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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจันได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอตาม

หัวข้อต่อไปนี้  
1. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
2. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร 
3. ข้อมูลทั่วไปของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

แนวความคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
สันติ บางอ้อ (2540) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานเป็นสิ่งที่คนเราจะสามารถท างาน 

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตได้โดยมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายใน ส าหรับปัจจัยภายนอกคือสภาพแวดล้อมในการท างานจะเป็นสิ่งที่ท าให้
คนเรามีความสุขกับการท างาน เกิดความพึงพอใจในการท างาน 

     ประไพพร สิงหเดช (2539: 11) ได้สรุปไว้ว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ระดับ
ความรู้สึกในเชิงพอใจของพนักงานที่มีต่อชีวิตการท างานเกี่ยวกับงานหรือผลที่เกิดขึ้นกับพนักงาน               
อันเนื่องมาจากประสบการณ์ท างานในองค์การ 
          ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา (2532: 154) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ลักษณะ
งานที่พนักงานในองค์กรปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ มีความพึงพอใจต่อสภาพการท างานนั้นๆ มากน้อย
เพียงใด มีอิสระในการตัดสินใจหรือไม่ ชั่วโมงการท างานมีความเหมาะสมกับค่าตอบแทนอย่างไร 
ผู้บังคับบัญชามีความเป็นผู้น ามากน้อยเพียงใด เป็นต้น 
           เพ็ญศรี วาทยานนท์ (2533: 220-221) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน
ว่าพนักงานใช้ชีวิตร่วมกันในที่ท างานเป็นเวลานาน  มีผลประโยชน์ร่วมกันให้ความสนใจและ                       
มีความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน ทั้งในระดับเสมอกันและต่างกัน ท าให้เกิดความส าเร็จในองค์กรและ
ส่งผลกระทบโดยตรงกับความส าเร็จของพนักงานโดยตรงและพนักงานมีทัศนคติที่ดีในทางเสริมสร้าง
องค์กรถือว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน 
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Huse and Cummings (1985: 198-200) ได้วิเคราะห์ลักษณะคุณภาพชีวิตการท างานโดย
แบ่งออกได้เป็นลักษณะต่าง ๆ 8 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม (Adequate and fair compensation) หมายถึง
การได้รับรายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอ และสอดคล้องกับมาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกพอใจ
กับรายได้ที่ได้รับสอดคล้องกับเพื่อนร่วมงานภายในองค์กร และหน่วยงานอื่น 

      2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน (Safe and healthy environment) หมายถึง 
การที่พนักงานได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สถานที่ท างานมีมาตรฐานในการรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจ าทุกสาขาของธนาคาร 

      3. ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน (Development of human capacities) 
หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนจากงานที่ท า โดยพิจารณาจาก
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ งานที่ได้ใช้ทักษะความสามารถหลากหลาย งานที่มีความท้าทาย               
งานที่สามารถน าไปต่อยอดท างานอ่ืนที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  งานที่ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผล                    
การปฏิบัติงาน 

      4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ (Growth and security) หมายถึง การที่
ผู้ปฏิบัติงาน มีโอกาสได้รับเลื่อนต าแหน่งในองค์กร โดยทุกคนสามารถมีโอกาสก้าวหน้าถ้าท าได้ตาม
เป้าหมายและมีต าแหน่งที่สูงขึ้น ท าให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถของตน และ 
รู้สึกมีความมั่นคงในชีวิต 

      5. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Social integration) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติเป็นที่
ยอมรับของผู้ร่วมงานที่ท างานมีบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอ้ืออาทร ปราศจาก                
การแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า การท างานมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยปราศจากอคติ 

      6. ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์การ (Constitutionalism) หมายถึง การมี
ความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน  ผู้บังคับบัญชายอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา บรรยากาศขององค์การมีความเสมอภาคและความยุติธรรม 

      7. ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน (Total life space) หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความ
สมดุลในช่วงชีวิต ระหว่างช่วงปฏิบัติงานกับช่วงเวลาอิสระจากงาน มีช่วงเวลาที่ได้คลายเครียดจาก
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานสามารถแบ่งเวลาการท างานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัว  

