก  เพราะความสัมพันธ์
ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและการเปล่ียนงานมีความสาคัญมาก ถ้าสมาชิกในองค์กรมีความ
ผูกพันต่อองค์กรอย่างเข้มแข็งก็จะลาออกน้อยลง ความผูกพันต่อองค์กรท่ีมีมากจะสัมพันธ์กับการ
ขาดงานน้อยลงและทางานมีประสิทธิผลมากขึ้น ใส่ใจในงานมากขึ้น นอกจากน้ีความผูกพันต่อ
องค์กรส่วนบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะไปสู่เป้าหมายขององค์กรโดยตรงและมีผลทางบวกต่อการวัด
ประสิทธิผลขององค์กร  

พัชราภรณ์ ศุภม่ังมี (อ้างถึงในชุติรัตน์ ชมภูรัตน์,2552 ,หน้า 5 )กล่าวว่า ความผูกพันต่อ 
องค์การนับว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญต่อความอยู่รอด  และความมีประสิทธิผลขององค์การ 
กล่าวคือองค์การจะต้องมีความสามารถในการสรรหา และสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับสมาชิก
แต่ละคนในองค์การเพื่อรักษาไว้ซ่ึงทรัพยากรด้านบุคคลท่ีมีคุณภาพ สรุปได้ว่า  ความผูกพันต่อ
องค์การมีความส าคัญยิ่งต่อองค์การในประเด็นดังน้ี 
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1. ความผูกพันต่อองค์การสามารถใช้ท านายอัตราการเข้า -ออกจากงานได้
ดีกว่าความพึงพอใจในงาน ท้ังน้ีเพราะความผูกพันต่อองค์การเป็นแนวคิดท่ีมีลักษณะครอบคลุม
มากกว่าความพึงพอใจในงานและค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจในงาน 

2. ความผูกพันต่อองค์การ เป็นแรงผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ สามารถ
ท างานได้ดียิ่งขึ้น เน่ืองจากเกิดความรู้สึกในความเป็นเจ้าขององค์การร่วมกัน 

3. ความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวเช่ือมประสานระหว่าความต้องการของ
บุคคลในองค์การกับเป้าหมายองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 

4. มีส่วนเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ 
   5. ช่วยลดการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีสมาชิกในองค์การ

มีความรักและผูกพันต่อองค์การของตน 
 

อนันต์ชัย คงชัย (2529, อ้างถึงในสันต์ฤทัย ล่ิมวีรพันธ์,หน้า 12) กล่าวว่า ผูกพันต่อ
องค์การ เป็นเรื่องท่ีได้รับความสนใจกันมาในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา  มีการศึกษาวิจัยกันอย่าง
กว้างขวาง เน่ืองจากความผูกพันต่อองค์การมีความส าคัญ  

1. ทฤษฎีต่าง  ๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐานของความผูกพันต่อองค์การ  ตลอดจน
ผลการวิจัยต่าง ๆได้ช้ีให้เห็นว่า ความผูกพันต่อองค์การน้ี อาจจะใช้เป็นเครื่องพยากรณ์พฤติกรรม
ของพนักงานขององค์การได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราการเปล่ียนงาน (Turnover) อัตราการเข้า
ออกจากงานของพนักงานในองค์การ เน่ืองจากพนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์การมีแนวโน้มท่ีจะ
อยู่กับองค์การนานกว่าและเต็มใจท่ีจะท างานอย่างเต็มความสามารถ เพราะเม่ือคนมีความผูกพัน
ต่อองค์การ ก็จะมีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมท่ีต่อเน่ือง  มีความคงเส้นคงวา ไม่โยกย้าย
เปล่ียนแปลงท่ีท างาน 

2. ความผูกพันต่อองค์การ เป็นผลการศึกษาท่ีต่อเน่ืองหรือพัฒนาขึ้นมาจาก
การศึกษาเร่ืองความจงรักภักดี (Loyalty) ของพนักงานในองค์การซ่ึงผู้บริหารต้องการให้เกิดขึ้น 
เน่ืองจากความผูกพันต่อองค์การมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจในงาน เพราะความพึงพอใจ
ในงานสามารถเปล่ียนแปลงได้จากสภาพแวดล้อมท่ีพนักงานในองค์การต้องเผชิญในแต่ละวัน แต่
ความจงรักภักดีเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นและค่อย ๆ พัฒนาขึ้นช้า ๆ อย่างม่ันคง 

3. การท าความเข้าใจเร่ืองความผูกพันต่อองค์การ ช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของ
คนโดยท่ัวไปมากขึ้น ถึงกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีคนจะสร้างความผูกพัน หรือเกิดความรู้สึกว่าตน
เป็นส่วนหน่ึงของสังคมย่อย ๆ เน่ืองจากพฤติกรรมต่าง ๆ ย่อมมีผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
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ตนเองกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีความแตกต่างกันไปในด้านค่านิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ และบทบาท
ความเข้าใจในกระบวนการน้ีจะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของคนได้มากขึ้น 

Steers  (1977  :  47)  ได้เสนอแบบจ าลองเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร  โดยเขาได้
แบ่งแบบจ าลองออกเป็น  3   ส่วนส าคัญ  คือ 

1. ปัจจัยก าหนดความผูกพันต่อองค์กร  (Antecedents  of  Commitment) 
2. ลักษณะของความผูกพันต่อองค์กร  (Commitment) 
3. ผลของความผูกพันต่อองค์กร  (Outcomes  of  Commitment) 

 
แบบจ าลองของ  Steers   ดังกล่าวมาข้างต้นสามารถแสดงได้ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- สถานภาพการสมรส 

- ระยะเวลาการท างานในองค์การ 

- ระดับต าแหน่ง

ต าแหน่ง

 

ประสบการณ์ในงาน 

- ความส าคัญของตนต่อองค์การ 

- ความพึ่งพิงได้ขององค์การ 

- ความคาดหวังที่จะได้รับการ 
       ตอบสนองจากองค์การ 

- ทัศนคติต่อเพือ่นร่วมงาน องค์การ 

-  

ลักษณะของงาน 

- ความมีอิสระในการท างาน 

- ความหลากหลายของงาน 

- ความมีเอกลักษณ์ของงาน 

- งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  

- ระยะเวลาการท างานในองค์การ 
-      ผลป้อนกลับของงาน 

 

 

ความผูกพัน 

ต่อองค์การ 

 

 

ความเช่ือพฤติกรรม 

ที่แสดงออกมาในด้าน
ดีต่อองค์การ 
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จากแบบจ าลองของ  Steers  ดังกล่าวมาข้างต้น  จะเห็น  Steers  ได้แสดงปัจจัยท่ี

ก าหนดต่อความผูกพันต่อองค์การไว้ค่อนข้างชัดเจน  ซ่ึงแบ่งเป็น  3  กลุ่ม  ได้แก่ 
 

1. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน  (Personal  Characteristics)  ได้แก่  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  สถานภาพการสมรส  ระยะเวลาการท างานในองค์การ  ระดับต าแหน่ง 

2.ลักษณะของงาน  (Job  Characteristics)  หมายถึง  ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติงาน
รับผิดชอบอยู่  ได้แก่  ความมีอิสระในการท างาน  ความหลากหลายของงาน  ความมีเอกลักษณ์
ของงาน  งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น   ผลป้อนกลับของงาน 

3.ประสบการณ์ในงาน  (Work  experiences)   หมายถึง  สภาพการท างานท่ี
ผู้ปฏิบัติงานได้รับ  ได้แก่  ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์การ  ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน
และองค์การ  ความพึ่งพิงได้ขององค์การ  ความคาดหวังท่ีจะได้รับการตอบสนองจากองค์การ  

    
นอกจากน้ัน สเตียร์ (Steer. 1977: 48) ยังกล่าวอีกว่า ความผูกพันต่อองค์การสามารถ

ใช้ท านายอัตราการเข้าออกจากงานของสมาชิกในองค์กรได้ดีกว่า การศึกษาเรื่องความพึงพอใจใน
งานเสียอีก คือ  

1. ความผูกพันต่อองค์กร เป็นแนวคิดซ่ึงมีลักษณะครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจใน
งาน สามารถสะท้อนถึงผลโดยท่ัวไปท่ีบุคคลสนองตอบต่อองค์กรโดยส่วนรวม  ในขณะท่ีความพึง
พอใจในงานสะท้อนถึงการตอบสนองของบุคคลต่องานในแง่ใดแง่หน่ึงเท่านั้น  

2. ความผูกพันต่อองค์กรเป็นแรงผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทางานได้ดีขึ้น  
3. ความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวช้ีถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กรอีกด้วย  

