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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) 
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 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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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 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั ธนาคารในประเทศไทยมีการแข่งขนัในดา้นธุรกิจ

ต่างๆท่ีสูงมาก  เพ่ือการให้บริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกค้า เช่น ด้านการบริการและการตลาดด้าน

อสงัหาริมทรัพย ์ดา้นไฟแนนซ์ เป็นตน้ ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจขององค์กร 

นัน่คือ ทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงองค์กรตอ้งการพนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ รักในงานบริการ มี

ความผกูพนัต่อองคก์ร เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งตามนโยบายและวตัถุประสงค์ของ

องค์กรท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็นไปตามเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปัจจุบันต่อไปได ้

นอกจากน้ีความผกูพนัต่อองค์การนั้นเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการช่วยให้องค์การมีประสิทธิผลและ

เป็นแรงผลกัดนัใหพ้นกังานมีการปฏิบติังานไดดี้ข้ึน เน่ืองจากความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นทศันคติท่ี

ตอบสนองของแต่ละบุคคลกบัความผกูพนัต่อองค์การ บุคคลจะมีความผกูพนัสูงเม่ือเขาไดเ้ป็น

สมาชิกขององคก์ารและไดท้าํงานท่ีมีคุณภาพ โดยปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกของ

องคก์าร (Moorhead and Griffin, 1995, อา้งถึงใน ณัฐยา ไพรสงบ, 2546: 2) 

 สาํหรับความผกูพนัในงานของพนักงานเป็นแนวทางท่ีให้ความสําคญักบัการจดัการ

ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงรุก ในฐานะผูท่ี้ทาํใหง้านขององคก์ารมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

โดยความผกูพนัธใ์นงานของพนกังานนั้น ประกอบดว้ย ค่านิยมของบุคคล เป้าหมายของงาน และ

การสนบัสนุนระหว่างบุคคล ทั้งน้ี ในการท่ีจะพฒันาใหพ้นกังานในองคก์ารมีความผกูพนัในงานได้

นั้น ตอ้งอาศยักระบวนการท่ีมีการปฏิบติัอยา่งมีขั้นตอน ไดแ้ก่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ การวดั

ความผูกพนั และการปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนเหล่าน้ีต้องกระทาํอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง และ

สมํ่าเสมอ เพราะทรัพยากรมนุษยห์รือพนักงานของแต่ละองค์การจะมีปัจจยัท่ีมีต่อความผูกพัน

แตกต่างกนัออกไป โดยหากองคก์ารสามารถสร้างความผกูพนัในงานใหเ้กิดข้ึนกบัพนกังานไดแ้ลว้ 

ก็จะสามารถทาํให้องค์การมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันจากการมีทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความ

จงรักภกัดีต่องานและองคก์ารไดอ้ยา่งย ัง่ยนื (พิชิต เทพวรรรณ์, 2554: 182) 

 ดงันั้น ส่ิงท่ีองคก์รจะตอ้งคาํนึงเสมอ ก็คือ ทาํอย่างไรจึงจะสรรหาคนดีมีฝีมือมาใชใ้น

องค์กร และเม่ือได้มาแล้วจะทาํอย่างไรจึงจะพฒันาเขาให้ดียิ ่งข้ึน พร้อมทั้ งจูงใจให้เขาอุทิศ     
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กาํลงักาย กาํลงัใจและกาํลงัสติปัญญาใหแ้ก่งานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพ่ือให้ไดง้านท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และทาํอ่างไรจึงจะรักษาเขาไวก้บัองคก์รใหน้านท่ีสุด ดว้ยเหตุผล

น้ีการศึกษาความผูกพันต่อองค์กร (Organizational Commitment) จึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารและ

นกัวิชาการควรใหค้วามสนใจ ดว้ยเหตุผลท่ีสาํคญัคือ ความผกูพนัต่อองคก์รมีความสมัพนัธอ์ยา่งสูง

กบัการเขา้ออกงาน และมีความเช่ือว่าจะสามารถทาํนายการเข้าออกงานได ้ดังนั้ น หากองค์กร

สามารถทาํใหบุ้คลากรมีความผกูพนัต่อองค์กรไดม้ากเท่าไร ก็จะทาํให้บุคลากรปรารถนาจะเป็น

สมาชิกขององคก์รตลอดไป โดยจะทุ่มเทความรู้สึก ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี และ

มีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจซ่ึงจะเป็นผลดีต่อองคก์รในท่ีสุด (อรอุสา เกษรสงัข,์ 2550: 2) 

 ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจในสงักดักระทรวงการคลงั ดาํเนินงานภายใตก้รอบและ

นโยบายภาครัฐท่ีไดท้าํความตกลงกบักระทรวงเจา้สังกดั (Statement of Direction: SOD) ซ่ึงกรอบ

และแนวนโยบายดงักล่าว “จะมุ่งเนน้การส่งเสริมการออมของภาคประชาชนควบคู่ไปกบัการลงทุน

เพ่ือสร้างมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ชุมชนและเศรษฐกิจ รากฐาน การพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม

ของประเทศในภาพรวม” โดยมีการบริหารจดัซ่ึงสนับสนุนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการธนาคารออมสินจึงใหค้วามสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงเป็น

เคร่ืองมือในการสร้างความเช่ือมัน่และการยอมรับจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของธนาคาร 

รวมทั้งการพฒันาและส่งเสริมการดาํเนินงานของธนาคารออมสินให้เป็นสถาบนัการเงินชั้นนาํ มี

ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  ทั้ งน้ี เพ่ือให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน

ธนาคารออมสิน ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานตามภารกิจของตนควบคู่ไปกบัการปฏิบติังาน

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคาํสัง่ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือส่งเสริมให้ธนาคารมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ทั้งในเร่ืองประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนการทาํงาน (Work Process) การกาํหนดความ

รับผิดชอบท่ีชดัเจน (Accountability) และระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) 

และความสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีเป็นสากล (Benchmarking) (ธนาคารออมสิน, 2556: 9) 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ซ่ึงผูว้ิจยัเป็นพนกังานของธนาคารออมสิน จึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

ต่อความผกูพนัในองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการสร้าง

ความผกูพนัในงานของพนกังานต่อองค์กรให้ดียิ ่งข้ึน รวมทั้ งการมีส่วนร่วมในการพฒันาในดา้น

ต่างๆ เพ่ือใหอ้งคก์รกา้วไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 
2.  วตัถุประสงค์การวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5

 2. เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัในองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 
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3.  สมมตฐิานการวจิยั    
 1. พนักงานธนาคารออมสินภาค 5มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนั ไดแ้ก่ อายุ ระดับ

การศึกษา อายกุารทาํงาน สถานภาพการสมรส อตัรารายไดแ้ละตาํแหน่งงาน จึงมีความผกูพนัใน

องคก์รท่ีแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงานและปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบั

ความผกูพนัในองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 

 
4.  ขอบเขตการวจิยั 
 1.  ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพนัในองค์กรของ

พนกังานธนาคารออมสินภาค 5ประกอบดว้ย ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 1 ธนาคารออมสินเขต

นครปฐม 2 ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี  ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1 ธนาคารออมสินเขต

นนทบุรี 2 และธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่  

 1.  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่   

 1.1 ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ การศึกษา อายุการทํางาน 

สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ตาํแหน่งงาน และอตัราเงินเดือน 
 1.2 ตวัแปรดา้นลกัษณะงาน ประกอบดว้ย ความมีอิสระในการทาํงาน ความมี

เอกลกัษณ์ของงาน ความสาํคญัของงาน และการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

 1.3 ตวัแปรดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน ประกอบดว้ย ความรู้สึกว่าตนเองมี

ความสาํคญัต่อองคก์ร ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นท่ีพ่ึงพาได ้ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร 

และความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน 

 2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
 2.1 ตวัแปรดา้นความผกูพนัในองค์กร ประกอบดว้ย ความเช่ือมัน่และยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ของ

องคก์ร และความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 
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 2.  ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษาคือพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ประกอบดว้ย 

ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 1  ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 2  ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี  

ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1  ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 และธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี  

รวมพนกังานทั้งหมด 920 คน (ขอ้มลูจากหน่วยแผนและพฒันางานสาขาธนาคารออมสิน ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2556) 

 3.  ขอบเขตด้านพืน้ที ่
  พ้ืนท่ีในการเก็บขอ้มลู คือ ธนาคารออมสินภาค 5โดยการวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ประกอบด้วย 

ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 1 ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 2 ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี 

ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1 ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 และธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี 

 4.  ขอบเขตด้านเวลา 
  1. ระยะเวลาในการศึกษาขอ้มูลความเป็นมา และความสาํคญัของปัญหา การศึกษา

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เวลาประมาณ 1 เดือน 
 2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง ใชเ้วลาประมาณ 2 เดือน 
 3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลงานวิจัย นาํเสนอผลงาน และทาํ

รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ เวลาประมาณ 2 เดือน 

 

5.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน

ภาค 5 

2. เพ่ือเป็นขอ้มลูใหก้บัธนาคารออมสินภาค 5  และองค์กรอ่ืนท่ีสนใจนาํไปใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์ในการพฒันาบุคลากรเพ่ือสร้างใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่องคก์รอยา่งย ัง่ยนื  
 
6.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ธนาคารออมสินภาค 5  หมายถึง ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 1 ธนาคารออมสินเขต

นครปฐม 2 ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1 ธนาคารออมสินเขต

นนทบุรี 2 และธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี 
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  พนักงาน  หมายถึง  พนักงานธนาคารออมสิน  สังกัดธนาคารออมสินภาค   5 

ประกอบดว้ย ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 1 ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 2 ธนาคารออมสินเขต

กาญจนบุรี ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1 ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 และธนาคารออมสินเขต

สุพรรณบุรี 
  ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ตาํแหน่งงาน และอตัราเงินเดือน 

  ปัจจัยด้านลักษณะงาน  หมายถึง การท่ีพนักงานแต่ละบุคคลได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติงานในแต่ละตาํแหน่ง เพ่ือให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว  ้ซ่ึง

ประกอบดว้ย ความมีอิสระในการทาํงาน  ความมีเอกลกัษณ์ของงาน  ความสาํคญัของงาน และการ