      8. ด้านความภูมิใจในองค์การ (Organizational pride) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรที่มี
ความภาคภูมิใจ ที่ได้ปฏิบัติงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง และรับรู้ว่าองค์การอ านวยประโยชน์และ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ปฏิบัติงานรู้สึกไม่อยากลาออกจากองค์กร มีความรักองค์กรไม่พูดถึงองค์กร
ในทางท่ีไม่ดีหรือท าให้ชื่อเสียงองค์กรเสื่อมเสีย 
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  Hackman,  Suttle and Lloyd (1977, อ้างใน ศิริพร พันธุลี, 2546) อธิบายว่าคุณภาพ
ชีวิตในการท างานสนองความต้องการของบุคคลทุกคนในองค์กรท าให้เกิดความสุขภายใจองค์กร               
การมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีย่อมส่งผลต่อความเจริญด้านอ่ืนๆ  เช่น สภาพสังคมแวดล้อม 
เศรษฐกิจ หรือผลผลิตต่างๆ และที่ส าคัญคุณภาพชีวิตในการท างานจะน าไปสู่ความผูกพันต่อองค์กร
ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้อัตราการขาดงาน การลาออกและอุบัติเหตุน้อยลง ขณะที่ประสิทธิภาพของ
องค์กรในแง่ขวัญก าลังใจ ตลอดจนคุณภาพและปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้น 

 

Bruce and Blackburn (อ้างถึงในภูวนัย น้อยวงค์, 2541: 16-17) ได้อธิบายถึง 
องค์ประกอบที่ส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ได้ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม 
     2. สถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
     3. โอกาสพัฒนาความสมารถในการท างานและแสวงหาความรู้ใหม่ 
     4. ความก้าวหน้า และ ความมั่นคงของงานที่ท า 
     5. การมีปฏิสัมพันธ์กับหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน 
     6. การท างานที่พนักงานไม่ต้องเครียด หรือวิตกกังวล และการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่  

การงานอย่างเท่าเทียมกัน 
     7. การแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม 
     8. การยอมรับทางสังคม คือ มีความภูมิใจในงานที่ได้รับผิดชอบ 
 

Delamotte and Takezawa (1984: 2-3) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานไว้
หลายความหมาย ได้ดังต่อไปนี้ 

1. คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายกว้าง หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต               
การท างานประกอบด้วย ค่าจ้าง ชั่วโมงการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน ผลประโยชน์และ
ความก้าวหน้าในการท างาน การมีมนุษย์สัมพันธ์ ล้วนแต่มีผลต่อความพอใจและเป็นสิ่งจูงใจส าหรับ
คนที่จะมาท างาน 

  2. คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายที่แคบ หมายถึง ผลดีของงานมีผลต่อพนักงานเกิด
จากการปรับปรุงหน่วยงานและลักษณะงาน โดยเฉพาะพนักงานควรได้รับการส่งเสริมชีวิตการท างาน
ของแต่ละบุคคล รวมถึงความพอใจในการท างานของพนักงาน และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
การท างาน 

ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยประสงค์ที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักเขตล าปาง จากองค์ประกอบที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็น
ว่ามีความสอดคล้องกันของเกณฑ์ในการบ่งบอกคุณภาพชีวิตการท างาน แต่ผู้ศึกษาเลือกใช้ตัวบ่งชี้
หรือเกณฑ์การประเมินคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 8 ด้านของ Huse and Cumming เนื่องจากมี
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เนื้อหาครอบคลุมในด้านต่างๆ ของคุณภาพชีวิตการท างานค่อนข้างสมบูรณ์ และมีความเหมาะสมกับ
การน ามาใช้ในการศึกษา  

 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร 
Steers and Porter (1983: 442-443) ให้ความหมายค าว่าความผูกพันต่อองค์การเป็น

ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อองค์การ ซึ่งม ี3 ลักษณะ คือ 
1. มีความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ หมายถึง พนักงานยอมรับ

แนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมายและมีค่านิยมที่สอดคล้องเป็นไปแนวทางเดียวกับ
องค์การ 