 
3. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี และปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
 

จากการค้นคว้ารวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน สามารถ 
ประมวลเพื่อเป็นองค์ความรู้ได้ตามแนวความคิดดังต่อไปน้ี 
  

1. แนวคิดของ The Gallup Organization 
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The Gallup Organization (2007) The Gallup Organization เป็นสถาบันวิจัยและ
องค์การท่ีปรึกษาที่ได้ท าการศึกษาถึงลักษณะของมนุษย์ท่ีจะเป็นตัวขับเคล่ือนผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ขององค์ การโดยได้ท าการค้นคว้าข้อมูลทางเศรษฐกิจจ านวนมาก  และการวิเคราะห์ข้อมูลของ
พนักงานและลูกค้าเพิ่มเติมจากเดิม ได้ค้นพบแนวทางท่ีมนุษย์เป็นตัวขับเคล่ือนผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ขององค์การ ซ่ึงจัดว่าเป็นทฤษฎีการจัดการท่ีเป็นท่ีรู้จักกันในรูปของ  The Gallup Path ซ่ึงหัวใจ
ส าคัญของโมเดลน้ีแสดงให้เห็นว่าพนักงานทุกระดับในทุกองค์การจะสร้างการเติบโตยอดขายและ
ก าไรขององค์การ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ดีท่ีสุด ต้องรู้จักจูงใจและ
รักษาพนักงานท่ีมีความสามารถไว้ เพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพัน ซ่ึงพนักงานท่ีมีความผูกพัน
น้ันจะช่วยเพิ่มและรักษาลูกค้าท่ีสร้างก าไรให้แก่องค์การได้  ตลอดจนเพิ่มความจงรักภักดีของ
ลูกค้าส่งผลให้องค์การเกิดการเติบโตของยอดขายและผลก าไรอย่างยั่งยืน  จนเพิ่มมูลค่าหุ้นของ
องค์การได้ 

จากแนวคิดของ The Gallup Organization ได้แบ่งพนักงานในองค์การออกเป็น 3 
ประเภท ดังน้ี 

1. Engaged employee คือ พนักงานมีใจรักและทุ่มเทในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ พยายามท่ีจะการปรับปรุงตนให้ดี
ขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ท าให้องค์การบรรลุสู่ความส าเร็จ เปรียบเสมือน “ ดาวเด่นในองค์การ ” 
ผู้บริหารต้องไม่ปล่อยให้พนักงานเหล่านี้อยู่โดยตามล าพัง ต้องมอบหมายงานท่ีเหมาะสม 

2. Not –Engaged employee คือ พนักงานท่ีเสมือน “ ผีดิบในองค์การ ” ท างานให้เสร็จ
ตามความต้องการเบื้องต้น แต่ไม่มีใจรักและทุ่มเทในงาน ท างานเพื่อต่อต้านวัตถุประสงค์ของ
องค์การ พนักงานเหล่าน้ีจะไม่มีความผูกพันในงาน  หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานดังน้ันผู้บริหาร
จะต้องให้พนักงานเหล่าน้ีรู้สึกถึงความห่วงใยและให้ความส าคัญแก่พวกเขา  ช่วยให้เข้าใจถึง
บทบาท ทักษะ และความรู้ เพื่อให้พนักงานเหล่านี้สามารถที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

3. Actively disengaged employee คือ พนักงานท่ีสร้างปัญหาให้แก่องค์การมีทัศนคติ
ด้านลบในการท างาน ไม่มีความสุขในการท างาน และยังส่งต่อความรู้สึกไปยังพนักงานอื่นด้วย 
เปรียบเสมือน “ แอปเปิ้ลเน่า ” ผู้บริหารต้องหาสาเหตุท่ีท าให้พนักงานเหล่าน้ีมีความรู้ สึกต่อต้าน
ต่อองค์การ เพื่อวางแผนงานและให้มีการสอนงานอย่างใกล้ชิด 
 

The Gallup Organization เป็นบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงมีช่ือเสียงและกล่าวได้ว่าเป็นผู้ริเริ่ม
ของการศึกษาเร่ือง Employee Engagement โดยบริษัทก่อตัง้เม่ือป ี 1935 โดย Dr. 
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GeorgeGallup จากการศึกษาถึงพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ โดยท าการส ารวจพนักงาน
จ านวน 1.98 ล้านคนจากองค์การท้ังหมด 36 แห่ง ท่ีอยู่ใน 21 อุตสาหกรรม ของ 28 ประเทศ โดย
ใช้ Mata-Analysis เพื่อค้นหาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน จากการส ารวจท า
ให้ Gallupค้นพบค าถาม 12 ประการ (Q12) ท่ีสามารถวัดความผูกพันของพนักงานได้อย่างแท้จริง 
ผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นความเช่ือมโยง ระหว่างค าถามท่ีใช้วัดความผูกพันของพนักงานท้ัง 12 
ประการ กับ อัตราการลาออก (Turnover) การรักษาพนักงาน (Retention) ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ลูกค้า (Customer Metrics) ความปลอดภัย (Safety) ผลผลิต (Productivity)  และการสร้างผล
ก าไร (Profitability) ซ่ึงจะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์การ ค าถาม 12 ประการ (Q12) ได้
กลายเป็นค าถามท่ีใช้ในการวัดความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) โดยแบง่ขอ้
ค าถามตามล าดับขั้นของความผูกพัน (Hierarchy of Engagement) ซ่ึงสามารถแสดงเปน็
แผนภาพดังต่อไปน้ี 
 

ภาพประกอบท่ี  2.1 Q12 Hierarchy of Engagement 

 
 

แหล่งท่ีมา : ภคพล อนุฤทธ์ิ, 2546 . อ้างใน จิรประภา อัครบวร, 2549 : 340 
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จากภาพประกอบท่ี 2.1  แสดงให้เห็นถึงล าดับขั้นของของความผูกพัน  4 ระดับ ซ่ึง
ประกอบไปด้วย 12 ค าถาม ดังต่อไปน้ี 

 
ด้านความต้องการพื้นฐาน (Basic Need) 

1) ฉันรู้ว่าฉันถูกคาดหวังอะไรบ้างในการท างาน (I know what’s expected of 
me at work) 

2) ฉันมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานท่ีเหมาะสม  (I have materials 
and equipment to do work right) 
 

ด้านการสนับสนุนการบริหาร (Management Support) 

3) ณ ท่ีท างานฉันมีโอกาสได้ท าในส่ิงท่ีฉันท าได้ดีท่ีสุดทุกวัน (At work, I have 
opportunity to do what I do best everyday) 

4) ในช่วง 7 วันท่ีผ่านมา ฉันได้รับการยกย่องหรือชมเชยในงานท่ีออกมาดี (In 
the last seven days, I have received recognition or praise for doing good work) 

5) ฉันมีหัวหน้าหรือคนท่ีท างานคอยดูแลเอาใจใส่ฉัน  (My Supervisors, or 
someone at work, seem to care about me as a person) 

6) มีบางคนในท่ีท างานคอยสนับสนุนฉันให้ได้รับการพัฒนา  (There are 
someone at work who encourage development) 

7) ในท่ีท างานความคิดเห็นของฉันได้ รับการยอมรับ  (At work my 
opinionsseem to count) 
 

ด้านสัมพันธภาพ (Relatedness) 
8) พันธกิจหรือจุดมุ่งหมายขององค์การท าให้ฉันรู้สึกว่างานของฉันน้ันส าคัญ 

(The mission or purposes of company make me feel my job is important) 
9) เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องของฉันท างานอย่างเต็มท่ีเพื่อให้งานมีคุณภาพ  

(My associates or follow employees are committed to doing quality work) 
10) ฉันมีเพื่อนท่ีดีท่ีสุดในท่ีท างาน (I have a best friend at work 
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ด้านความก้าวหน้าในงาน (Growth) 

11) ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมามีคนท่ีท างานพูดถึงความก้าวหน้าในงานของฉัน 
(In the last six months, someone at work has talked to me about my progress) 

12) เม่ือปีท่ีผ่านมาน้ีฉันได้มีโอกาสท่ีได้เรียนรู้และเติบโตในท่ีท างาน  (This 
last year, I have had opportunity to learn and grow at work) 
 