มีส่วนร่วมในการบริหาร 

  ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน  หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานในการ

ปฏิบติังานในแต่ละตาํแหน่งโดยเกิดความรู้ ความสามารถและความชาํนาญในงานนั้นๆ เป็นอย่างดี 

ประกอบดว้ย ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองค์กร ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นท่ีพ่ึงพาได ้ ความ

น่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์ร ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน 

  ความผูกพันในองค์กร หมายถึง ส่ิงท่ีทาํให้เกิดความรู้สึกทางดา้นจิตใจท่ีดีต่อองค์กร 

โดยมีการยอมรับในดา้นการดาํเนินการ ความมัน่คงขององค์กร ค่าตอบแทน และสวสัดิการต่างๆ 

จนกระทัง่เกิดความภาคภูมิใจท่ีจะทาํงานทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัใจเพ่ือองคก์รใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ี

กาํหนดไว ้
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

ตวัแปรต้น               ตวัแปรตาม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. อาย ุ

2. สถานภาพการสมรส 

3. ระดบัการศึกษา 
4. ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

5. ตาํแหน่งงาน 

6. อตัราเงินเดือน 

ความผูกพนัในองค์กร 
1.  ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย

และค่านิยมขององคก์ร 

2.  ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม

อยา่งเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 

3.  ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึง

ความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

ปัจจยัด้านลกัษณะงาน 
1.  ความมีอิสระในการทาํงาน 

2.  ความมีเอกลกัษณ์ของงาน 

3.  ความสาํคญัของงาน 

4.  การมีส่วนร่วมในการบริหาร 

ปัจจยัด้านประสบการณ์ในการทํางาน 
1.  ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อ

องคก์ร 

2.  ความรู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงพาได ้

3.  ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของ

องคก์ร 

4.  ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีจากหนังสือ เอกสาร และ

ผลงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของ

พนกังานออมสินภาค 5 โดยมีเน้ือหาดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัในองคก์ร 

2. ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของธนาคารออมสิน 

3. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.  แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัความผูกพนัในองค์กร 
1.1 ความหมายของความผูกพนัในองค์กร 
 Towers (2007, อา้งถึงใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554: 174) หมายถึง เป็นความตั้ งใจ

ทุ่มเทของพนกังานท่ีจะใส่ความพยายามเขา้ไปในงานมากกว่าการทาํงานโดยปกติ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลา 

สมอง หรือพลงังานท่ีมากข้ึน 

 พิชิต เทพวรรณ์ (2554: 175) กล่าวว่า ความผกูพนัในงานของพนักงานเป็นวิธีการ 

ความตั้งใจทุ่มเท หรือการอุทิศตนในงานท่ีรับผดิชอบของพนกังานส่งผลใหพ้นกังานมีความสุขและ

เกิดความจงรักภกัดี และความศรัทธาของพนกังานท่ีมีต่องาน อาชีพ และองคก์าร 

 ตริษา แซ่จึง (2552: 13) หมายถึง ความคิด ความรู้สึกท่ีสมาชิกมีต่อองค์การใน

ทางบวกความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีแสดงตนเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์าร บุคลากรท่ีมีความผกูพนัต่อ

องคก์าร จะมีแรงบนัดาลใจท่ีจะทาํงานอ่ืนๆ ใหป้ระสบความสาํเร็จ ความรู้สึกท่ีสมาชิกมีต่อองคก์าร 

ไดแ้ก่ ความคิด ความรู้สึกท่ีดีของบุคลากรท่ีดีต่อองค์การ และต้องการคงความเป็นสมาชิกของ

องคก์าร รวมทั้งมีการแสดงออกของพฤติกรรม และทุ่มเทความรู้ความสามารถท่ีมีอยูใ่นการทาํงาน 

 กฤษณ์ จิตนุยานนท ์(2552: 5) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องานว่างานเป็น

ส่ิงสําคัญ และงานเป็นเป้าหมายในการดาํเนินชีวิต และความรู้สึกต้องการให้งานท่ีรับผิดชอบ

ประสบความสาํเร็จ โดยบุคคลท่ีมีความผกูพนัในงานจะมีความตั้งใจและทุ่มเทในการทาํงาน 
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  Allen (2001, อา้งถึงใน อรอุสา เกษรสังข์, 2550: 10) กล่าวว่า ความผกูพนัต่อ

องคก์าร เป็นความตั้งใจของพนกังานท่ีจะใหค้วามพยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร เป็น

ความสามารถท่ีจะอยูก่บัองคก์ารตลอดไป และมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ตลอดจนการ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

 Streers (1983, อา้งถึงใน อรอุสา เกษรสังข์, 2550: 10) กล่าวว่า ความผกูพนัต่อ

องค์การเป็นความสัมพนัธ์อย่างแรงกลา้ในการเป็นสมาชิกและการมีส่วนร่วม (Involvement) ใน

องค์การอย่างน้อย   3 ประการ คือ ประการแรกเป็นความผกูพนัอย่างแน่นแฟ้นท่ีมีต่อองค์การท่ี

ตนเองทาํงานอยู่ และประการท่ีสองเป็นความเช่ืออย่างแรงกลา้ท่ีจะยอมรับเป้าหมาย และค่านิยม

ขององคก์าร และประการสุดทา้ยมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก เพ่ือทาํประโยชน์

ใหก้บัองคก์ารและความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งเป็นสมาชิกขององคก์าร 

 วรพนัธ์ เศรษฐแสง (2548: 47) หมายถึง ความผกูพนัต่อองค์กรมีความสาํคญัต่อ

การปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรมาก จะเป็นส่ิงกระตุน้ให้พนักงานพอใจท่ีจะทาํงานเพ่ือ

องคก์รดว้ยความเต็มใจ และพึงพอใจในงานท่ีรับผิดชอบ สามารถท่ีจะพฒันาองค์กรสู่ความสาํเร็จ

ลุล่วงตามเป้าหมาย และแผนงานท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 วรรัตน์ ไวยสารา (2546: 19) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีต่อองค์การท่ีตน

ปฏิบติังานอยู่ ในลกัษณะท่ีรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ การยอมรับเป้าหมาย วตัถุประสงค ์

จุดมุ่งหมายและค่านิยมขององค์การ มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามในการทาํงานเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายขององค์การ และมีความจงรักภกัดีต่อองค์การ และมีความตอ้งการท่ีจะทาํงานกบั

องคก์ารนั้นต่อไปเพื่อความกา้วหนา้และประโยชน์ขององคก์าร 

 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความผูกพันในองค์กร คือ ความรู้สึกของ

พนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นองคก์รแลว้เกิดความผกูพนัในการทาํงาน จนกระทัง่เป็นการกระตุน้ให้

เกิดการยอมรับเป้าหมาย ความเช่ือมัน่ ค่านิยมในองค์กรจึงนาํไปสู่ความกา้วหน้า และความสาํเร็จ

ขององคก์รต่อไป 

1.2 ความสําคญัของความผูกพนัในองค์กร  
 พิมพช์นก ทรายขา้ว (2553: 5) กล่าวว่า ความผกูพนัต่อองค์กรมีความสาํคญัยิ ่งต่อ

องคก์รในประเด็นดงัน้ี 

 1.  ความผกูพนัต่อองค์กรสามารถใช้ทาํนายอตัราการเขา้ออก ลาออก และการ

เปล่ียนงาน (Turnover) ไดดี้กว่าความพึงพอใจในงาน เน่ืองจากความผกูพนัต่อองคก์รมีแนวคิดท่ีจะ

ครอบคลุมมากกว่า กล่าวคือ ความผกูพนัต่อองค์กรสามารถสะทอ้นถึงความรู้สึกของพนักงานท่ีมี

ต่อองคก์รซ่ึงมีลกัษณะท่ียาวนานกว่าความพึงพอใจ 
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 2.  ความผกูพนัต่อองค์กรเป็นตวัแปรสาํคญัอย่างหน่ึงในการทาํนายแรงจูงใจใน

การเข้างานของพนักงาน และเป็นแรงผลกัดันให้พนักงานในองค์กรสามารถทาํงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เน่ืองจากความรู้สึกในความเป็นเจา้ของร่วมภายในองคก์าร 

 3.  ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นตวัเช่ือมประสานระหว่างความตอ้งการของบุคคลใน

องคก์รกบัเป้าหมายขององคก์ร เพ่ือช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้เน่ืองจากเม่ือพนกังานเกิด

ความผกูพนักับงานย่อมทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กบังานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ส่งผลให้

องคก์รสามารถท่ีจะบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้

 4.  ความผกูพนัต่อองคก์รมีส่วนเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขององคก์ร 

 5.  ความผกูพนัต่อองคก์รช่วยลดการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ี

สมาชิกในองคก์รมีความรัก ความผกูพนัต่อองคก์รของตน 

 Steers (1977, อา้งถึงใน อรอุสา เกสรสังข์, 2550: 15) กล่าวว่า ความผกูพนัต่อ

องคก์ารสามารถใชท้าํนายอตัราการเขา้ออกจากงานของสมาชิกในองค์การไดดี้กว่าการศึกษาเร่ือง

ความพึงพอใจในงานเสียอีก คือ 

 1.  ความผกูพนัต่อองค์การ เป็นแนวคิดซ่ึงมีลกัษณะครอบคลุมมากกว่าความพึง

พอใจในงาน สามารถสะทอ้นถึงผลโดยทัว่ไปท่ีบุคคลสนองตอบต่อองคก์ารโดยส่วนรวม ในขณะท่ี

ความพึงพอใจสะทอ้นถึงการตอบสนองของบุคคลต่องานหรือแง่ใดแง่หน่ึงของงานเท่านั้น 

 2.  ความผกูพนัต่อองคก์ารค่อนขา้งจะมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจ ถึงแมว้่า

จะมีการพฒันาไปอยา่งชา้ แต่ก็อยูอ่ยา่งมัน่คง 

 3.  ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นตวัช้ีวดัท่ีดีถึงความมีประสิทธิภาพขององคก์าร 