     2. มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์การ  หมายถึง การใช้
ความสามารถ ความพยายามของพนักงานอย่างเต็มที่เพ่ือให้กิจการองค์การประสบความส าเร็จ 

     3. มีความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์การ หมายถึง ความต้องการของ
พนักงานที่มีความสมัครใจอยู่ปฏิบัติงานในองค์การและไม่มีความคิดท่ีจะลาออกไปอยู่ในองค์การอ่ืน 

 

Steers (1997: 48-57) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การสามารถใช้ท านายอัตราการเข้าออก
จากงานของพนักงานในองค์การได้ดีกว่าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในงาน กล่าวคือ 

1. ความผูกพันต่อองค์การ เป็นแนวคิดซึ่งมีลักษณะที่พนักงานทั้งหมดตอบสนองต่อองค์กร
ครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่องานซึ่งพิจารณาแค่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น  
          2. ความผูกพันต่อองค์การ มีความเสถียรภาพมากกว่าแค่ความพึงพอใจ ถึงแม้ว่าจะมีการ
พัฒนาไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ความผูกพันนี้จะสร้างความม่ันคงในอนาคต 

    3. ความผูกพันต่อองค์การ เป็นตัวชี้วัดถึงความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้แก่องค์การ 
 

Kanter (1968 cited in Steers and Porter, 1983) อ้างในสันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ (2550) 
กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นความเต็มใจของบุคคลที่ยินดีท างานให้แก่องค์การที่บุคคลนั้น
ท างานอยู่อย่างทุ่มเทก าลังกายและมีความจงรักภักดีให้แก่ระบบสังคมในองค์การที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ 

     Herbert (1976: 416-417) อ้างในสันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ (2550) กล่าวว่าความผูกพันระหว่าง 
พนักงานกับองค์การ โดยพนักงานพร้อมที่จะท างานตามเป้าหมายขององค์การเพ่ือแลกกับ
ผลประโยชน์ที่ตัวเองต้องการแม้จะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวก็ตาม 

Allen and Meyer (1990:710-720) อ้างในปาริชาต บัวเป็ง (2554) กล่าวว่าพนักงานที่มี
ความผูกพันต่อองค์กรจะมีลักษณะมาท างานสม่ าเสมอ ทุ่มเทกับการท างาน ปกป้องทรัพย์สินของ
บริษัทและมีเป้าหมายร่วมกับองค์กร ยังแบ่งความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วย 3 ลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง ความรู้สึกที่
เกิดจากความรู้สึกภายในจิตใจของแต่ละบุคคล เป็นความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรท าให้เกิดความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร ท าให้ลักษณะของพนักงานจะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานและอุทิศตนให้กับองค์กร 
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2. ความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถึง   
ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการค านวณระหว่างการลงทุนที่บุคคลท างานให้กับองค์กร และผลตอบแทน
ที่บุคคลได้รับจากองค์กร โดยจะแสดงพฤติกรรมท างานอย่างต่อเนื่องให้กับองค์กร หรือจะลาออกเพ่ือ
ไปท างานให้กับองค์กรอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 

         3. ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment) 
หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดจากค่านิยมหรือบรรทัดฐานทางสังคมเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนอง
แทนสิ่งที่บุคคลได้รับจากองค์กรแสดงจากความจงรักภักดีต่อองค์กร 

 

Porter and Steers (1992) (อ้างในพัชราภรณ์ ศุภมั่งมี, 2548) ได้แบ่งประเภทความผูกพัน
ต่อองค์กรไว้ 2 แบบดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดทัศนคติ (Attitudinal Type) แสดงถึงความคิดของพนักงานที่มีต่อองค์การที่รวม
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีเป้าหมายและค่านิยมเหมือนกันส่งผลให้พนักงานท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพทุ่มเทเพ่ือองค์กร และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป 

2. แนวคิดพฤติกรรม (Behavioral Type) ซึ่งมองว่าบุคคลที่เข้ามาท างานในองค์กร                  
เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองไม่ใช่ท างานเพ่ือผลประโยชน์ขององค์กร เพราะว่าพนักงานท างานใน
องค์การเพ่ือหวังค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ  

 