จากแนวคิดน้ี The Gallup Organization ได้น ามาศึกษาวิจัยเรื่องความผูกพันของ
พนักงานโดยส ารวจจากพนักงาน 3 ล้านคน ใน 350 องค์การของสหรัฐอเมริกา ด้วยการใช้
แบบสอบถาม Q12 ซ่ึงผลการส ารวจพบว่าร้อยละ 70 ของพนักงานน้ันไม่มีความผูกพันในงาน 
และคนกลุ่มน้ีหากอยู่ในองค์การนานขึ้นจะยิ่งมีความผูกพันน้อยลง  แต่การให้พนักงานได้มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในองค์การจะท าให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์การเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากน้ีผลของการศึกษาดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่านายจ้างควรมุ่งเน้นท่ีความต้องการพื้นฐาน
ของพนักงาน กล่าวคือ ควรตั้งความคาดหวังให้ชัดเจน (Set clear expectation) เพราะท าให้
พนักงานรู้ว่าผลลัพธ์ท่ีองค์การต้องการคืออะไร และควรปฏิบัติตัวอย่างไร ท่ีส าคัญนายจ้างต้อง
เปิดให้พนักงานได้ท าในส่ิงท่ีพวกเขาท าได้ดีท่ีสุด  (Let employees do what they do best) และ
ควรแสดงความเอาใจใส่ (Show you care) ต่อพนักงาน ซ่ึงแนวทางต่าง ๆ น้ีจะช่วยสร้างให้
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น (The Gallup Organization, 2003 อ้างใน จิรประภา 
อัครบวร, 2549 : 341) 
 

2. แนวคิดของ Hewitt Associates 

Hewitt Associates เป็นบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงก่อตั้งโดย Ted Hewitt ในปี 1940 ส าหรับ
ในเร่ืองของความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) น้ัน Hewitt Associates ได้ ให้
มุมมองว่าความผูกพันของพนักงานแสดงออกได้โดยพฤติกรรม กล่าวคือ สามารถดูได้จากการพูด 
(Say) โดยจะพูดถึงองค์การเฉพาะในแง่บวก และพิจารณาจากการด ารงอยู่ (Stay) น่ันคือพนักงาน
ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ส่วนประเด็นสุดท้ายดูจากการใช้ความพยายามอย่าง
เต็มความสามารถ (Strive) เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนธุรกิจขององค์การ โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันของพนักงานตามแนวคิดของ  Hewitt Associates มี 7 ประการ ดังน้ี (Hewitt 
Associates, 2003 อ้างใน จิรประภา อัครบวร, 2549 : 341) 



 

 

26 

 
1. ภาวะผู้น า (Leadership) 
2. วัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์การ (Culture/Purpose) 
3. ลักษณะงาน (Work Activity) 
4. ค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) 
5. คุณภาพชีวิต (Quality of life) 
6. โอกาสท่ีได้รับ (Opportunity) 
7. ความสัมพันธ์ (Relationship) 

 
ภาพประกอบท่ี 2.2 แบบจ าลองวัดความผูกพันตามแนวคิดของ Hewitt Associates 

 

 
 
แหล่งท่ีมา : 2005. (April,7) Employee Engagement Higher at Double-Digit 

GrowthCompany. Research Brief Employee. Hewitt Associates. Online 
overview/index.htm.p.10 Engagement 
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จากปัจจัยความผูกพันท้ัง 7 ประการน้ีได้กลายมาเป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดความผูกพันของ
พนักงานในองค์การต่างๆ เช่น ในการศึกษาความผูกพันของพนักงานในประเทศแคนาดาจ านวน 
120 องค์การ จากพนักงาน 80,000 ราย ผลการศึกษาพบว่า บริษัทท่ีติดอันดับในกลุ่มผู้ว่าจ้างท่ีดี
ท่ีสุด (Best employees) จ านวน 50 องค์การ โดยเฉล่ียมีพนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์การสูง
กว่าพนักงานท่ีไม่ติดอันดับผู้ว่าจ้างท่ีดีท่ีสุดถึง  21% จากการส ารวจพบว่าบริษัทท่ีติดอันดับผู้
ว่าจ้างท่ีดีท่ีสุดน้ันจะมีระดับความผูกพันของพนักงานท่ีสูงกว่าบริษัทท่ีไม่ติดอันดับผู้ว่าจ้างท่ีดีท่ีสุด 
 

3. แนวคิดของ Dr.Ed Gubman 

Dr.Ed Gubman ได้มีมุมมองว่าความผูกพันจะเกิดขึ้นได้ต้องเช่ือมโยงกันท้ัง  3  ส่วน 
ได้แก่ คุณค่าและความรับผิดชอบ (Values and Responsibility) โปรแกรม (Program) และ
ความสัมพันธ์ (Relationship) ซ่ึงแสดงเป็นแผนภาพล าดับขั้นของความผูกพัน  (Engagement 
Hierarchy) ได้ดังน้ี 

 
ภาพประกอบท่ี 2.3 Engagement Hierarchy 

 
แหล่งท่ีมา : Ed Gubman.2003. Increasing and Measuring Engagement (Online). 

Available URL:http://www.gubmanconsulting.com/writing_increasing.html   (อ้างใน        
จิรประภา  อัครบวร, 2549 : 342) 
 

http://www.gubmanconsulting.com/writing_increasing.html
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จากแผนภาพ สามารถอธิบายได้ว่า การจะเพิ่มความผูกพันให้เกิดในองค์การน้ันมี
ความสัมพันธ์กัน 3 ล าดับขั้น กล่าวคือ เร่ืองแรกเป็นส่วนของคุณค่าและความรับผิดชอบซ่ึงถือเป็น
ฐานท่ีท าให้เกิดความผูกพัน ท้ังน้ีการให้คุณค่าของพนักงานท่ีสอดคล้องกับค่านิยม หรือวัฒนธรรม
องค์การน้ัน เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้พนักงานเต็มใจท างานให้องค์การ  ขณะเดียวกันในเรื่องของ
โปรแกรมหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีจะจัดให้พนักงาน เช่น เรื่องการจ่ายค่าจ้าง  สวัสดิการหรือการจัด
ฝึกอบรมน้ัน ล้วนแล้วแต่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การท้ังส้ิน ซ่ึงหากองค์การจัดหาปัจจัยเหล่าน้ี
ได้ตรงกับความต้องการของพนักงานอย่างแท้จริงแล้ว จะช่วยให้พนักงานอยากท่ีจะอยู่กับองค์การ
ต่อไป อย่างไรก็ตามทรัพยากรขององค์การท่ีมีจ ากัดส่งผลให้ไม่อาจท่ีจะตอบสนองความต้องการ
ของพนักงานได้ท้ังหมด ดังน้ันองค์การจึงควรค านึงถึงความเหมาะสมด้วย 

ประการสุดท้ายในเร่ืองของความสัมพันธ์น้ัน ก็มีผลอย่างยิ่งต่อการสร้างให้เกิดความ
ผูกพันของพนักงาน ท้ังน้ีเพราะการจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึก (Management of Mood) ของ
มนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการรับรู้และตัดสินใจต่าง  ๆ ดังน้ันไม่ว่าจะเป็นสัมพันธภาพ
ระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานจึงล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานท้ังส้ิน 

 
4. แนวคิดของ Burke Institute 

Burke Institute ได้ท าการวิจัยเรื่องความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ  (อ้างใน
http://www.burke.com, 2007) จากการวิจัยพบว่า พนักงานท่ีมีความผูกพันจะต้องการท างานอยู่
กับองค์การน้ันๆ ยอมเสียสละเพื่อองค์การ สร้างผลผลิตและให้บริการแก่ลูกค้า  และช่วยเหลือ
องค์การให้ประสบความส าเร็จ โดยความผูกพันของพนักงานน้ีจะส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีของ
ลูกค้า(Customer loyalty) และก่อให้เกิดผลประโยชน์ (Profitability) ต่อองค์การ โดยในการวิจัยได้
มีการกล่าวถึงส่วนประกอบส าคัญท่ีท าให้ เกิดความผูกพันของ  พนักงาน (Engagement 
Components) โดยเรียกว่า Employee Engagement Index (EEI)TM ซ่ึงประกอบไปด้วยปัจจัย 
ต่าง ๆ 6 ปัจจัย ได้แก่  

1. องค์การ (Company) บริษัทต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีดี  
2. กลุ่มงาน (Work Group) ต้องมีเพื่อนร่วมงานท่ีดีเพื่อความร่วมมือท่ีดีในการ 

ท างานอันน ามาซ่ึงการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
   3. สายอาชีพ (Career/Profession) พนักงานต้องมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง 
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 4. ลูกค้า (Customer) ต้องสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของ
ลูกค้าได้ 

 5. ผู้จัดการ (Manager) ต้อง มีความยุติธรรม ให้การสนับสนุน และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างเท่ียงตรง  