 วรพนัธ ์เศรษฐแสง (2548: 47) กล่าวว่า ความผกูพนัต่อองคก์รมีความสาํคญัต่อการ

ปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ารมาก จะเป็นส่ิงกระตุน้ให้พนักงานพอใจท่ีจะทาํงานเพื่อองค์กร

ดว้ยความเต็มใจ และพึงพอใจในงานท่ีรับผิดชอบ สามารถท่ีจะพฒันาองค์กรสู่ความสาํเร็จลุล่วง

ตามเป้าหมาย และแผนงานท่ีกาํหนไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า ความผกูพนัในองค์กรเป็นส่ิงท่ีสาํคัญอีกประการ

หน่ึงท่ีสามารถเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานซ่ึงเป็นผูป้ฏิบัติให้เกิดความรู้สึกผูกพนัใน

องค์กร ยอมทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัใจในการปฏิบติังานให้ดียิ ่งข้ึน เพ่ือให้องค์กรเจริญกา้วหน้ามี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดส้าํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
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1.3 ปัจจยัที่มผีลต่อความผูกพนัในองค์กร 
 Steers (1977, อา้งถึงใน ปิยเชษฐ ์เรืองไพโรจน,์ 2548: 17) กล่าวว่า ปัจจยัเบ้ืองตน้

ของความผกูพนัต่อองคก์าร และแบ่งปัจจยัออกเป็น 3 ประเภทใหญ่คือ 

 1.  ลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน (Person Characteristics) ไดแ้ก่  อาย ุระดบั

การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการทาํงานในองคก์าร และระดบัตาํแหน่ง 

 2.  ลกัษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึง ลกัษณะของงานท่ีผูป้ฏิบติังาน

รับผิดชอบอยู่ ได้แก่ ความมีอิสระในการทาํงาน ความก้าวหน้าในงาน การมีส่วนร่วมในการ

บริหารงาน งานท่ีโอกาสปฏิสงัสรรคก์บัผูอ่ื้น และผลป้อนของงาน 

 3.  ประสบการณ์จากการทาํงานในองค์การนั้ น (Work Experiences) หมายถึง 

สภาพการทาํงานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บ ไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองค์การ ทศันคติต่อเพ่ือน

ร่วมงานและองคก์ารความเช่ือถือไดข้ององคก์าร ความพ่ึงพาไดข้ององคก์าร และความคาดหวงัท่ีจะ

ไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร 

 สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549, อา้งถึงใน วนิดา เหรียญจิโรจน์, 

2553: 8) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัของความผกูพนั (Engagement Factors) แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ 

 1. ด้านองค์การ  (Company) ได้แก่  การถ่ายทอดนโยบายกลยุทธ์ให้กับทุก

หน่วยงาน การจดัใหมี้ช่องทางเพ่ือส่ือสารกบัพนกังาน การเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็น การ

สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ปลอดภยัดา้นงาน การมีระบบมาตรฐานการทาํงานโดยรวมอยู่ใน

ระดบัดีและการส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้ และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ในองคก์าร 

 2.  ดา้นงาน (Job) ไดแ้ก่ การใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การจดัเตรียม

อุปกรณ์เคร่ืองมือใหพ้นกังานอยา่งเพียงพอ การมอบหมายงานใหเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

และพนกังานมีรูปแบบการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์าร 

 3. ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) ไดแ้ก่ การ

วางแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม การจัดทําขีดความสามารถ 

(Competency) ขององค์การและพนักงาน พนักงานรู้สึกมีความมัน่คงในการทาํงาน พนักงานมี

โอกาสเรียนรู้และเติบโตในท่ีทาํงาน และมีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

 4.  ดา้นภาวะผูน้าํ (Leadership) ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมินให้

พนกังานไดท้ราบ ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูบ้งัคบับญัชามี

การให้ค ําแนะนําและแนวทาง  ผู้บังคับบัญชามีการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและ

ผูบ้งัคบับญัชามีวิสยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล 
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1.4 ทฤษฎีเกีย่วกบัความผูกพนัในองค์กร 
  ผูคิ้ดคน้ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์ารมีหลากหลานแนวคิดดงัน้ี 

 Porter and Steers (1982, อา้งถึงใน พชัราภรณ์ ศุภมัง่มี, 2548: 6) ไดแ้บ่งประเภท

ของความผกูพนัต่อองคก์ารเป็น 2 ประเภท ซ่ึงนิยมไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง ไดแ้ก่ แนวคิดท่ี 1 ประเภท

ทัศนคติ (Attitudinal Type) ซ่ึงถือว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนคติท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานกับองค์การ เป็นการแสดงตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน และรู้สึก

เก่ียวพนักบัองค์การอย่างแนบแน่น เน่ืองจากมีความเช่ือในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มี

ความตั้งใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือองคก์าร และมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะอยู่จะอยู่กบั

องคก์าร นกัทฤษฎีท่ีเช่ือตามแนวคิดน้ีจะมองความผกูพนัต่อองค์การว่าเป็นบางส่ิงท่ีอยู่ในกล่องดาํ 

ซ่ึงถูกกาํหนดจากทั้ งองค์การและตวับุคคล เช่น ลกัษณะส่วนบุคคล บทบาทท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะ

โครงสร้างองคก์าร ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลลพัธต่์างๆ เช่น การลาออกจากงาน การตรงต่อเวลา ความ

พยายามในงาน และพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ แนวคิดท่ี 2 คือ ประเภทพฤติกรรม (Behavioral 

Type) มองว่าความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นกระบวนท่ีบุคคลเขา้มาสู่องคก์าร โดยสร้างความผกูพนัข้ึน

เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองมิใช่เพ่ือองคก์าร มีสาระสาํคญัว่าการลงทุนเป็นสาเหตุทาํให้บุคคลเกิด

ความรู้สึกผกูพนั โดยส่ิงท่ีลงทุนไป เช่น ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ระยะเวลา เป็นตน้ ทาํให้เขา

ไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนจากองค์การ เช่น ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเล่ือน

ตาํแหน่ง การลาออกจากงานจะทาํใหเ้ขาสูญเสียประโยชน์นั้นเอง 

 Allen and Meyer (1990, อา้งถึงใน พชัราภรณ์ ศุภมัง่มี, 2548: 7) มีทศันะว่าความ

ผกูพนัต่อองคก์ารเป็นภาวะทางจิตใจท่ีทาํใหบุ้คคลมีความยดึมัน่ต่อองคก์าร แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 

1. แนวทางท่ีเน้นความผกูพนัทางอารมณ์ (Affective Attachment) เป็นแนวคิดท่ี

ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในการวิจยัเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์การ เป็นการแสดงถึงความยึดติด

ทางดา้นจิตใจของบุคคลต่อองคก์าร การเขา้ไปเก่ียวขอ้งและเต็มใจท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การ ซ่ึง

บุคคลอยูใ่นองคก์ารนั้นเพราะว่าเขาตอ้งการจะอยู ่เน่ืองจากไดรั้บประสบการณ์ในการทาํงานท่ีน่า

พึงพอใจจากองคก์าร ตลอดจนไดรั้บความพึงพอใจในการไดรั้บการตอบสนองการคาดหวงัความ

ตอ้งการพ้ืนฐานของบุคคล ซ่ึงจะทาํให้พฒันาการผูกติดทางอารมณ์ต่อองค์การ อย่างไรก็ตาม

องคป์ระกอบดา้นน้ีก็ยงัข้ึนอยูก่บัลกัษณะขององคก์ารดว้ย คือ เป็นองค์การท่ีมีการบริหารแบบการ

กระจายอาํนาจในการตดัสินใจ หรือคุณลกัษณะภายในตวับุคคลบางอย่างร่วมดว้ย เช่น ความเช่ือ

อาํนาจภายในตน จะมีส่วนช่วยพฒันาความผกูพนัดา้นน้ี การจดัสภาพงานท่ีพึงพอใจ โอกาสในการ

ไดพ้ฒันาทกัษะในงาน การไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบังาน การสนบัสนุนทางสงัคม 
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2. แนวทางท่ีเนน้ความผกูพนัอนัเน่ืองมาจากการลงทุน (Perceived Costs) แสดง

ถึงการท่ีบุคคลผกูพนักบัองค์การของตนเอง เน่ืองมาจากการรับรู้ว่าถา้ออกจากองค์การไปแลว้จะ

เสียผลประโยชน์ท่ีตนไดล้งทุนไวก้บัองค์การ ขณะเดียวกนัก็รับรู้ถึงการขาดทางเลือกของตนเอง

หรือรับรู้ถึงทางเลือกท่ีมีจาํกดั ทาํให้บุคคลอยู่กบัองค์การเพราะจาํเป็นตอ้งอยู่ พฒันาความผกูพนั

ดา้นน้ีไดโ้ดยใหพ้นกังานไดล้งทุนท่ีการลงทุนนั้นจะสูญหายไปหรือลดค่าลงเม่ืออกจากองคก์าร 

3. แนวทางท่ีเน้นความผกูพนัอนัเน่ืองมาจากหน้าท่ี (Obligation) แสดงถึงการท่ี

บุคคลรับรู้ถึงพนัธะของตนต่อองคก์าร ซ่ึงเป็นผลมาจากสองตวัแปร ไดแ้ก่ 

3.1 การหล่อหลอมทางสังคม (Socialization) ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็นการหล่อหลอม

ทางครอบครัวและการหล่อหลอมในองคก์าร เช่น จากวฒันธรรมขององค์การ เพ่ือสร้างคุณค่าและ

ความจงรักภกัดี 

3.2 การแลกเปล่ียน (Exchange) เช่น การไดรั้บรางวลั ไม่ว่าจะเป็นรางวลัทาง

สงัคมและรางวลัจากองคก์าร หรือการลงทุนขององคก์ารในตวับุคคล เช่น การพฒันาพนักงานดว้ย

การฝึกอบรม การใหทุ้น ทาํใหบุ้คคลรู้สึกผกูพนัเพ่ือตอบแทนองคก์าร เป็นความรู้สึกว่าควรจะอยู ่