Gallup Organization (2007) อ้างในสันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ (2550) ได้แบ่งระดับพนักงานที่
ผูกพันต่อองค์การไว้ 3 ระดับ ดังนี้ 

     1. พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ (Engagement Employees) คือพนักงานที่มีความ
ทุ่มเทและรู้สึกเกี่ยวพัน/ผูกพันกับองค์การอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะส่งผลให้ค า นึกถึงความก้าวหน้าของ
องค์การ 

     2. พนักงานที่ไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์การ (Not - engagement Employees) คือ
พนักงานที่ไม่ตั้งใจท างาน ท างานไปวันๆ และไม่มีความทุ่มเทให้กับงาน 

     3. พนักงานที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์การ (Actively disengagement Employees) คือ 
พนักงานที่ไม่มีความสุขในการท างาน  

 

ทฤษฏีไซด-์เบท (Side-bet theory) ของเบคเกอร์ อ้างถึงในวิรัตน์ พ่วงเพ็ชร (2549) แนวคิด
นี้อธิบายถึงเหตุผลที่บุคคลเกิดความผูกพันต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นเพราะบุคคลนั้นได้ลงทุน (Side-bet) 
ต่อสิ่งนั้นๆ ไว้ กล่าวคือคุณภาพในการลงทุนมีมูลค่าสูงตามระยะเวลาที่บุคคลนั้นได้เสียไป เช่นอายุ
การท างานยิ่งท ามานานย่อมสะสมทรัพยากรมากขึ้นตามระยะเวลาการท างาน ซึ่งอยู่ในรูปของ 
เงินเดือน สวัสดิการ และอ านาจหน้าที่ ดังนั้นบุคคลที่อยู่กับองค์การนานๆ ย่อมตัดสินใจลาออกจาก
องค์การได้ล าบากกว่าคนที่ท างานมาไม่นาน เพราะพิจารณาแล้วว่าหากออกจากองค์การก็เท่ากับว่า 
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การลงทุนของเขาที่ได้สะสมมาย่อมสูญเสียไปด้วย ซึ่งอาจจะไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
หน่วยงาน 

 สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549 : 98-99)ได้ให้ความหมาย ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง 
องค์การที่จะประสบความส าเร็จต้องสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดง
ความคิดเห็น ท าให้สมาชิกมีความรู้สึกรักองค์การ ภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกขององค์การ มีความรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การสูง และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เช่น ตั้งใจท างาน ดูแลรักษา
ทรัพย์สินขององค์การเหมือนกับของของตน เมื่อองค์การถูกว่าร้ายสมาชิกจะแก้ตัวปกป้องชื่อเสียง
ให้แก่องค์การ และมักจะให้สรรพนามตัวว่าเราหรือของเรา เช่น องค์การของเรา หน่วยงานของเรา 
ความผูกพันต่อองค์การมี 2 ลักษณะคือ 

 1. ความผูกพันเชิงความรู้สึก คือ ความตั้งใจของพนักงานที่จะอยู่กับองค์กรซึ่งมาจากความ
เชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายขององค์กร และความเต็มใจทุ่มเทท างานเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย  

2. ความผูกพันที่จะต้องการอยู่กับองค์การ เพราะองค์การนี้เหมาะสมที่จะคงอยู่ท างานต่อไป 
 

วิเชียร  วิทยอุดม (2547: 36) ได้ให้ความหมายความผูกพันกับองค์การ คือ พนักงานมีความ
ต้องการที่จะเห็นองค์การบรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จ เพราะเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ
องค์การพนักงานจะเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ โดยมีความผูกพัน (Commitment) และจงรักภักดี 
(Loyalty) ต่อองค์การต้องการเห็นความก้าวหน้าขององค์การ ตราบเท่าที่องค์การยังสร้างความพอใจ
ให้กับพนักงานอยู่ แต่เมื่อไรที่พนักงานไม่ได้รับความพอใจซึ่งขยายไปทั่วองค์การส่งผลท าให้พนักงานมี
แนวโน้มที่จะลาออกจากองค์การได้เช่นกัน 