6. งานท่ีท า (Job) ต้องมีความท้าทายและมีระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีดี 
Burke ได้น าปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีมาเป็นปัจจัยในการวัดความผูกพันของพนักงาน ซ่ึงในแต่ละ
ปัจจัยจะมีหัวข้อต่างๆ ท่ีใช้เป็นประเด็นเพื่อวัดความผูกพันของพนักงาน เช่น ในด้านองค์การเป็น
ค าถามท่ีถามเกี่ยวกับภาวะผู้น า ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีจัดให้ โดยปัจจัยในด้าน
ต่างๆ จะน าไปสู่ความผูกพันของพนักงาน และผลของความผูกพันของพนักงานดังกล่าวจะแสดง
ออกมาในลักษณะของผลการด าเนินงานของพนักงานและองค์การ  การคงอยู่ของพนักงานใน
องค์การ ความจงรักภักดีของลูกค้าและความสามารถในการท าก าไรจากแผนภาพท่ี 1 ได้แสดงให้
เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของการเกิดความผูกพันของพนักงาน  โดยBurke ได้น า
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มาเป็นปัจจัยในการวัดความผูกพันของพนักงาน ซ่ึงในแต่ละปัจจัยจะมีหัวข้อ
ต่างๆ ท่ีใช้เป็นประเด็นเพื่อวัดความผูกพันของ โดยปัจจัยในด้านต่างๆ จะน าไปสู่ความผูกพันของ
พนักงาน และผลของความผูกพันของพนักงานดังกล่าวจะแสดงออกมาในลักษณะของผลการ
ด าเนินงานของพนักงานและองค์การ การคงอยู่ของพนักงานในองค์การ ความจงรักภักดีของลูกค้า 
และความสามารถในการท าก าไร 

ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาจะส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพัน ซ่ึงจะเช่ือมโยงมาสู่ผลลัพธ์
ต่างๆ จะเห็นได้ว่าแผนภาพความผูกพันตามแนวคิดของ Burke น้ันได้แสดงท้ังส่ิงท่ีเป็นเหตุซ่ึงก็คือ
ปัจจัยท้ัง 6 คือ และแสดงส่วนท่ีเป็นผลซ่ึงจะได้รับหากพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ 
 

5.ทฤษฎีความต้องการของเฮอร์เบิร์ก (Herzberg) 
 

ทฤษฎีการจูงใจสุขอนามัย  (motivation hygiene theory) โดยแบ่งปัจจัยจูงใจ
ออกเป็น 2 องค์ประกอบ ดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541, หน้า 112) 

1) ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ (motivation faction) หมายถึงแรงจูงใจใน
การท างานท าให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้นท าให้เกิดความพึงพอใจใน
การท างานปัจจัยท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจ ได้แก่ 
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1.1) การยกย่อง (esteem) 
1.2) การเล่ือนต าแหน่ง (promotion) 
1.3) การให้โอกาสพัฒนาศักยภาพ (potential opportunity) 
1.4) การให้ความม่ันคง (safety) 
1.5) การให้ความใส่ใจ (care) 

 
รางวัลตอบแทนท่ีไม่ใช่ตัวเงิน (non-money incentive motivation) หมายถึง รางวัลตอบ 

แทนต่างๆ ท่ีองค์การจัดให้ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเกียรติยศช่ือเสียงของบุคคล  โดยท่ี
ไม่ใช่เงิน เพราะฉะน้ันผู้บริหารควรเลือกตอบสนอง ความต้องการของบุคคลให้เหมาะสมการยก
ย่อง (esteem) เป็นท่ียอมรับว่าบุคคลแต่ละคนชอบการยกย่อง  มากกว่าการต าหนิหรือลงโทษ 
เพราะการยกย่องท าให้เกิดก าลังใจมีความรู้สึกท่ีดี และเป็นส่ิงจูงใจของบุคคลได้ดีผู้บริหารอาจยก
ย่องพนักงานได้หลายลักษณะ เช่น การชมเชยสรรเสริญต่อหน้าสาธารณชน  การประกาศเป็น
พนักงานดีเด่น ลงประวัติการท างานให้เห็นชัดเจน 
 

- การเล่ือนต าแหน่ง  (promotion) เช่น พนักงานท่ีท างานดี มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการเล่ือนต าแหน่ง ก็ควรได้รับการสนับสนุนให้เล่ือนต าแหน่งสูงขึ้นไป  เช่น ผู้จัดการ 
หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนก และได้รับสิทธิพิเศษ เช่น มีส่ิงอ านวยความสะดวก รถประจ าต าแหน่ง 

- การให้โอกาสพัฒนาศักยภาพ  (potential opportunity) ผู้บริหารควร
สนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ร่วมท างานกับผู้เช่ียวชาญ ให้มีโอกาสปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับงานขององค์การ ให้ศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ เข้าร่วมฝึกอบรมการศึกษาต่อ 

- การให้ความม่ันคง (safety) ผู้บริหารหรือองค์การควรท าให้พนักงานรู้สึกถึง
ความม่ันคงท้ังร่างกายและจิตใจ เช่น มีอิสระในการท างานตามขอบเขตของงาน  มีหลักประกัน
ความม่ันคงว่าจะได้ท างานตลอดไป และให้บ าเหน็จเม่ือออกจากงาน 

- การให้ความใส่ใจ (care) ผู้บริหารควรเอาใจใส่พนักงานทุกคน ด้วยการ
พบปะยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย ชมเชย ปลอบใจ และไว้วางใจ เป็นต้น ท าให้พนักงานรู้สึกถึงคุณค่า
ในความเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ การได้รับการยอมรับจะท าให้พนักงานซ้ึงใจและอุทิศตนในการ
ท างาน 
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2) ปัจจัยสุขอนามัย  (hygiene factor) ปัจจัยท่ีป้องกันไม่ให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกไม่พอใจในงานท่ีท าไม่ใช่ปัจจัยท่ีจูงใจ โดยตรงในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
ได้แก่ 

2.1) นโยบายและการบริหารงานขององค์การ 
2.2) การบังคับบัญชา 
2.3) ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
2.4) อัตราค่าจ้าง 
2.5) ความม่ันคง 
2.6) สภาพการท างาน 

ปัจจัยสุขอนามัยกระตุ้นท าให้บุคลเกิดความกระตือรือร้นและพยายามท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ันเม่ือต้องการจูงใจผู้บริหารควรมอบหมายงานท่ีท้าท้าย ให้บุคคลมี
ความรับผิดชอบสูงขึ้น ตลอดจนให้เล่ือนต าแหน่งสูงขึ้น จะท าให้พนักงานท างานให้มีประสิทธิภาพ 
ในขณะเดียวกันหากขาดปัจจัยสุขอนามัย อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่พนักงานได้ เช่น การนัด
หยุดงานของพนักงาน เพื่อเรียกร้องค่าจ้างแรงงาน ผู้บริหารจึงจัดให้มีโครงการด้านผลประโยชน์
พิเศษต่างๆ เพื่อให้พนักงานพึงพอใจ ทฤษฎีจูงใจของเฮอร์เบิร์ก ได้ศึกษาจนมีความเช่ือว่าความ
ต้องการด้านการจูงใจจะประกอบด้วยปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง  งานท่ีมีความท้าทาย
ก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดี เกี่ยวกับความส าเร็จของงาน เกิดความรับผิดชอบ มีความรู้สึกก้าวหน้า
ได้รับการยกย่อง และเกิดความเพลิดเพลินในงาน โดยพัฒนาเพิ่มพูนเน้ือหาของงาน (job  
enrichment)ให้มีคุณค่าการปรับปรุงงานและออกแบบงานใหม่ จะท าให้งานต่างๆมีความมากมาย
ขึ้น ท้าทายความส าเร็จมีการยอมรับให้รับผิดชอบงานท่ีส าคัญ และส่งเสริมให้บุคคลโตขึ้น ซ่ึงมีผล
ต่อการจูงใจเป็นอันมาก ในเวลาเดียวกันส าหรับความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยท่ีจะมีผลกระทบต่อ
ขวัญและก าลังใจของพนักงานตกต่ าน้ัน ผู้บริหารควรเพิ่มความระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดการ
มองข้ามไม่สนใจ จนกลายเป็นปัญหากระทบต่อขวัญและก าลังใจผู้ท างาน การจูงใจด้วยงาน อาจ
กระท าได้ด้วยการหมุนเวียนงาน (job rotation) การจัดให้ท างานเป็นกลุ่ม (teamwork) และการ
ออกแบบงาน (job design) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2541, หน้า 140) 
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6. ทฤษฎีของแมคเกรเกอร์ (McGregor) 