 Maslow (ทบัทิม วงศป์ระยรู และพรทิพย ์คาํพอ, 2554: 100) ทฤษฎีลาํดบัขั้นความ

ต้องการของ แนวคิดทฤษฎีน้ีอยู่ในกระแสความคิดเศรษฐศาสตร์มนุษย์นิยม (Humanistic 

Economics) ซ่ึงเช่ือว่าวิชาเศรษฐศาสตร์คิดคน้ข้ึนมาเพ่ือรับใชม้นุษย ์จึงเน้นการวิเคราะห์มนุษยใ์น

มุมมองท่ีค่อนขา้งแคบ คือ เนน้ท่ีความคิดเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตน (Self-Interest) อนัเป็นเพียงมิติ

เดียวของความเป็นมนุษยเ์ท่านั้น โดยไม่ไดพิ้จารณาธรรมชาติของมนุษยท์ั้งหมดในฐานะท่ีเป็นองค์

รวม (Holistic) นั้นคือ เร่ิมตน้ท่ีจุดยนืของความจาํเป็น (Needs) ท่ีจาํกดัและมีท่ีสิ้นสุด มีความเหมือน

หรือคลา้ยกนั อาจแตกต่างบา้งตามภูมิศาสตร์และวฒันธรรม ตลอดจนสภาพแวดลอ้ม แต่ก็เป็น

ความแตกต่างท่ีไม่มีนยัสาํคญั โดยทฤษฎีน้ี Maslowไดแ้บ่งความจาํเป็น (Needs) ในชีวิตมนุษยเ์ป็น  

5 ขั้น คือ ความจาํเป็นทางสรีรภาพ (Physiological)  ความปลอดภยัและความมัน่คงในชีวิต (Safely 

and Security) ความเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและการไดรั้บความรัก (Belongingness and Love) 

ความรู้สึกเช่ือมัน่ในความสามารถของตนและการไดรั้บการยอมรับนับถือ (Selfesteem) และความ

เช่ือมัน่ในการสนองตอบได้และการดาํรงอยู่ได้ดว้ยตนเอง (Selfactualization) การผ่านขั้นตอน

ความจาํเป็นต่างๆ นั้น เป็นส่วนหน่ึงของการเจริญวยัทางความคิด 
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ภาพท่ี 2  ลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎีแรงจูงใจของ maslow 

ท่ีมา  :  สุรางค ์โควต้ระกลู อา้งถึงใน ศิวิไล กุลทรัพยศุ์ทรา, “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังาน บริษทั เอ. เอส. แอสโซซิเอท เอนยเิยร่ิง (1964) จาํกดั”  (การคน้ควา้อิสระปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร, 2552), 17. 

 

McClelland and other(2006 อา้งถึงใน ประยุทธ์ อิศดุลย ์2552 : 8)  ซ่ึงไดท้ฤษฎีความ

ตอ้งการ 3 อยา่ง (Three-Needs Theory) อธิบายความตอ้งการอยู ่3 อยา่ง ท่ีเป็นตวักระตุน้การทาํงาน 

คือ 

 1.  ความตอ้งการความสาํเร็จในการทาํงาน (Needs for Achievement) จึงทาํให้เกิดพลงั

ขบัเคล่ือนใหเ้กิดความมุ่งมัน่ ทุ่มเทการทาํงานอยา่งเต็มท่ี ไดม้าตรฐานคุณภาพงานสูง สามารถแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ ไดดี้ พนกังานมีความตอ้งการความสาํเร็จในงานท่ีทาํสูงจะมุ่งมัน่ทาํงานให้สาํเร็จ เพ่ือ

ความตอ้งการของเขาดว้ย มิใช่เพียง เพ่ือหวงัผลตอบแทนจากผลสาํเร็จของงาน ดงันั้น จึงพอใจจะ

ทาํงานท่ีมีความรับผดิชอบคนเดียวและงานท่ียาก ทา้ทาย เป็นผูท่ี้มีความสามารถเฉพาะตวั จึงอาจไม่

สามารถเป็นผูบ้ริหารท่ีดีได ้เพราะผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งทาํงานร่วมกบัคนอ่ืน รับฟังความคิดเห็นของ

คนอ่ืน ใหค้นอ่ืนส่วนร่วมและตอ้งมีมนุษยส์มัพนัธสู์ง 

2.  ความตอ้งการอาํนาจ (Needs for Power) คือ ความตอ้งการอาํนาจท่ีจะมีอิทธิพลหรือ

ควบคุมพฤติกรรมของผูอ่ื้น หรือจูงใจใหผู้อ่ื้มีพฤติกรรมตามท่ีตนตอ้งการ ความตอ้งการอาํนาจยงั

แบ่งเป็น ความตอ้งการอาํนาจส่วนตวั (Personal Power) เพ่ือสนองกิเลสหรือสร้างอิทธิพลส่วนตวั

และความตอ้งการมีอาํนาจในสังคม (Social Power) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีและจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหารท่ีจะ

นาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์ร ผูท่ี้มีความตอ้งการทางสงัคมจึงมกัชอบทาํงานบริหารเพ่ือจะสามารถ

ควบคุมจูงใจผูอ่ื้น และตอ้งการใหส้งัคมรู้จกั ยอมรับ และช่ืนชม 

ความตอ้งการความสาํเร็จ 

ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ 

ความตอ้งการทางดา้นสังคม 

ความตอ้งการความปลอดภยั 

ความตอ้งการดา้นร่างกาย 
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3.  ความตอ้งการมิตรไมตรี (Needs for Affiliation) เป็นความตอ้งการเพ่ือนและมนุษย์

สมัพนัธบุ์คคลท่ีตอ้งการมีมิตรไมตรีสูง จึงชอบทาํงานเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

จากแนวคิดและทฤษฎีความผกูพนัในองคก์ร  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชแ้นวคิดของ Steer (1977, 

อา้งถึงใน ปิยเชษฐ์ เรืองไพโรจน์, 2548: 17) และนาํกรอบแนวคิดในการวิจัยของ นายวรพนัธ ์

เศรษฐแสง (2548) นาํมาปรับให้สอดคลอ้งในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองค์กร โดยตวั

แปรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่   ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และปัจจยัดา้นประสบการณ์

ในการทาํงาน  

นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดน้าํกรอบแนวคิดในการวิจยัของ นางสาวอรอุสา เกษรสังข์ (2550) 

นาํมาปรับให้สอดคลอ้งในเร่ืองความผกูพนัในองค์กร โดยตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  ความ

เช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร  ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่าง

เต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร  และความปรารถนาอย่างยิ ่งท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพ

ในองคก์ร 

 

2. ข้อมูลเบือ้งต้นของธนาคารออมสิน 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 6 ทรงเห็นคุณประโยชน์ของการออม

ทรัพย ์เพ่ือใหป้ระชาชนรู้จกัการประหยดั การเก็บออม มีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นเงินทองของ

ประชาชนใหป้ลอดภยัจากโจรผูร้้าย จึงทรง ริเร่ิมจดัตั้งคลงัออมสินทดลองข้ึนโดยทรงพระราชทาน 

นามแบงค์ว่า “ลีฟอเทีย” ในปี พ.ศ. 2450 เพ่ือทรงใช้ศึกษาและสํารวจนิสัยคนไทยในการออม

เบ้ืองตน้ พระองคท์รงเขา้ใจในราษฎรของพระองคแ์ละทรงทราบดีว่าควรใชกุ้ศโลบายใดอนัจะจูง

ใจคนไทยใหม้องเห็นความสาํคญัของการออมต่อมาภายหลงัเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยติุลง รัฐบาล

ไดเ้ห็นถึงคุณประโยชน์ ของการออมทรัพยแ์ละความสําคัญของ คลงัออมสินท่ีมีต่อการพฒันา

ประเทศ จึงไดย้กฐานะของคลงัออมสินข้ึนเป็นองค์การของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ดาํเนินธุรกิจ

ภายใต้  “พระราช บญัญติัธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489”  มีการบริหารงานโดยอิสระ ภายใต้การ

ควบคุมของคณะกรรมการ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ งจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั เร่ิมดาํเนิน

ธุรกิจในรูปธนาคารออมสิน ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2490 และคาํว่า “คลงัออมสิน” ก็ไดเ้ปล่ียน เป็น

คาํว่า “ธนาคารออมสิน” นับแต่บัดนั้ นเป็นต้นมาตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ธนาคารออมสินได้

เปล่ียนแปลง ปรับปรุงพฒันาระบบการดาํเนินงาน และการบริการในทุกด้านอย่างเป็นพลวตัร 

ธนาคารจึงไดป้รับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ เพ่ือรักษาฐานลูกคา้มากกว่า 26 ลา้นบญัชี โดยระดม

ทรัพยากรในทุกดา้น เตรียมการเพ่ือปรับปรุงภาพลกัษณ์ และรูปแบบการให้บริการท่ีทนัสมยัและ
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ครบวงจรยิง่ข้ึน เพ่ือรองรับการใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งต่อความตอ้งการและครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุก

อาชีพ และทุกช่วงวยั (รายงานประจาํปี, 2555: 6 – 7) 

 สรุปจากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ธนาคารออมสินภาค 5 เป็นหน่วยงานในสังกดัของ

ธนาคารออมสิน เป็นสถาบนัการเงินของรัฐ ท่ีก่อตั้งตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั ดาํเนินการภายใต ้"พระราชบญัญติัธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489” โดยการกาํกบั

ดูแลและควบคุมของกระทรวงการคลงั มีรูปแบบการให้บริการท่ีครบวงจร รองรับความตอ้งการ

และครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วง 

 

3. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
วนิดา เหรียญจิโรจน์ (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัองค์กรของเจา้หน้าท่ี

สาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 กลุ่มตวัอย่าง 107 คน ผลการศึกษาพบว่า ความผกูพนัต่อ

องคก์รของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณา

ค่านัยสาํคญัทางสถิติ (Significant) พบว่าปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํมีความสัมพนัธ์กับความผกูพนัต่อ

องคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และ

ยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ดา้นความทุ่มเทและพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์

ขององค์กร และดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 

ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัดา้นองคก์รและดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากน้ี ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์รในระดบัเห็นดว้ยมาก ส่วนดา้นงานและดา้นการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองค์กรในระดบั

เฉยๆ คือ ไม่มีความผกูพนัต่อองคก์ร ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยั

ทั้ง 4 ดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

พิมพช์นก ทรายขา้ว (2553) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคาร  

ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 214 คน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารทิสโก ้

จาํกดั (มหาชน) มีความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก สําหรับปัจจยัท่ีแสดงถึงความ

ผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก

เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร และความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพของ

องค์กร อยู่ในระดบัผกูพนัมาก ส่วนปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองค์กร และระดับตาํแหน่งงานไม่มีอิทธิพลต่อความ

ผกูพนัองค์กร  สําหรับปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ ได้แก่ ความมีอิสระในการทาํงาน ความ
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หลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ผลป้อนกลบัของงาน และงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์

กบัผูอ่ื้น โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัระดบัความผกูพนัขององค์กร เช่นเดียวกบัปัจจยัใน

ดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน ไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์ร ความรู้สึกว่าองคก์ร

เป็นท่ีพ่ึงพาได ้ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์รและทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและ

องคก์ร ท่ีโดยรวมมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

กฤษณ์ จิตนุยานนท ์(2552) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่องานของพนกังาน ร้านซีเมนต์

ไทยโฮมมาร์ท ในอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 189 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยั

ด้านการบริการท่ีก่อให้เกิดความผูกพนัต่องานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่องานอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงมีทั้งสิ้น 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความมัน่ใจในการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นการ

บริการท่ีมุ่งเนน้ลกูคา้ และปัจจยัดา้นบรรยากาศในการให้บริการ ในส่วนของความผกูพนัต่องาน 

พบว่าระดบัความผกูพนัต่องานของพนกังาน ร้านซีเมนตไ์ทยโฮมมาร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง 

อยูใ่นระดบัผกูพนั นอกจากน้ี ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติต่อระดบัความ

ผูกพนัต่องานในภาพรวม ได้แก่  เพศ ส่วนปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานและอตัราเงินเดือน ไม่มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติต่อระดบัความผกูพนัต่อ

งาน  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ในการบริการ  

ดา้นการบริการท่ีมุ่งลกูคา้เป็นสาํคญั และดา้นบรรยากาศในการบริการ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา 

และอตัราเงินเดือน ส่วนปัจจยัดา้นเพศและระยะเวลาในการปฏิบติังาน ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติต่อปัจจยัทั้งสามดา้น 

ตริษา แซ่จึง (2552) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์ารของบุคลากร สาํนักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 140 คน ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ความคิดเห็นของบุคลากร 

สาํนกังานวิทยาบริการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์ารในภาพรวมทั้ง 

6 ดา้น อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจยัท่ีบุคลากรมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้าน

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน รองลงมาคือปัจจัยด้านเอกลักษณ์ของงาน และปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน ส่วนปัจจยัท่ีองคก์ารควรใหค้วามสาํคญัเพิ่มมากข้ึนคือ ปัจจยัดา้นการให้

บาํเหน็จรางวลั 

อรอุสา เกษรสงัข ์(2550) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองค์กรของพนักงานธนาคารไทย

พาณิชย ์สาํนกังานใหญ่ กลุ่มตวัอย่าง 249 คน ผลการวิจยัพบว่า พนักงานท่ีปฏิบติังานในธนาคาร

ไทยพาณิชย ์สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจในการทาํงานในภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ในงานท่ีทาํ รองลงมาคือ ดา้นความสัมพนัธ์ต่อ

เพ่ือนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ ส่วนดา้นความยุติธรรม 
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และด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงานมีผลน้อยท่ีสุด  ความผกูพนัต่อองค์กรอย่างสูงมากใน

ภาพรวม และในทุกๆดา้น  ส่วนดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือองค์กร โดย

พนกังานท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ระดบัตาํแหน่งงานท่ี

แตกต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั 

และผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์กร 

พบว่าในภาพรวมและดา้นความกา้วหน้าในงานท่ีทาํ ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดา้น

ความยุติธรรม และด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ มี

ความสมัพนัธใ์นทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

พชัราภรณ์ ศุภมัง่มี (2548) ความผกูพนัของพนักงานต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษทัสห

พฒันพิบูลย ์จาํกดั (มหาชน) ศูนยก์ระจายสินคา้จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 70 คน ผล

การศึกษาพบว่า พนกังานมีความพึงพอใจในงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พนกังานมีความผกูพนัต่อ

องคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และความพึงพอใจในงานของพนกังานมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบั

ความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ปิยเชษฐ์ เรืองไพโรจน์ (2548) การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองค์การของ

อาจารยค์ณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 299 คน 

ผลการวิจยัสรุปว่า ดา้นลกัษณะงานและประสบการณ์จากการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากในทุก

ดา้น คือ ดา้นความเขา้ใจในระบบการทาํงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีทา้ทาย ดา้นความคาดหวงัในโอกาส

กา้วหนา้ ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน ดน้การมีส่วนร่วมในการบริหาร ดา้นความรู้สึกสาํคญัของ

ตนเองต่อองค์การ ด้านความรู้สึกว่าไดรั้บความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ ดา้น

ทศันคติท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ และด้านความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองต่อ

องคก์าร  นอกจากน้ี มีความผกูพนัต่อมหาวิทยาลยัในระดบัมากในทุกดา้น คือ ความรู้สึกภาคภูมิใจ

และยนิดีบอกใครๆว่าทาํงานท่ีมหาวิทยาลยัแห่งน้ี  การคาํนึงถึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลยัก่อน

เป็นอนัดบัแรก  การไม่เปล่ียนงานทนัทีเม่ือมีงานอ่ืนๆ ท่ีดีกว่า  ความมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองาน

ต่างๆ ของมหาวิทยาลยั  ความเต็มท่ีจะปฏิบติังานท่ีมหาวิทยาลยัแห่งน้ีต่อไป  ความเต็มใจท่ีจะ

เสียสละและอุทิศตนเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลยั  รูปแบบการบริหารงานของ

มหาวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิภาพดีอยูแ่ลว้  ความคาดหวงัในโอกาสกา้วหนา้และดา้นความหวงัท่ีจะได้

รบการตอบสนองต่อองค์การมีความสัมพันธ์ของอาจารย์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

วรพนัธ์ เศรษฐแสง (2548) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองค์กรของพนักงานการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 180 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วน



18 

 
 

บุคคล ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน อตัราเงินเดือนและตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนั

ต่อองคก์รแตกต่างกนั ส่วนพนกังานท่ีมีอายแุละระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ร

ไม่แตกต่างกัน  ปัจจัยด้านลกัษณะงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพนัต่อองค์กร  ปัจจัยด้าน

ประสบการณ์ในการทาํงานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร 

วรรัตน์ ไวยสารา (2546) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียน

ราชินีบน กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 150 คน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรโรงเรียนราชินีบนมีความผกูพนั

ต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น และพบว่าปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงในทางบวกกบัความ

ผกูพนั ไดแ้ก่ อาย ุระยะเวลาการทาํงาน ลกัษณะงาน และประสบการณ์ในงาน ซ่ึงหมายถึง หากตวั

แปรอายุ ระยะเวลาการทาํงาน ลกัษณะงาน และประสบการณ์ในงานเปล่ียนไป ก็จะทาํให้ความ

ผกูพนัแปรตามไปดว้ยในลกัษณะท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัดว้ย และการศึกษาพบว่ามีเพียงปัจจยั

เดียวเท่านั้นท่ีมีผลต่อความผกูพนัขององคก์าร คือ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 

กาญจน์ณพชั พวงชอ้ย (2544) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนักงานธนาคารทหาร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณี สาํนักงานธุรกิจคลองจัน่ กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 80 คน ผล

การศึกษาพบว่า ระดบัความผกูพนัของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ปัจจยั

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั มีความผกูพนัต่อธนาคาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 4.15 , 3.44 , 3.22 , 3.49 และ 

2.85 ตามลาํดบั โดยภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งมีความผกูพนั ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.41 ความผกูพนัระดบัปาน

กลาง 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้่า ความผกูพนัต่อองคก์รมีความสาํคญัอย่างไร 

และจะทาํอยา่งไรให้องค์กร เกิดภาวะท่ีเรียกว่าความผกูพนัต่อองค์กร การท่ีองค์กรจะสร้างความ

ผกูพนัใหเ้กิดข้ึนไดน้ั้น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจาํเป็นท่ีจะตอ้งให้ความสาํคญัของปัจจยัในการสร้างความผกู

ผนัต่อองคก์ร เพ่ือทาํใหเ้กิดการกระตุน้และผลกัดนัให้พนักงานเกิดความรักและผกูพนัต่อองค์กร 

และรักษาบุคลากรให้อยู่ก ับองค์กรให้ยาวนานท่ีสุด  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ  
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บทท่ี 3 
วธิีดําเนินการวจิยั 

 
 เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองค์กรของ

พนกังานธนาคารออมสิน กรณีศึกษา ธนาคารออมสินภาค 5ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3. ตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

5. การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้น้ี คือ พนักงานธนาคารออมสิน สังกดัธนาคารออม

สินภาค 5ประกอบดว้ย ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 1 ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 2 ธนาคาร

ออมสินเขตกาญจนบุรี ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1 ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 และธนาคาร

ออมสินเขตสุพรรณบุรี รวมพนกังานทั้งหมด 920 คน (ธนาคารออมสิน, 2556) 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ พนกังานธนาคารออมสิน สังกดัธนาคารออมสินภาค 

5 ประกอบดว้ย ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 1 ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 2 ธนาคารออมสิน

เขตกาญจนบุรี  ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1 ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 และธนาคารออมสิน

เขตสุพรรณบุรี  รวมพนักงานทั้ งหมด 920 คนโดยผูว้ิจยัไดป้ระมาณกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมดดว้ยค่า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั 95 % ยอมใหมี้ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 โดยไดจ้ากการใชว้ิธีคาํนวณ

ตามสูตรของ Yamane (n.d., อา้งถึงใน อรอุสา เกษรสงัข,์ 2550) เม่ือแทนค่าในสูตรจะไดข้นาดกลุ่ม

ตัวอย่าง จาํนวน 279 คน จากนั้ นการสุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน 

