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54601711: สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 

คาํสาํคญั:  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์ร 

 ธนรัฐ นาทอง: ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5.  

อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ: ผศ. ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ.์  110 หนา้. 

 

 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัในองคก์รของ

พนกังานธนาคารออมสินภาค 5  2)  เพ่ือศึกษาระดบัความผูกพนัในองค์กรของพนกังานธนาคารออมสิน

ภาค 5 โดยใช้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 279 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

และใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพ่ือประมวลผลขอ้มูล โดยสถิติท่ีใช้ คือ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าความแปรปรวนทางเดียวค่า F-test สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) One 

Way ANOVA และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบวา่  

 1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5  ตวัแปรอายุแตกต่างกนัจะมีผลต่อ

ความผูกพนัต่อองคก์ร  อย่างมีนยัทางสถิติ  ส่วนตวัแปร  ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน อตัรา

เงินเดือน ตาํแหน่งงาน และสังกดั ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัองคก์ร 

 2.  ปัจจยัดา้นลกัษณะงานของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร

โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (X̄ = 3.49) โดยท่ีปัจจยัท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์ารเรียงลาํดบัจากมากไป

น้อยคือ ความมีอิสระในการทาํงานอยู่ในระดบัมาก (X̄ = 3.56) ความสําคญัของงาน อยู่ในระดบัมาก      

(X̄ = 3.55) ความมีเอกลกัษณ์ของงานอยู่ในระดบัมาก (X̄ =3.54) และการมีส่วนร่วมของงาน ระดบัปาน

กลาง (X̄ = 3.32)   

3.  ปัจจยัดา้นประสบการณ์ทาํงานของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีผลต่อความผูกพนั

ต่อองคก์รโดยรวม อยู่ในระดบัมาก (X̄ = 3.54) โดยท่ีปัจจยัท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองค์การเรียงลาํดบัจาก

มากไปนอ้ยคือ ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดบัมาก (X̄ = 3.94) ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียง

ขององคก์ร อยู่ในระดบัมาก (X̄ = 3.86) ความรู้สึกวา่ตนเองมีความสําคญัต่อองคก์ร อยู่ในระดบัปานกลาง 

(X̄ = 3.41) และความรู้สึกวา่องคก์รเป็นท่ีพ่ึงพาได ้ระดบัปานกลาง (X̄ = 2.93)   

4.  ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาคอยู่ในระดบัปานกลาง     

(X̄ = 3.23) 

 

สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  
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 THANARAT NATHONG: FACTORS AFFECTING THE ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT OF THE PERSONNEL IN GOVERNMNET SAVINGS BANK REGIONAL 5. 
INDEPENDENT STUDY ADVISOR:  ASST. PROF. PHITAK SIRIWONG. Ph.D. 110 pp. 
 
 
 The purposes of this independent study were 1) to determine the factors that influence 
staff’s engagement in the Government Savings Bank Regional 5, 2) to study the level of staff’s 
commitment. The sample consisted of 279 staffs. The research tool was a questionnaire. Statistics 
were applied for describing the data including frequency, percentages, mean, standard deviation,    
F-test values, one-way ANOVA of variance and coefficient of Pearson’s correlation. The analysis 
results showed that: 
 1. Staffs who were different ages would have different levels of engagement, with a 
statistically significant difference.  Factors of level of education, work duration, range of salary, work 
position, and work unit did not influence the organization engagement. 
 2. Type of work factor affected the organization engagement at a moderate level            
(X̅ =3.49).  The most significant factors affecting the organization engagement were freedom of work 
(X̅  = 3.56), and the importance of work (X̅ = 3.55) respectively. Both factors were at a high level. 
The uniqueness of work factor (X̅ = 3.54) and work participation factor (X̅ = 3.32) affected the       
organization engagement at a moderate level.  
 3. Work experience factor affected the organization engagement at a high level              
(X̅ =3.54). The most significant factors affected the organization engagement were co-worker 
relationship (X̅ = 3.94), and the reliability and organization’s reputation (X̅ = 3.86). Both factors were 
at a high level. The staff’s feeling important to the organization factor (X̅ = 3.41) and the staff’s feeling 
that enterprise would always support them factor (X̅ = 2.93) affected the organization engagement at 
a moderate level. 
 4. The level of organization commitment of the Government Savings Bank Regional 5 
staff were at a moderate level (X̅ = 3.23). 
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 การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงสมบูรณ์ไดด้ว้ยดี ดว้ยความอนุเคราะห์จาก

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ ์ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระและประธาน

กรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ ท่ีให้ความช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ ่ง  

รวมทั้งรองศาสตราจารยป์ระสพชยั พสุนนท ์และผูช่้วยศาสตราจารยน์ภนนท ์หอมสุด ผูท้รงคุณวุฒิ 

ท่ีกรุณาใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และให้แนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี

ใหถ้กูตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย  ์สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชนทุกๆ ท่าน ท่ีให้

ความรู้ คาํปรึกษาและประสบการณ์อนัมีค่ายิ ่งแก่ผูว้ิจยั  และขอขอบคุณเพ่ือนๆ MPPM5 ทุกคน 

โดยเฉพาะน้อง ปาริชาต เตชะนันท์ และ GANG@MPPM5 ท่ีให้คาํแนะนํา ช่วยเหลือและให้

กาํลงัใจกนัตลอดมาจนบงัเกิดผลตามตอ้งการ 

 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พนกังานในสงักดัธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ในการตอบแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ี 

 สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ท่ีให้การสนับสนุน 

ช่วยเหลือ ห่วงใย และใหก้าํลงัใจแก่ผูว้ิจยัดว้ยดีตลอดมา รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวนาม  

ท่ีช่วยใหก้ารศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จไดใ้นท่ีสุด 

 