    แมคเกรเกอร์ ให้แนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมงานในองค์การเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือสูงสุด โดยใช้ทฤษฏี X และควบคุมงานแบบใหม่เป็นทฤษฏี Y ท้ังสองทฤษฏีน้ีมีสมมติฐานท่ี 
ตรงกันข้าม 

1) ทฤษฏี X 
 

1.1) คนส่วนใหญ่นิสัยไม่ ชอบท างาน และพยายามหลีกเล่ียงการ
ท างานทุกอย่างเท่าที่จะหลีกเล่ียงได้ 

1.2) โดยปกติคนไม่ชอบท างาน การท่ีจะท าให้คนท างานจะต้องใช้
วิธีการบังคับควบคุม การส่ังการใช้ให้ท า แนะน า ช้ีน า ข่มขู ่และต้องน าวิธีการลงโทษมาใช้ เพื่อให้
เกิดความเกรงกลัวคนจึงจะท างานน้ันให้ และใช้เทคนิคการจูงใจด้วยวิธีต่างๆ  เพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ 

1.3) คนเรามักจะพยายามเล่ียงงาน พยายามท่ีจะปัดความ
รับผิดชอบ หลีกเล่ียงความรับผิดชอบ จะท างานเท่าท่ีได้รับค าส่ังท าน้ัน มีความทะเยอทะยาน
กระตือรือร้นต่อการท างานเพียงเล็กน้อย แต่ก็ต้องการความม่ันคงและความปลอดภัยในอาชีพ 

 
2) ทฤษฏี Y 

2.1) การใช้แรงกายและแรงสมองท างานถือเป็นเรื่องธรรมดา  
เหมือนกับการเล่นหรือพักผ่อน เพราะการท างานเป็นแหล่งท่ีมาของความพึงพอใจหรือการลงโทษ
ก็ได้ โดยท่ัวไปคนเรามีความขยันหม่ันเพียรไม่เกียจคร้าน 

2.2) คนเราย่อมมีความรับผิดชอบและมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  โดย
พื้นฐานของมนุษย์มีความร่วมมือสนับสนุน 

2.3) การควบคุม หรือการบังคับจากภายนอกไม่ใช่วิ ธีการท่ีดี 
ส าหรับการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ มนุษย์ทุกคนย่อมจะท างานด้วยความเป็นตัวของตัวเอง  
จนบรรลุความส าเร็จ มีความคิดริเริ่มท างานด้วยตัวเอง ถ้าหากได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง 

2.4) การสร้างความผูกพันต่อวัตถุประสงค์ขององค์การด้วยการให้
รางวัลตามความส าเร็จแห่งผลงานของแต่ละบุคคล  จะสามารถอ านวยให้เกิดผลการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ โดยตรงต่อวัตถุประสงค์ขององค์การ 
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2.5) บุคคลท่ีอยู่ในองค์การสามารถแสดงความคิดเห็นเพียงบางส่วน
เท่านั้น ปกติคนเราพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและพัฒนาวิธีการท างานอีกด้วย 

 2.6) ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคล มีส่วนสัมพันธ์กับ
ความเฉลียวฉลาด ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ต่อการแก้ไขปัญหาองค์การ  และมีใจ
กว้างพอท่ีจะให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานอย่างจริงจังอีกด้วย  (ธงชัย สันติวงษ์, 2545, 
หน้า 232-237) 

 
7. ทฤษฎีความต้องการตามล าดับข้ัน (Need Hierarchy Theory)  

Abraham Maslow ให้ความส าคัญกับแหล่งท่ีมาของแรงจูงใจ เช่น ความต้องการ
ด้านชีววิทยาหรือสัญชาตญาณ อะไรคือสาเหตุให้คนประพฤติตัวตามความพึงพอใจของตนเอง ซ่ึง
ความต้องการอย่างหน่ึงไม่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมในระยะยาว และความต้องการอื่นก็จะเข้ามา
แทนท่ี คนเรามักจะเสาะหาสิ่งต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการ เพราะความต้องการท่ีจะสมหวังย่อม
ไม่มีท่ีส้ินสุด โดยได้เสนอความต้องการเป็น 5 ขั้น ได้แก่ 

1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological needs) เป็นความต้องการขั้น
พื้นฐานท่ีสุด เพื่อความมีชีวิตอยู่รอด ได้แก่ อาหาร, อากาศ, น้ า การนอน และแรงขับทางเพศ    
เป็นต้น 

             2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการแสวงหา
ความปลอดภัยทางด้านท่ีพักอาศัยและความม่ันคง 

          3. ความต้องการความรักและการยอมรับ (Belonging and love needs) เป็น
ความต้องการท่ีต้องการการยอมรับทางสังคมในด้านความรัก มิตรภาพ บทบาทหน้าท่ี และการมี
ส่วนร่วม 

            4. ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ (Self-esteem needs) เป็นความ
ต้องการทางด้านความคิดภายใน เช่น เป็นท่ีช่ืนชอบและได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น 

            5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization) เป็นความต้องการ
สูงสุดในชีวิตของคน เป็นการเข้าใจและตระหนักในความสามารถของตน จึงต้องการจะใช้
ความสามารถนั้นตอบสนองความต้องการของตน โดยไม่สนใจว่าจะต้องได้รับผลตอบแทน 
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ภาพประกอบท่ี 2.4 ความต้องการตามล าดับขั้น (Need Hierarchy Theory) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ทฤษฎีน้ีแสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจเกิดจากความต้องการของมนุษย์ท่ีต้องการความส าเร็จ 

มาสโลว์ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความต้องการตามล าดับขั้นไว้ ดังน้ี 
1) การกระท าเป็นส่ิงส าคัญท่ีเกิดจากความต้องการท่ียังไม่บรรลุความส าเร็จ ทุ กคน

ต้องการความส าเร็จไม่ว่าจะมีแรงจูงใจหรือไม่ก็ตาม 
2) คนจะจัดระบบเพื่อตอบสนองความต้องการโดยเริ่มจากส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานท่ีสุดและ

พัฒนาเป็นล าดับขั้นขั้นตอนความส าคัญ เม่ือความต้องการระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว 
บุคคลก็จะให้ความสนใจกับความต้องการระดับสูงต่อไป โดยไม่มีวันส้ินสุด 

3) ความต้องการพื้นฐานต้องมาก่อนความต้องการอื่น 

 

 

ความต้องการความส าเร็จในชีวิต 

ความต้องการได้รับการยกยอ่งนับถือ 

ความต้องการความรักและการยอมรับ 

ความต้องการความปลอดภัย 

ความต้องการทางกายภาพ 

ล าดับขั้นของการพฒันา 

ขั้นสูง 

ขั้นพื้นฐาน 
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8. ทฤษฎี ERG (ERG Theory : Existence Relatedness Growth Theory) 
 

 เป็นทฤษฎีท่ี Clayton Alderfer พัฒนามาจากทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของ 
Maslow โดยได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐาน 3 อย่าง ดังน้ี 
 1) ความต้องการด ารงชีวิต (Existence needs)  เป็นความต้องการท่ีจะ
ตอบสนองเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ า ท่ีพักอาศัย ความปลอดภัย
ทางร่างกาย 
 2) ความต้องการมีสัมพันธภาพกับคนอื่น (Relatedness needs) เป็นบทบาทท่ี
ซับซ้อนเกี่ยวกับคนและความพึงพอใจ การปฏิสัมพันธ์กันในสังคมน ามาสู่เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ 
การเคารพนับถือ การยอมรับ และความต้องการเป็นเจ้าของ ท าให้เกิดความพึงพอใจใน
บทบาทการท างานกับตัวพนักงานเองรวมท้ังครอบครัวและเพื่อน 

 3) การต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth needs) เป็นความต้องการสูงสุด 
เช่น ได้รับการยกย่อง, ประสบความส าเร็จในชีวิต, ความเจริญก้าวหน้า ซ่ึงต้องใช้ความสามารถ
อย่างเต็มท่ี ความต้องการน้ีประกอบด้วย การท้าทาย อิสรภาพของตัวเองท่ีจะท าให้ความสามารถ
น้ันเกิดความเป็นจริงได้ 

 
ความต้องการในทฤษฎี ERG ไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามล าดับขั้น บุคคลอาจเกิดความ

ต้องการในระดับสูงได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับการตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน และ
ความพึงพอใจท่ีมาจากความต้องการจะเพิ่มมากขึ้น 

 
9. ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom’s Expectancy Theory. 1964) 