(Proportional Stratified Random Sampling)  
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 การกาํหนดขนาดกลุ่มของตวัอยา่ง สามารถคาํนวณไดโ้ดยการใชสู้ตร Yamane ดงัน้ี 

        N 

 

 

 เม่ือ   N  หมายถึง  ขนาดของประชากร 

   n   หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   e   หมายถึง  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้

 

        920 

 

          =        920 

 

       n  =    279 คน 

 

 จากการคาํนวณไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 279 คน การสุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยั

ในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random 

Sampling) ของแต่ละเขตท่ีสงักดัธนาคารออมสินภาค 5 ประกอบดว้ย ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 

1 ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 2 ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1 

ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 และธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรีโดยคาํนวณหากลุ่มตวัอย่างแบบ

ชั้นภูมิตามสดัส่วนตามสูตร (อรอุสา เกษรสงัข,์ 2550) โดยใชสู้ตร 

 

 สูตร F = n x Ni 

                  N 

 

 เม่ือ F   = จาํนวนตวัอยา่งในแต่ละเขตท่ีสงักดัธนาคารออมสินภาค 5 

  n    = จาํนวนของขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

   Ni   =   จาํนวนพนักงานท่ีปฏิบติังานในธนาคารออมสิน สังกดัธนาคารออมสิน     

ภาค 5 

  N    = จาํนวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

 

n = 
1+ Ne2 

n  > 
1+ 920 (0.05)2 

    3.3 
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 เม่ือแทนค่าลงในสูตรขา้งตน้จะไดจ้าํนวนกลุ่มพนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคารออมสิน 

สงักดัธนาคารออมสินภาค 5 ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1   จาํนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในธนาคารออมสิน 

 สงักดัธนาคารออมสินภาค 5  

 

เขตของธนาคารออมสิน 
ที่สังกดัธนาคารออมสินภาค 5 

ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

สาํนกังานภาค 5 33 10 

เขตนนทบุรี 1 199 60 

เขตนนทบุรี 2 128 39 

เขตสุพรรณบุรี 185 56 

เขตนครปฐม 1 105 32 

เขตนครปฐม 2 101 31 

เขตกาญจนบุรี 169 51 

รวมพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 920 279 
 

 
2.  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
 การวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกับ

วตัถุประสงค์ และกรอบแนวความคิดของการวิจยัมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ท่ีสร้างข้ึนโดย

อาศยัหลกัการจากเอกสารตาํรา และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  เป็นคาํถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ตาํแหน่งงาน  และอตัรา

เงินเดือนโดยมีลกัษณะแบบสอบถามท่ีใหต้รวจสอบรายการ (Checklist) 

ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงานโดยใชแ้นวคิดของ  Steer ท่ี

พฒันาแบบสอบถามโดย วรพนัธ์ เศรษฐแสง (2548) จาํนวนข้อคาํถาม 22 ข้อ โดยข้อคาํถาม

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คาํถามเชิงบวก จาํนวน 20 ข้อ และคาํถามเชิงลบ 2 ขอ้โดยมีรายละเอียด
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ได้แก่  ความมีอิสระในการทํางานความมีเอกลักษณ์ของงานด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ

ความสาํคญัของงานการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน โดยใช้

แนวคิดของ  Steer ท่ีพฒันาแบบสอบถามโดย วรพนัธ ์เศรษฐแสง (2548) จาํนวนขอ้คาํถาม 20 ขอ้ 

โดยขอ้คาํถามแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คาํถามเชิงบวก จาํนวน 18 ขอ้ และคาํถามเชิงลบ 2 ขอ้ โดยมี

รายละเอียดไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์ร ความรู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงพาได ้ความ

น่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์ร ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัในองค์กรท่ีพฒันาแบบสอบถามโดย  

อรอุสา เกษรสงัข ์(2550) จาํนวนขอ้คาํถาม 15 ขอ้ โดยขอ้คาํถามแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คาํถามเชิง

บวก จาํนวน 13 ขอ้ และคาํถามเชิงลบ 2 ขอ้รายละเอียดไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย 

และค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร  

ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

ลกัษณะแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 เป็นมาตราประเมินค่าเป็น 5 

ระดบัตามแนวคิดของ Likert Scale (วรพนัธ์ เศรษฐแสง, 2548) คือ เห็นดว้ยอย่างยิ ่ง เห็นดว้ย  ไม่

แน่ใจ  ไม่เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ขอ้คาํถามเชิงบวกและเชิงลบ กาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2  แสดงลกัษณะคยวามคิดเห็น 

 

ลกัษณะความ
คดิเหน็ 

เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วยอย่าง
ยิง่ 

ขอ้คาํถามเชิงบวก 5 4 3 2 1 

ขอ้คาํถามเชิงลบ 1 2 3 4 5 

 

ดงันั้นการกาํหนดระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงาน พิจารณาจากค่าเฉล่ียของ

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โดยแบ่งช่วงระดบัความผกูพนัต่อองค์กรในแต่ละระดบั ดว้ย

การหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น และใชสู้ตรการหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น(อรอุสา เกษรสังข์, 

2550) 

   คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด =     5 – 1 =  0.80 

                  จาํนวนระดบั                             5 
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จากนั้นแบ่งระดบัความผกูพนัต่อองคก์รออกเป็น 5 ระดบั คือ 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 มีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัตํ่ามาก 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 มีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัตํ่า 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 มีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 มีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูง 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 มีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูงมาก 

 

ส่วนท่ี 5  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามไดมี้โอกาสแสดง

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ ่มเติม 

 

3.  ตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมอื 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)  โดย

ดาํเนินการสร้างตามขั้นตอน ตามท่ี อรอุสา เกษรสงัข ์(2550) อธิบายไวด้งัน้ี 

 1. การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการศึกษา ตาํรา เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ตรียม

ความพร้อมในการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม และการวิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจยัดา้นเทคนิคการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล ด้านเน้ือหาการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารและผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการรวบรวมขั้นแรกเพื่อนาํมาประกอบการวิจยัในการกาํหนด

แนวคิด ประเด็นและตัวแปรท่ีจะศึกษา และเป็นแนวทางในการสร้างข้อคําถาม (Item) ของ

แบบสอบถาม  

 2. นําแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบเบ้ืองต้นว่ า

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนนั้น ครอบคลุมวตัถุประสงค์ ขอบเขตของงานวิจยั รวมถึงความตรงตาม

นิยามศพัทเ์ฉพาะ ความเหมาะสมของภาษาและสาํนวนท่ีใช ้

 3. นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามความเห็นและขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์

ปรึกษาแลว้ ไปทาํการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมิใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี (Try out) จาํนวน 

30 ชุด ซ่ึงเป็นพนกังานธนาคารออมสิน สงักดัธนาคารออมสินภาค 5 

 4.  นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้มาคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability 

Test) ซ่ึงวิธีใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ของ

แบบสอบถามแต่ละขอ้แลว้ มาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริงต่อไป ซ่ึงการ

วิจยัคร้ังน้ีมีค่าความเช่ือมัน่ คือ 0.8142 
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4.  วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 279  

คน ดว้ยตนเองเพื่อท่ีจะอธิบายใหผู้ต้อบแบบสอบถามเขา้ใจการวิจยัคร้ังน้ี และติดตามแบบสอบถาม

กลบัคืนมาของแบบสอบถามท่ีแจกไปทั้งหมด  

 

5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 นาํขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติ และเม่ือเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม

เรียบร้อยแลว้  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูทั้งหมดโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ

การวจิยัดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ือใชอ้ธิบายลกัษณะ

ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน และความ

ผกูพนัในองคก์ร โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. ค่า F-test หรือ One Way ANOVA ใชท้ดสอบเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์กร 

จาํแนกตามอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน ระยะเวลาในการทาํงานกบัองคก์ร 

กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

 4.  การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 

ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียร์สนั (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 

5. การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัปัจจยัดา้นประสบการณ์

ในการทาํงาน ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียร์สนั (Pearson Product - Moment Correlation 

Coefficient) 

 ผูว้ิจยักาํหนดใชส้ญัลกัษณ์ในการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 

y      หมายถึง  ความผกูพนัต่อองคก์ร 

x1     หมายถึง  ความมีอิสระในการทาํงาน ประกอบดว้ย 

x11     หมายถึง  มีโอกาสกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงานในหนา้ท่ี 

x12       หมายถึง  สามารถใชว้ิจารณญาณในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

x13       หมายถึง  กฎ ระเบียบ ส่วนใหญ่ของหน่วยงานมกัจะจาํกดัความเป็นอิสระในการ

ทาํงาน 

x14      หมายถึง  ผูบ้งัคบับญัชาคอยควบคุมดูแลการทาํงานอยา่งใกลชิ้ดและเขม้งวด 

x15     หมายถึง  ไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ในการปฏิบติังาน 
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x2       หมายถึง  ความมีเอกลกัษณ์ของงาน 

 x21       หมายถึง  สามารถระบุงานท่ีทาํอยูว่่ามีลกัษณะขั้นตอนและวิธีการทาํงานได ้

 x22      หมายถึง  สามารถทํางานในความรับผิดชอบของตนได้เป็นอย่างดี โดยไม่

จาํเป็นตอ้งขอคาํแนะนาํจากผูอ่ื้น 

x23    หมายถึง  งานท่ีรับผดิชอบมีขั้นตอนและวิธีการทาํงานท่ีขาดระบบชดัเจน 

x24    หมายถึง  เม่ือเกิดปัญหาในการทาํงาน ทราบดีว่าควรแกปั้ญหาอยา่งไร 

x25    หมายถึง  สามารถมองเห็นความสาํเร็จของงานไดอ้ยา่งชดัเจน 

x3    หมายถึง  ความสาํคญัของงาน 

x31    หมายถึง  งานท่ีรับผดิชอบนั้นเป็นงานท่ีองคก์รใหค้วามสาํคญั 

x32    หมายถึง  งานท่ีปฏิบติัอยูน่ั้นมีส่วนช่วยส่งเสริมความกา้วหนา้ 

x33    หมายถึง  งานท่ีรับผดิชอบตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถอยา่งเต็มท่ี 