ปรัชญา วัฒนจัง (2549: 20) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งที่แสดงออก
ซึ่งสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์การ ยิ่งบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การสูงขึ้นมากเท่าไร แนวโน้มที่
พนักงานในองค์การจะลาออกย่อมลดน้อยลงตาม โดยมีแนวความคิดว่าความผูกพันต่อองค์การนั้น
ประกอบด้วย 3 มิต ิ
         มิติแรก คือ ความผูกพันด้านจิตใจ มีมุมมองว่าพนักงานท างานกับองค์การโดยไม่ลาออกไป
เพราะความต้องการของเขาเอง (Want)  
         มิติที่สอง คือความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การนั้น มีมุมมองว่าพนักงานท างานอยู่กับ
องค์การเพราะเขามีความจ าเป็นต้องอยู่กับองค์การต่อไป ( Need to)  
         มิติที่สามมีมุมมองว่าความผูกพันหรือรักษาสมาชิกภาพกับองค์การไว้ เพราะพนักงานรู้สึกว่า
เขาต้องอยู่ (Ought to) กับองค์การต่อไป 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 :96) ให้ความหมายของค าว่าความผูกพันต่อองค์การ 
หมายถึง ระดับความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการท างานให้กับหน่วยงานหรือองค์การที่ตนเองเป็น
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สมาชิกอยู่อย่างเต็มก าลังความสามารถและรักษาสภาพความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การ  
บุคคลใดมีความรู้สึกผูกพันกับองค์การสูง คนเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
 ผู้ศึกษาพิจารณาเห็นว่าความผูกพันต่อองค์กรในนิยามความหมายของ Steers and Porter 
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากบมจ.ธนาคารกรุงไทยได้เปลี่ยนกระบวนการ
ท างานมาเป็น Transformation เริ่มใช้ในปี 2556 และผู้วิจัยต้องการทราบระดับความผูกพันของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปางที่มีต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
โดยผ่านแนวคิดของ Steers and Porter ในเรื่องความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อมั่น
และยอมรับเป้าหมายค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์กร 
และความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป  

 

ข้อมูลทั่วไปของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2509 จากการควบรวมสองธนาคารที่รัฐบาล

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ ธนาคารเกษตร จ ากัด และ ธนาคารมณฑล จ ากัด โดยมีสาขาแรกอยู่ที่  
เยาวราช ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่มีทรัพย์สินมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ สามารถตอบสนอง
นโยบายการเงิน การคลังของประเทศ ในปี พ.ศ. 2531 ธนาคารกรุงไทยได้ขยายสาขาออกไป 
ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ ถือได้ว่าเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งเดียวที่สามารถขยายศักยภาพ   
การให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกก้าวที่ส าคัญคือธนาคารกรุงไทยได้น าหุ้นออกจ าหน่ายใน
ตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2532 จนกระท่ังในวันที่ 24 มีนาคม 2537 ธนาคารกรุงไทยได้
เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนภายใต้ชื่อ “ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)” ปัจจุบันธนาคารได้ปรับ
วิสัยทัศน์ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน โดยเปลี่ยนจากธนาคารแสนสะดวก ถือเป็น
มาตรฐานการบริการของธนาคารในปัจจุบัน สู่แนวคิด กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ หรือ Growing 
Together เป็นความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า               
เพ่ือสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม ตลอดจนสร้าง
ผลตอบแทนที่ดอีย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น (ธนาคารกรุงไทย, 255-) 

สัญลักษณ์ของธนาคาร เป็นรูปแบบนกวายุภักษ์หลุดจากกรอบจ ากัด เพ่ือการโบยบินที่เป็น
อิสระ และคล่องตัวยิ่งกว่า สีฟ้า หมายถึง ความทันสมัย อิสระที่ไร้ขอบเขต พลังแห่งความ
กระตือรือร้นและมุ่งมั่นที่จะโบยบินน าพาไปสู่ความก้าวหน้าที่กว้างไกลทั่วแผ่นฟ้าไทย และสีฟ้า  SKY 
BLUE ยังสื่อถึงความรู้สึกสะดวกสบาย เป็นคนกันเอง ที่ลูกค้าทุกคนจะได้รับจากธนาคารกรุงไทย   
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ชาญวุฒิ บุญชม (2553) ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การ: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียน

อิสลามสันติชน ผลการศึกษา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 –34 ป ี
สถานภาพโสด/อยู่คนเดียว และสมรสมีจ านวนเท่ากัน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่งเป็น
ครูผู้สอนและมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3-6 ปี ในด้านระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การใน
ภาพรวม พบว่า ประชากรมีระดับความผูกพันอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในตัวแปรด้านความ
ห่วงใยในอนาคตขององค์การ และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในตัวแปรด้านการยอมรับเป้าหมายและนโยบาย
ขององค์การ ปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันในองค์การ ได้แก่ ความแตกต่างของระดับต าแหน่งท าให้มี
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนความแตกต่างทางด้านระดับ
การศึกษาและระยะเวลาในการท างาน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ 0.05 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ได้แก่ ความท้าทายของงาน ความก้าวหน้าของงาน ความมีอิสระในการท างาน การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานสภาพแวดล้อมองค์การ และการกระจายอ านาจในองค์การ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันในองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์
ต่อความผูกพันในองค์การอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ความยากง่ายของงาน 

สันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ (2550) ได้ศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์การกรณีศึกษาบริษัท
ระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า ด้านปัจจัยแรงจูงใจต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานพบว่าระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับ              
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่พนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์การอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านองค์การเป็นที่พ่ึงได้ รองลงมาคือด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา
และเพ่ือนร่วมงาน และด้านภาวะผู้น า ด้านปัจจัยความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน พบว่า ระดับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การในด้านบรรทัดฐานทางสังคมอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมาคือ 
ความผูกพันต่อองค์การในด้านความรู้สึก และด้านความต่อเนื่อง  

กัลยารัตน์  มีลาภ (2553) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปิ่นเกล้า ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน                
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าพนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ 
ได้แก่ ด้านสภาพการท างาน  ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม ด้านความมั่นคงในการท างาน  และด้าน
การพัฒนาตนเอง และมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ ความสมดุล
ระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเมื่อจ าแนกตามคุณลักษณะ
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ส่วนบุคคล พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยรวมแตกต่างไปตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อายุการท างาน รายได้ต่อเดือน และต าแหน่งงาน อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.5 

 ลลิดา โกมลจันทร์ (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและ
ประสิทธิภาพการท างาน:  กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี  ผลการศึกษา พบว่า 
พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตลพบุรี  มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านความภูมิใจในองค์การ                       
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความสัมพันธ์
กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน                    
ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์การ และด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรรม 
พนักงานธนาคารกรุงไทยมีประสิทธิภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยจ าแนกเป็น          
ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าและด้าน                 
การให้บริการอย่าง เพียงพอ นอกจากนี้ ยั ง  พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตลพบุรี ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ                   
การท างานโดยรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีระดับความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.005 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดคือด้านความเสมอภาค และความ
ยุติธรรมในองค์การ 
             ลัดดา ดวงรัตน์ (2552) ได้ศึกษาผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตในการ
ท างานที่มีต่อความผูกพันในองค์กรของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ผลการศึกษา
พบว่า วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ                
ความผูกพันในองค์กรของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 

      สุลาวัณย์ ศิริค าฟู (2550) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การและ
พฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตทุก
ด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริการ ความผูกพันต่อองค์กรทุกด้านมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริการ และคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันต่อองค์การสามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรม ได้ร้อยละ 48.8  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huse and Cummings (1985)                                                                              

Steers  and Porter (1983) 
 
                                                                                                     
 

 
                                                                                                                           
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพชีวิตในการท างาน   
1. ด้านรายได้ และ ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม 
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน 
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
4. ด้านความก้าวหน้า และ ความม่ันคงในอาชีพ 
5. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
6. ด้านความเสมอภาค และความยุติธรรมในองค์การ 
7. ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน 
8. ด้านความภูมิใจในองค์การ 

 
 

ความผูกพันต่อองค์การ 
1. ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การ 
2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการ 
ท างานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์การ      
3. ความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยว                  
ที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป 

        