 ทฤษฎีน้ีกล่าวถึง บุคคลเลือกการรับรู้ตามความคาดหวัง รางวัลท่ีคาดว่าจะได้รับใน
ด้านงานบุคคลจะเลือกทางานในระดับท่ีผลออกมาได้รับประโยชน์สูงสุด เขาจะทางานหนักถ้าเขา
คาดหวังว่าความพยายามของเขาจะนาไปสู่รางวัลท่ีเขาต้องการ  ในด้านรายรับหรือตาแหน่งท่ี
สูงขึ้น ระดับผลผลิตของบุคคลใดขึ้นอยู่กับแรงผลักดัน 3 ประการ คือ  

1. เป้าหมายของบุคคลน้ัน  
2. ความเข้าใจหรือการรับรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและการประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมาย  
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3.  การรับรู้ในความสามารถของเขาว่าจะมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดต่อระดับ
ผลผลิต  

ทฤษฎีน้ีได้กล่าวถึงกระบวนการความคิดของมนุษย์ในเรื่องของความคาดหวั ง  
(Expectancy) และการรับรู้ (Perception) ของพนักงาน ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ต่อไปน้ี  

1. ความคาดหวัง (Expectancy) ความเช่ือของคนท่ีว่าการทุ่มเทให้กับงาน
อย่างเต็มท่ีจะส่งผลไปถึงความสาเร็จของการทางานในระดับท่ีพึงปรารถนา  ซ่ึงบางครั้งเรียกว่า 
การคาดหวังผลงานจากความเพียรพยายาม  

การท าให้การคาดหวังสูงสุด คือ ท าให้คนรู้สึกว่ามีความสามารถในการทางานจนถึง
ระดับท่ีต้องการได้  

เลือกพนักงานท่ีมีความสามารถ  

 ฝึกให้พนักงานใช้ความสามารถที่มีอยู่  

 สนับสนุนความพยายามในการทางาน  

 ระบุเป้าหมายในการทางานให้ชัดเจน  
2. ผลตอบแทน (Instrumentality) ความเช่ือของคนท่ีว่า  เม่ือประสบ

ความส าเร็จในการทางานแล้วผลท่ีตามมาก็คือรางวัลและส่ิงอื่นๆ เรียกว่า การคาดหวังจากผลท่ีได้
จากการท างาน การท าให้ผลรางวัลสูงสุดท าให้คนม่ันใจว่าจะมีผลรางวัลตามมาเม่ืองานประสบ
ผลส าเร็จแล้ว  

ท าให้เกิดผลสัญญาทางใจ  

 ท าให้พนักงานเห็นถึงความเป็นไปได้ในการให้รางวัล  

ท าให้เห็นว่ารางวัลท่ีให้สาหรับการทางานมีลักษณะอย่างไร  
3. คุณค่า (Value) คุณค่าของรางวัลและผลอื่นๆ ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการทา

งานซ่ึงถูกประเมินค่าโดยคนแต่ละคน แรงจูงใจในการทางานอย่างเต็มท่ีของพนักงานคนหน่ึง
เพื่อให้ได้รับการเล่ือนขั้นจะมีน้อย หากเงื่อนไข 3 ประการต่อไปน้ีเกิดขึ้นเพียงหน่ึงเงื่อนไขหรือ
มากกว่านั้น  

เงื่อนไขท่ีหน่ึง : ถ้าการคาดหวังต่ า (Expectancy) การจูงใจก็จะไม่ประสบผล
สาเร็จ เช่น พนักงานบางคนอาจรู้สึกว่าเขาไม่สามารถทาผลงานได้ถึงระดับท่ีจะได้รับการเล่ือนขั้น  

เงื่อนไขท่ีสอง : ถ้าผลตอบแทนต่ า (Instrumentality) การจูงใจก็จะไม่ประสบ
ความสาเร็จ เช่น พนักงานอาจจะไม่ม่ันใจว่าผลงานในระดับสูงจะทาให้ได้รับการเล่ือนขั้นจริง  
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เงื่อนไขท่ีสาม : ถ้าคุณค่าท่ีประเมินต่ า (Value) การจูงใจก็จะไม่ประสบ
ผลส าเร็จ เช่น พนักงานอาจจะประเมินว่าการได้รับการเล่ือนขั้น ถือเป็นรางวัลท่ีน้อยเหลือเกิน การ
ท าให้คุณค่าของรางวัลสูงสุดทาให้คนเข้าใจถึงคุณค่าของรางวัลต่างๆท่ีได้รับ  โดย ระบุความ
ต้องการเฉพาะบุคคลให้ได้ จัดสรรรางวัลให้ตรงกับความต้องการ  
 การท าให้องค์ประกอบของการจูงใจท้ังสามประการมีค่ามากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได้ 
วัตถุประสงค์ขององค์การท่ีตั้งไว้ และสร้างบรรยากาศในการท างานให้พนักงานเห็นว่าการทุ่มเท
ความพยายามให้กับงานเป็นทางท่ีน าไปสู่การได้รับรางวัลท่ีพึงปรารถนาในระดับสูง และน าไปสู่
ความพอใจในการท างาน และผูกพันต่อองค์การในท่ีสุด 
 
 10. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ มีผู้ให้ความหมายของ ”ความพึงพอใจ”  ซ่ึงมี
ลักษณะเป็น   ” แนวคิด”   สรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 45)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ หรือการท างานของผลิตภัณฑ์ กับการคาดหวงัของลูกค้า 

 อภินันท์  จันตะนี (2547 : 34)  ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า หมายถึง ความพงึ
พอใจท่ีลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้สินค้าหรือบริการที่มุ่งหมายหรือตั้งใจไว้ ถ้าเม่ือได้รับสินค้าหรือ
บริการแล้วจะเกิดความพึงพอใจ ยิ่งได้รับสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้นก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจมาก
ยิ่งขึ้น แต่ถ้าได้รับสินค้าหรือบริการต่ ากว่าท่ีตั้งใจไว้ ก็จะท าให้ความพึงพอใจลดลงไปด้วย เป็นตน้ 

 โวลแมน (Wolman. 1973 : 384) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีมีต่อความสุขเม่ือได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรือ  แรงจูงใจ
ของตนได้รับการตอบสนอง 
 วรูม (Vroom.  1964 : 99)  ได้ให้ความหมายไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึง
พอใจในส่ิงหน่ึง ท่ีสามารถใช้แทนกันได้ เพราะท้ังสองค าน้ีจะหมายถึง ผลท่ีได้จากการท่ีบุคคลเข้า
ไปมีส่วนร่วมในส่ิงน้ัน ทัศนคติในด้านบวกจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความพงึพอใจในส่ิงน้ัน และ
ทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ 
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 พอสรุปได้ว่า ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกจากการได้รับการตอบสนองจากผู้
ให้บริการอย่างเสมอภาค รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ และให้บริการอย่างต่อเน่ือง มีวัสดุอุปกรณ์
อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน ผู้ใช้บริการก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการให้บริการ 
นักวิชาการได้พัฒนาทฤษฎีท่ีอธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจ และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจกับปัจจัยอื่น ๆ ไว้หลายทฤษฎี 
 
  โคร์แมน (Korman, A.K., 1977 อ้างอิงในสมศักดิ์ คงเท่ียง และอัญชลี โพธ์ิทอง, 2542: 
161-162) ได้จ าแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  1. ทฤษฎีการสนองความต้องการ กลุ่มน้ีถือว่าความพงึพอใจ ในงานเกิดจากความ
ต้องการส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ต่อผลท่ีได้รับจากงานกับการประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายส่วนบุคคล 
  2. ทฤษฎีการอ้างองิกลุ่ม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
คุณลักษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซ่ึงสมาชิกให้กลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผล
การท างาน 
  ส่วนมัมฟอร์ด (Manford, E., 1972 อ้างถงึใน สมศักดิ์ คงเท่ียง และอัญชลี โพธ์ิทอง, 
2542:162)  ได้จ าแนกความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจงานจากผลการวิจัยออกเป็น 5 กลุ่ม ดังน้ี 
  1. กลุ่มความต้องการทางดา้นจิตวิทยา กลุ่มน้ีได้แก่ Maslow, A.H. , Herzberg. F และ 
Likert R.โดยมองความพงึพอใจงานเกิดจากความตอ้งการของบุคคลท่ีต้องการความส าเร็จของ
งานและความต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น 
  2. กลุ่มภาวะผู้น ามองความพึงพอใจงานจากรูปแบบและการปฏิบัติของผู้น าที่มีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา กลุ่มน้ีได้แก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R. 
  3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวัล เป็นกลุ่มท่ีมองความพึงพอใจจากรายได้ เงินเดือน 
และผลตอบแทนอื่น ๆ กลุ่มน้ี ได้แก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ 
(Manchester Business School) 
  4. กลุ่มอุดมการณ์ทางการจัดการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริหารงานของ
องค์กร ได้แก ่Crogier M. และ Coulder G.M. 
  5. กลุ่มเน้ือหาของงานและการออกแบบงาน ความพึงพอใจงานเกิดจากเน้ือหาของตัว
งาน กลุ่มแนวคิดน้ีมาจากสถาบันทาวิสตอค (Tavistock Institute) มหาวิทยาลัยลอนดอน 
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11. ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) 