x34    หมายถึง  งานท่ีรับผดิชอบนั้นผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสนใจและความสาํคญั 

x35    หมายถึง  งานท่ีรับผดิชอบเป็นงานท่ีนาํไปสู่การพฒันาองคก์ร 

x4    หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการ 

x41    หมายถึง  องค์กรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการ

ปฏิบติังาน 

x42    หมายถึง  เม่ือมีการประชุมจะแสดงความคิดเห็นเกือบทุกคร้ัง 

x43    หมายถึง  ไม่เคยไดรั้บโอกาสจากผูบ้งัคบับญัชาใหอ้ธิบายเหตุผลในการทาํงาน 

x44    หมายถึง  เพ่ือนร่วมงานยอมรับความคิดเห็น 

x45    หมายถึง  ตั้งใจทาํงานมากข้ึน เพราะไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา 

x46    หมายถึง  ความคิดเห็นไดรั้บการนาํไปปฏิบติัในองคก์ร 

x47    หมายถึง  รู้สึกว่าเป็นผูห้น่ึงท่ีมีส่วนร่วมทาํใหง้านในองคก์รกา้วหนา้ 

x5    หมายถึง  ความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อองคก์ร 

x51    หมายถึง  รู้สึกว่าเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่าต่อองคก์ร 

x52    หมายถึง  รู้สึกว่ามีส่วนร่วมอยา่งมากในการทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ 

x53    หมายถึง  หากถกูยา้ยงาน คิดว่าไม่มีผลกระทบจากการทาํงานในท่ีเดิม 

x54    หมายถึง  ไม่เคยไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานท่ีมีความสาํคญัและน่าสนใจ 

x55    หมายถึง  ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญัเหมือนกบัเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ 

x6    หมายถึง  ความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองคก์ร 

x61    หมายถึง  ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บไม่คุม้ค่ากบัความอุตสาหะ 
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x62    หมายถึง  ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากสวสัดิการเท่าท่ีควร นบัตั้งแต่ทาํงาน 

 x63    หมายถึง  ไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 x64    หมายถึง  องคก์รสามารถคล่ีคลายปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่พนกังานได ้

x65    หมายถึง  ความรู้สึกว่าองคก์รยงัสนใจดูแลหลงัจากท่ีเกษียณอายไุปแลว้ 

x7     หมายถึง  ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์ร 

x71    หมายถึง  องคก์รไดรั้บความเช่ือถือและไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชน 

x72    หมายถึง  องคก์รเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป 

x73    หมายถึง  รู้สึกภาคภูมิใจเม่ือบอกว่าปฏิบติังานท่ีในองคก์ร 

x74    หมายถึง  การทาํงานในหน่วยงานทาํใหรู้้สึกมัน่คง 

x75    หมายถึง  หากมีเร่ืองเดือดร้อน องคก์รสามารถใหก้ารช่วยเหลือได ้ 

x8    หมายถึง  ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน 

x81    หมายถึง  การมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัเพ่ือนร่วมงาน 

x82    หมายถึง  เม่ือมีปัญหาเพ่ือนร่วมงานจะใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความเต็มใจ 

x83    หมายถึง  เพ่ือนร่วมงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 

x84    หมายถึง  เพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานมีความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

x85    หมายถึง  ความรู้สึกเป็นส่วนสาํคญัในกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน 

n     หมายถึง  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  

x    หมายถึง  ค่าเฉล่ีย (Mean) 

S.D.  หมายถึง  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

F       หมายถึง  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาใน F – Distribution 

r         หมายถึง  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient) 

df      หมายถึง  องศาอิสระ (Degree of Freedom) 

SS     หมายถึง  ผลรวมของกาํลงัสองของค่าเบ่ียงเบน (Sum of Square) 

MS    หมายถึง  ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกาํลงัสอง (Mean Square) 

p        หมายถึง  ค่าสาํคญัทางสถิติทดสอบ 

*, **   หมายถึง  ค่าระดบันยัสาํคญัของสถิติทดสอบ (Significance)  (0.05), (0.01) 
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บทท่ี 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองค์กร

ของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ผูว้ิจยันาํผลการวิเคราะห์โดยใชต้ารางประกอบการบรรยาย

ตามลาํดบั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานธนาคารออม

สินภาค 5 และเพ่ือศึกษาระดับความผูกพนัในองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) เพ่ือใชอ้ธิบายลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ดว้ยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) 

และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัดา้นลกัษณะงานและปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการ

ทาํงาน โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลความผกูพนัต่อองค์กร โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานธนาคารออมสิน

ภาค 5 ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ใชส้ถิติในการวิเคราะห์ (Analysis of variance: ANOVA) 

ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง จาํแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน อตัรา

เงินเดือน ตาํแหน่งงาน และสงักดัเขต/สาขา 

ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน

ลกัษณะงาน ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 

Coefficient) 

ส่วนท่ี 6 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน

ประสบการณ์ในการทาํงาน ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - 

Moment Correlation Coefficient) 
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ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นตวัแทนของพนักงาน

ธนาคารออมสินภาค 5 จาํนวน 279 คน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน อตัราเงินเดือน ตาํแหน่งงาน และสังกดัเขต/สาขา โดยใช้สถิติค่าร้อยละ 

(Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงผลดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 3 การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละตามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  

   n=275 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี ่ ร้อยละ 

อาย ุ 

 20-30 ปี 

 31-40 ปี 

 41-50  ปี 

 51-60  ปี 

 

85 

116 

68 

10 

 

30.45 

41.55 

24.37 

3.63 

รวม 279 100.00 

ระดบัการศึกษา   

ตํ่ากว่าปริญญาตรี                                               

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

 

64 

198 

17 

 

22.83 

70.77 

6.00 

รวม 279 100.00 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน  

นอ้ยกว่า 3 ปี 

 3 – 10 ปี 

11 – 20 ปี 

มากกว่า 20 ปีข้ึนไป 

 

61 

113 

92 

13 

 

20.93 

40.55 

32.81 

5.71 

รวม 279 100.00 
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ตารางท่ี 3 การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละตามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

       n=275 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี ่ ร้อยละ 
อตัราเงินเดือน 

ตํ่ากว่า 15,000 บาท 

15,001 - 20,000 บาท 

20,001 - 30,000 บาท 

มากกว่า 30,000  บาทข้ึนไป 

 

67 

94 

83 

35 

 

24.07 

32.73 

29.65 

13.55 

รวม         279          100.00 

ตาํแหน่งงาน 

พนกังาน ระดบั 1  

พนกังาน ระดบั 2 

พนกังาน ระดบั 3  

พนกังาน ระดบั 4 

พนกังาน ระดบั 5 

พนกังาน ระดบั 6 

พนกังาน ระดบั 7 

ผูช่้วยผูจ้ดัการ / หวัหนา้หน่วย 

ผูจ้ดัการสาขา 

ผูอ้าํนวยการเขต 

ผูอ้าํนวยการภาค 

 

36 

48 

64 

32 

30 

20 

11 

17 

15 

6 

0 

 

12.81 

17.15 

22.82 

11.44 

10.80 

7.10 

3.96 

6.18 

5.45 

2.29 

0.0 

รวม        279        100.00 
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ตารางท่ี 3 การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละตามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ)  

                                n=275             

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี ่ ร้อยละ 
สงักดัเขต/สาขา 

สาํนกังานภาค 5 

เขตนนทบุรี 1 

เขตนนทบุรี 2 

เขตสุพรรณบุรี 

เขตนครปฐม 1 

เขตนครปฐม 2 

เขตกาญจนบุรี 

 

10 

60 

39 

56 

32 

31 

51 

 

3.65 

21.57 

12.96 

20.14 

10.45 

11.23 

17.30 

รวม         279        100.00 

 

 จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 279 คน มีดงัน้ี 

 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 41.55 

รองลงมามีอายรุะหว่าง 20-30 ปี จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 30.45  อายุ 41-50 ปี จาํนวน 68 คน 

คิดเป็นร้อยละ 24.37  และอาย ุ51-60 ปี จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.63 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 198 คน คิดเป็น

ร้อยละ 70.77 รองลงมาจบการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 22.83 

และจบการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาโท จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามลาํดบั  

 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3-10 ปี 

จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 40.55 รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 11-20 ปี จาํนวน 92 

คน คิดเป็นร้อยละ 32.81 ระยะเวลาในการปฏิบติังานน้อยกว่า 3 ปี จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.93 และมากกว่า 20 ปีข้ึนไป จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71  ตามลาํดบั 

 อตัราเงินเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีระดบัเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท จาํนวน 94 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.73 รองลงมาคือระดบั 20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 29.65 

ระดบัตํ่ากว่า 15,000 บาท จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 24.07 และมากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 

จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.55 ตามลาํดบั 
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 ตาํแหน่งงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบั 3 จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 22.82 

รองลงมาเป็นพนกังานระดบั 2 จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 17.15 พนกังานระดบั 1 จาํนวน 36 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.81 พนักงานระดับ 4 จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.44 พนักงานระดับ 5 

จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 พนักงานระดบั 6 จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 ผูช่้วย

ผูจ้ดัการ / หวัหนา้หน่วย จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.18 ผูจ้ดัการสาขา จาํนวน 15 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.45 และผูอ้าํนวยการเขต จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.29 ตามลาํดบั 

 สงักดัเขต/สาขา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเขตนนทบุรี 1 จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 21.57 

รองลงมาเป็นเขตสุพรรณบุรี จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 20.14 เขตกาญจนบุรี จาํนวน 51 คน คิด

เป็นร้อยละ 17.30 เขตนนทบุรี 2 จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 12.96 เขตนครปฐม 1 จาํนวน 32 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10.45 เขตนครปฐม 2 จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 11.23 และสาํนักงานภาค 5 

จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.65 ตามลาํดบั 

 

ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัด้านลกัษณะงาน และปัจจยัด้านประสบการณ์ในการทํางาน 
 2.1 การวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยดา้นลกัษณะงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5  

ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการทาํงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ความสาํคญัของงาน และการมีส่วน

ร่วมในการบริหาร โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แสดงผลดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4 ขอ้มลูปัจจยัดา้นลกัษณะงาน  