เป็นทฤษฎีท่ี Frederick K. Herzberg ได้ศึกษาท าการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ

ท างานของบคุคล เขา ได้ศึกษาถึงความต้องการของคนในองค์การ หรือการจูงใจจากการท างาน 

โดยเฉพาะเจาะจง โดยศึกษาว่าคนเราต้องการอะไรจากงานค าตอบกค็ือ บุคคลต้องการความสุข

จากการท างาน ซ่ึงสรุปได้ว่า ความสุขจากการท างานน้ัน เกิดมาจากความพึงพอใจ หรือไม่พึง

พอใจในงานท่ีท า โดยความพงึพอใจหรือความไม่พึงพอใจในงานท่ีท านั้น ไม่ได้มาจากกลุ่ม

เดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจากปัจจัยสองกลุ่ม คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) และปัจจัยค้ า

จุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) 

                1. ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง 

เพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานท่ีปฏิบัติเป็นตัวกระตุ้น ท าให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลใน

องค์การให้ปฏบิัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นปัจจัยท่ีสามารถตอบสนอง

ความต้องการภายในของบคุคลได้ด้วย อันได้แก่ 

            1.1 ความส าเร็จในงานท่ีท าของบุคคล (Achievement) หมายถึง

การท่ีบุคคลสามารถท างานได้เสร็จส้ิน และประสบความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เม่ือผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและ

ปลาบปล้ืมในผลส าเร็จของงานน้ัน ๆ  

               1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับ

การยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อน จากผู้มาขอรับค าปรึกษาหรือ จากบุคคลใน

หน่วยงาน การยอมรับน้ีอาจจะอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลังใจ หรือ

การแสดงออกอื่นใดท่ีก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือได้ท างานอย่างหน่ึงอย่างใด

บรรลุผลส าเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงานด้วย 

             1.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัต ิ(The Work Itself) หมายถึงงานท่ี

น่าสนใจ งานท่ีต้องอาศัยความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ท้าทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลักษณะ

สามารถกระท าได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยล าพังแต่ผู้เดียว 
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           1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ี

เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆและมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่าง

เต็มท่ีไม่มีการตรวจ หรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 

          1.5 ความก้าวหน้า (Advancement)  หมายถึง ได้รับเล่ือนขั้นเล่ือน

ต าแหน่งให้สูงขึ้นของบคุคลในองค์การ การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มหรือได้รับการ

ฝึกอบรม 

             2. ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) 

หมายถึง ปัจจัยท่ีจะค้ าจุนให้แรงจูงใจ ในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีใน

ลักษณะท่ีไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การบุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานขึ้น และเป็น

ปัจจัยท่ีมาจากภายนอกตัวบุคคล ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ 

          2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือน

ในหน่วยงานน้ัน ๆ เป็นท่ีพอใจของบุคลากรท่ีท างาน 

        2.2 โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) 

หมายถึง การท่ีบุคคลได้รับการแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์

ท่ีบุคคลสามารถได้รับ ความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย 

        2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อน

ร่วมงาน (Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดต่อไม่วา่

จะเป็นกิริยาหรือวาจา ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซ่ึง

กันและกันอย่างดี 

      2.4 สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพน้ันเป็นท่ียอมรับนับ

ถือของสังคมท่ีมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

       2.5 นโยบายและการบริการ (Company Policy and 

Administration) หมายถึงการจัดการและการบริหารขององค์การ การตดิต่อส่ือสารภายในองค์การ 

      2.6 สภาพการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทาง

กายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ช่ัวโมงการท างาน รวมท้ังลักษณะของส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ 

เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
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       2.7 ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal life) ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อัน

เป็นผลท่ีได้รับจากงานในหน้าที่ เช่น การท่ีบุคคลถูกย้ายไปท างานในท่ีแห่งใหม่ ซ่ึงห่างไกลจาก

ครอบครัว ท าให้ไม่มีความสุข และไม่พอใจกับการท างานในท่ีแห่งใหม่ 

      2.8 ความม่ันคงในการท างาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของ

บุคคลท่ีมีต่อความม่ันคงในการท างาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความม่ันคงขององค์การ 

      2.9 วิธีการปกครองบงัคับบัญชา (Supervision-Technical) 

หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการท างาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร 

 

  จากทฤษฎีสองปัจจัย สรุปได้ว่าปัจจัยท้ัง 2 ด้านน้ี เป็นส่ิงท่ีคนต้องการ เพราะเป็น 

แรงจูงใจในการท างาน องค์ประกอบท่ีเป็นปัจจัยจูงใจเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคัญ ท าให้คนเกิด

ความสุขในการท างาน โดยมีความสัมพันธ์กับกรอบแนวคิดท่ีว่า เม่ือคนได้รับการตอบสนองด้วย

ปัจจัยชนิดน้ี จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการท างาน ผลท่ีตามมาก็คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน 

สามารถท างานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยค้ าจุน หรือสุขศาสตร์ท าหน้าที่เป็นตัวป้องกันมิ

ให้คนเกิดความไม่เป็นสุข หรือ ไม่พึงพอใจในงานขึ้น ช่วยท าให้คนเปล่ียนเจตคติจากการ ไม่อยาก

ท างานมาสู่ความพร้อมท่ีจะท างาน 

             นอกจากน้ี Herzberg ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า องค์ประกอบทางดา้นการจูงใจจะต้องมี

ค่าเป็นบวกเท่านั้น จึงจะท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานขึ้นมาได้ แต่ถ้าหากว่ามีค่า

เป็นลบ จะท าให้บุคคลไม่พึงพอใจในงาน ส่วนองคป์ระกอบทางด้านการค้ าจุน ถ้าหากว่ามีค่าเปน็

ลบ บุคคลจะไม่มีความรู้สึก ไม่พึงพอใจในงานแต่อยา่งใดเน่ืองจากองค์ประกอบทางดา้นปัจจัยน้ี 

มีหน้าที่ค้ าจุนหรือบ ารุงรักษาบุคคลให้มีความพึงพอใจในงานอยู่แล้ว สรุปได้ว่า ปัจจัยท้ังสองน้ี 

ควรจะต้องมีในทางบวก จึงจะท าให้ความพึงพอใจในการท างานของบคุคลเพิ่มขึ้น จากทฤษฎีสอง

ปัจจัยของ Herzberg เป็นทฤษฎีท่ีศึกษาเกี่ยวกับขวัญโดยจะขวัญมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ

ความพึงพอใจและการจูงใจ ซ่ึงเกิดจากปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนน่ันเอง 
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4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

นงเยาว์  แก้วมรกต  (2542)  ศึกษาเร่ือง ผลการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีมีต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า อายุไม่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์ของพนักงานบุคคล  และพบว่า ระดับการศึกษามีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบุคคล โดยพนักงานบุคคลท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีความผูกพันต่อองค์การต่ า และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบุคคล  โดยพนักงานบุคคลท่ี
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่าจะมีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าพนักงานบุคคลท่ีมี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อยกว่า 

 
 อรพินท์  สุขสถาพร (2542) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมส่งเสริม
การเกษตร พบว่า ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีมีเพศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ
ต่างกัน โดยเพศชายมีแนวโน้มท่ีจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าเพศหญิง และพบว่า 
ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีมีระดับอายุ สถานภาพสมรสระยะเวลาในการท างานต่างกัน   
มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน และ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่
แตกต่างกัน 
 
 เกศรี  คีรีเสถียร  (2543)  ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทในเครือเกสร 
ไม่พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 
 

ธีรสุวัฒน์  มานะกิจ (2543) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การ กรณีพนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด พบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์การ
ไม่แตกต่างกัน 

 
สามารถ ศุภรัตน์อาภรณ์ (2544) ได้ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์กร : ศึกษากรณีฝ่าย

ปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า (1) พนักงานฯ มี
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและรายได้อยู่ในระดับสูง (2) ตัวแปรความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
ความตระหนักว่าตนมีความสาคัญต่อองค์กรและอายุงานในองค์กร  สามารถร่วมกันอธิบายการ
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เปล่ียนแปลงความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัทฯ  ได้
ร้อยละ 17.50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (3) ตัวแปรความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
และโอกาสก้าวหน้าในงาน สามารถร่วมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงความผูกพันต่อองค์กรด้าน
ความรู้สึกของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 22.00 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 (4) ตัวแปรความตระหนักว่าตนมีความสาคัญต่อองค์กร อายุงานในองค์กร 
และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  สามารถร่วมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงความผูกพันต่อ
องค์กรด้านความต่อเน่ืองของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัทฯ  ได้ร้อยละ 13.00 
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (5) ตัวแปรความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและอายุงานใน
องค์กร สามารถร่วมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคม
ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 9.60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 
 

อมรรัตน์ สว่างอารมย์ (2549) ศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการท างาน และ
ความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานฝ่ายผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิต
ขนมปังตัวอย่าง พบว่า พนักงานฝ่ายผลิตท่ีมีอายุ ช่วงเวลาการท างาน และลักษณะของบ้านพัก
ต่างกัน มีความตั้งใจลาออกจากงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
 

สรายุทธ ปฏิมาประการ (2541) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและ 
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในโรงงานผลิตน้ าอัดลม โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็น 
พนักงานในโรงงานผลิตน้ าอัดลมแห่งหน่ึงในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 270 คน พบว่า 

 1) พนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในงานนอยู่ในระดับปานกลางและมีความผูกพัน
ต่อองค์การอยู่ในระดับสูง 

 2) พนักงานท่ีมีเพศและระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในงานแตกตา่งกันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 ตามล าดับ 

 3) พนักงานท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01,.001 และ .01 ตามล าดับ  

4) ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่ องค์การอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r= .631) 
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 ภาวนา เวชกิจ (2550) ศึกษาความพึงพอใจในงานและความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การศึกษากรณี บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
แผนก/าย ท่ีสังกัด ระดับต าแหน่งงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์การ และประสบการณ์การ 
ท างานต่างกัน มีความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกัน 
 

พรรัตน์ แก้วจันทร์ทอง (2550) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 
:กรณีศึกษา บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ขององค์การ ได้แก่ นโยบาย การบังคับบัญชาสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา สัมพันธภาพกับเพื่อน
ร่วมงาน บรรยากาศการท างาน เงินเดือนและสวัสดิการ ความม่ันคงในการท างาน ความส าเร็จใน
การท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ  ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในการท างาน ความ
เจริญเติบโตในตนเองและอาชีพ ภาพลักษณ์ของบริษัท 
  

สันต์ฤทัย ล่ิมวีรพันธุ (2550) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การ (Employee Engagement)
กรณีศึกษาบริษัทระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีพนักงานมี
ความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง  ได้แก่ ด้านองค์การเป็นท่ีพึ่งได้  รองลงมาคือด้าน
สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และด้านภาวะผู้น าส่วนด้านปัจจัยความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงาน พบว่าระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การในด้านบรรทัด
ฐานทางสังคม อยู่ในระดับสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ความผูกพันต่อองค์การในด้าน และด้านความ
ต่อเน่ือง  
 

ศิริเกศ สิงหศิริ (2551) ศึกษาเร่ืองความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่องค์การ
ค้าของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผุกพันต่อองค์การได้แก่ปัจจัยลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 
 

ปรียาวดี ผลเอนก และคณะ (2551) ศึกษาระดับความผูกพันในองค์กรท่ีมีผลต่อระดับ
แรงจูงใจในการท างาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการในองค์กร  : กรณีศึกษา บริษัท Proctor & 
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Gamble Manufacturing (Thailand) พบว่า ความผูกพัน ในองค์กรด้านระยะเวลาการท างาน 
รางวัลท่ีได้รับจากการท างาน การเล่ือนต าแหน่ง การหมุน เปล่ียนงาน วัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการท างาน และมีความสัมพันธ์อยู่ใน ทิศทางเดียวกัน 

 
สุนันท์ สิริล้อสกุลเพชร (2551) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การ  : ศึกษา เฉพาะกรณี

พนักงานธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนโยบาย ข้อบังคับและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ การรับรู้ความส าคัญของตนเองท่ีมีผลต่อองค์การ ทัศนะต่อเพื่อน
ร่วมงานและองค์การ รางวัล ค่าตอบแทนและสวัสดิการและการได้รับการพัฒนาความรู้และ
ความสามารถ 

 
ชุติรัตน์ ชมภูรัตน์ (2552) ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทแอบ   

บีเครสท์ (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่องานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีท้ังส้ิน 3 ปัจจัยได้แก่ ลักษณะผู้น าในองค์การ การ
ส่ือสารใน องค์การ และสภาพแวดล้อมการท างาน โดยปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน และด้านลักษณะผู้น าในองค์การสามารถท านายระดับความผูกพันใน
ภาพรวม ความผูกพัน อันเน่ืองมาจากอารมณ์ความรู้สึกและความผูกพันอันเน่ืองมาจากการลงทุน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจด้านการส่ือสารภายในและ
สภาพแวดล้อมการท างานสามารถ ท านายระดับความผูกพันอันเน่ืองมาจากหน้าท่ี  ในส่วนของ
ความผูกพันต่อองค์กร พบว่าระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในภาพรวมและในทุก
องค์ประกอบของความผูกพันอยู่ในระดับ ปานกลาง นอกจากน้ีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อายุงาน ต าแหน่งงาน และฝ่ายงาน ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในภาพรวมและ
ทุกองค์ประกอบของความผูกพันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติต่อปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจด้านลักษณะผู้น าในองค์การ ได้แก่ อายุการ
ท างานและต าแหน่งงาน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ฝ่ายงาน ส่วนเพศ อายุ และระดับ
การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน
ท้ังส่ีปัจจัย 
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  Kauffman (1989: 102) ศึกษาพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมใน Northern Alabama 
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

              Balfour (1990: 274) ศึกษาพนักงานในหน่วยงานของรัฐบาลรัฐฟลอริดา พบว่า
ลักษณะส่วนบุคคล คือ ระยะเวลาการท างาน และระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การ 

O’Reilly & Chatman  (1986) กล่าวว่า แม้ความผูกพันต่อองค์การซ่ึงเป็นภาวะยึดม่ัน 
ทางจิตใจอย่างหน่ึงจะได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย แต่กลับไม่ได้มีการศึกษาถึงมิติท่ีเกี่ยวข้อง
รวมท้ังโครงสร้างของมโนทัศน์น้ีให้ชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของ  Morrow (1983) และ 
Staw (1977) O’Reilly และ Chatman จึงได้ศึกษางานของ Kelman (1958) ท่ีอธิบายว่าบุคคลจะ
ยอมรับอิทธิพลของบุคคลอื่นในสามลักษณะท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ 

 1. การยอมรับเน่ืองจากการยอมตามหรือต้องการส่ิงแลกเปล่ียน  (Compliance or 
Exchange) เช่น ค่าตอบแทน เป็นต้น โดยท่ีทัศนคติส่วนบุคคลอาจไม่ได้สอดคล้องกับองค์การ  

2.  การยอมรับเน่ืองจากมีความรู้สึกเป็น ส่วนหน่ึงขององค์การโดยรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้
เป็นส่วนหน่ึงขององค์การและยึดม่ันในค่านิยมขององค์การ  

3. การยอมรับเน่ืองจากมีค่านิยมท่ีสอดคล้องกับค่านิยมขององค์การ ดังน้ัน จึงอาจกล่าว
ได้ว่าพื้นฐานของการเกิดความผูกพันต่องอค์การประกอบด้วย  รางวัลตอบแทนภายนอกความ
ปรารถนาท่ีจะอยู่กับองค์การ และความสอดคล้องกันระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลและค่านิยมของ
องค์การ 

 
  Buchanun II (1974: 533-546) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของ
ผู้บริหารภาคเอกชนและภาครัฐบาล และช้ีให้เห็นว่าตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลท่ีเป็นตัวท านายท่ีดี
ท่ีสุดถึงระดับความผูกพันต่อองค์การ คือ ความอาวุโส (Seniority) หรือระยะเวลาในการท างานให้กับ
องค์การน่ันเอง กล่าวคือ ท้ังสมาชิกในองค์การมีอายุงานมากก็ยิ่งมีความผูกพันต่อองค์การมาก
เป็นล าดับ 

 

 Sorensen  (1985: 235) ศึกษากลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาลทหาร พบว่าปัจจัยเพศชาย
และหญิง ไม่มีความแตกต่าง ในด้านความผูกพันต่อองค์การ 
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