                                                                                                                                   n=279 

ปัจจยัด้านลกัษณะงาน X  S.D. ระดับ ลาํดบั 

1.  ความมีอิสระในการทาํงาน 

2.  ความมีเอกลกัษณ์ของงาน 

3.  ความสาํคญัของงาน 

4.  การมีส่วนร่วมในการบริหาร 

3.56 

3.54 

3.55 

3.32 

0.55 

0.48 

0.50 

0.44 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

1 

3 

2 

4 

รวม 3.49 0.39 ปานกลาง  
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 จากตารางท่ี 4 ภาพรวมของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นลกัษณะ

งานของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการทาํงาน ความมีเอกลกัษณ์ของ

งาน ความสาํคญัของงาน และการมีส่วนร่วมในการบริหาร พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.49 โดยค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นลกัษณะงานสูงท่ีสุดคือ ความมีอิสระในการทาํงาน อยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 รองลงมาคือ ความสาํคญัของงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.55 ความมีเอกลกัษณ์ของงาน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 และการมีส่วนร่วมในการ

บริหาร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 5 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน แสดงรายละเอียดดา้นความมีอิสระในการทาํงาน  

                                                                                                                       n=279 

ความมีอสิระในการทาํงาน ระดับความคดิเห็น 
X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

5 4 3 2 1 
1. มีโอกาสกาํหนดเป้าหมายและ

วิธีการทาํงานในหนา้ท่ี 

2. สามารถใชว้ิจารณญาณในการ

แกปั้ญหาท่ีเกดิข้ึน 

3. กฎ ระเบียบ ส่วนใหญ่ของ

หน่วยงานมกัจะจาํกดัความเป็น

อิสระในการทาํงาน 

4. ผูบ้งัคบับญัชาคอยควบคุมดูแลการ

ทาํงานอย่างใกลชิ้ดและเขม้งวด 

5. ไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็น

ใหม่ๆ ในการปฏิบติังาน 

30 

(10.75) 

121 

(43.37) 

43 

(15.41) 

 

111 

(39.78) 

117 

(41.94) 

83 

(29.75) 

110 

(39.43) 

110 

(39.43) 

 

123 

(44.09) 

132 

(47.31) 

159 

(56.99) 

43 

(15.41) 

121 

(43.37) 

 

40 

(14.34) 

29 

(10.39) 

6 

(2.15) 

4 

(1.43) 

4 

(1.43) 

 

5 

(1.79) 

1 

(0.36) 

1 

(0.36) 

1 

(0.36) 

1 

(0.36) 

 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.49 

 

3.66 

 

3.28 

 

 

3.69 

 

 

3.68 

0.88 

 

0.78 

 

0.90 

 

 

0.65 

 

 

0.72 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

4 

 

3 

 

5 

 

 

1 

 

 

2 

รวม 3.56 0.55 มาก  
 

 จากตารางท่ี 5 พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ดา้น

ความมีอิสระในการทาํงาน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของ

ความมีอิสระในการทาํงานสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาคอยควบคุมดูแลการทาํงานอย่างใกลชิ้ด

และเขม้งวด อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 รองลงมาคือ ไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็น

ใหม่ๆ ในการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 และค่าเฉล่ียของความมีอิสระใน

การทาํงานน้อยท่ีสุดคือ กฎ ระเบียบ ส่วนใหญ่ของหน่วยงานมกัจะจาํกดัความเป็นอิสระในการ

ทาํงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 
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ตารางท่ี 6 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน แสดงรายละเอียดดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน  

                                                                                                                    n=279 
ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ระดับความคดิเห็น X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

5 4 3 2 1 

1. สามารถระบุงานท่ีทาํอยู่ว่ามี

ลกัษณะขั้นตอนและวิธีการ

ทาํงานได ้

2. สามารถทาํงานในความ

รับผิดชอบของตนไดเ้ป็นอย่าง

ดี โดยไม่จาํเป็นตอ้งขอ

คาํแนะนาํจากผูอ่ื้น 

3. งานท่ีรับผิดชอบมีขั้นตอนและ

วิธีการทาํงานท่ีขาดระบบ

ชดัเจน 

4. เม่ือเกดิปัญหาในการทาํงาน 

ทราบดีว่าควรแกปั้ญหาอย่างไร 

5. สามารถมองเห็นความสาํเร็จของ

งานไดอ้ย่างชดัเจน 

47 

(16.85) 

 

41 

(14.70) 

 

 

55 

(19.71) 

 

105 

(37.63) 

55 

(19.71) 

102 

(36.56) 

 

100 

(35.84) 

 

 

162 

(58.06) 

 

123 

(44.09) 

64 

(22.94) 

119 

(42.65) 

 

137 

(49.10) 

 

 

58 

(20.79) 

 

50 

(17.92) 

157 

(56.27) 

4 

(1.43) 

 

1 

(0.36) 

 

 

4 

(1.43) 

 

1 

(0.36) 

3 

(1.08) 

7 

(2.51) 

 

0 

(0.00) 

 

 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.49 

 

 

3.28 

 

 

 

3.88 

 

 

3.67 

 

3.41 

1.01 

 

 

0.96 

 

 

 

0.73 

 

 

0.78 

 

0.86 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

3 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

4 

 

รวม 3.54 0.48 มาก  
 
 จากตารางท่ี 6 พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ดา้น

ความมีเอกลกัษณ์ของงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความ

มีเอกลกัษณ์ของงานสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ งานท่ีรับผดิชอบมีขั้นตอนและวิธีการทาํงานท่ีขาดระบบชดัเจน 

อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 รองลงมาคือ เม่ือเกิดปัญหาในการทาํงาน ทราบดีว่าควร

แกปั้ญหาอยา่งไร อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และค่าเฉล่ียของความมีเอกลกัษณ์ของงาน

น้อยท่ีสุด คือ สามารถทาํงานในความรับผิดชอบของตนไดเ้ป็นอย่างดี โดยไม่จาํเป็นต้องขอ

คาํแนะนาํจากผูอ่ื้น อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 
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ตารางท่ี 7 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน แสดงรายละเอียดดา้นความสาํคญัของงาน 

 n=279 
ความสําคญัของงาน 
 

ระดับความคดิเห็น 
X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

5 4 3 2 1 
1. งานท่ีรับผิดชอบนั้ นเป็นงานท่ี

องคก์รใหค้วามสาํคญั 

2. งานท่ีปฏิบัติอยู่นั้ นมีส่วนช่วย

ส่งเสริมความกา้วหนา้ 

3. งานท่ีรับผิดชอบต้องใช้ความรู้ 

ความสามารถอย่างเต็มท่ี 

4. ง า น ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ นั้ น

ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจ

และความสาํคญั 

5. งาน ท่ี รับผิดชอบเป็นงานท่ี

นาํไปสู่การพฒันาองคก์ร 

59 

(21.15) 

45 

(16.13) 

58 

(20.79) 

41 

(14.70) 

 

64 

(22.94) 

64 

(22.94) 

143 

(51.25) 

138 

(49.46) 

128 

(45.88) 

 

147 

(52.69) 

141 

(50.54) 

83 

(29.75) 

77 

(27.60) 

100 

(35.84) 

 

58 

(20.79) 

15 

(5.38) 

8 

(2.87) 

6 

(2.15) 

10 

(3.58) 

 

10 

(3.58) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

2.73 

 

3.87 

 

3.70 

 

3.71 

 

 

3.74 

1.02 

 

0.77 

 

0.81 

 

0.76 

 

 

0.77 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

5 

 

1 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

รวม 3.55 0.50 มาก  
 
 จากตารางท่ี 7 พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ดา้น

ความสําคัญของงาน  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของ

ความสาํคญัของงานสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ งานท่ีปฏิบติัอยูน่ั้นมีส่วนช่วยส่งเสริมความกา้วหนา้ อยูใ่นระดบั

มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 รองลงมาคือ งานท่ีรับผดิชอบเป็นงานท่ีนาํไปสู่การพฒันาองค์กร อยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 และค่าเฉล่ียของความสาํคญัของงานนอ้ยท่ีสุดคือ งานท่ีรับผิดชอบ

นั้นเป็นงานท่ีองคก์รใหค้วามสาํคญั อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.75 
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ตารางท่ี 8 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน แสดงรายละเอียดดา้นการมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการ  

                                                                                                                   n=279 
การมีส่วนร่วมในการให้บริการ ระดับความคดิเห็น X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

5 4 3 2 1 
1. องคก์รเปิดโอกาสใหแ้สดงความ

คิดเห็นและเสนอแนวทางใน

การปฏิบติังาน 

2. เม่ือมีการประชุมจะแสดงความ

คิดเห็นเกอืบทุกคร้ัง 

3. ไม่เคยไดรั้บโอกาสจาก

ผูบ้งัคบับญัชาใหอ้ธิบายเหตุผล

ในการทาํงาน 

4. เพ่ือนร่วมงานยอมรับความ

คิดเห็น 

5. ตั้งใจทาํงานมากข้ึน เพราะไดรั้บ

การยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา 

6. ความคิดเห็นไดรั้บการนาํไป

ปฏิบติัในองคก์ร 

7. รู้สึกว่าเป็นผูห้น่ึงท่ีมีส่วนร่วมทาํ

ใหง้านในองคก์รกา้วหนา้ 

0 

(0.00) 

 

73 

(26.16) 

72 

(25.81) 

 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

161 

(57.71) 

149 

(53.41) 

8 

(2.87) 

 

136 

(48.75) 

145 

(51.97) 

 

158 

(56.63) 

159 

(56.99) 

94 

(33.69) 

106 

(37.99) 

59 

(21.15) 

 

63 

(22.58) 

51 

(18.28) 

 

100 

(35.84) 

100 

(35.84) 

23 

(8.24) 

24 

(8.60) 

129 

(46.24) 

 

6 

(2.15) 

10 

(3.58) 

 

20 

(7.17) 

19 

(6.81) 

1 

(0.36) 

0 

(0.00) 

83 

(29.75) 

 

1 

(0.36) 

1 

(0.36) 

 

1 

(0.36) 

1 

(0.36) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

2.41 

 

 

3.61 

 

3.78 

 

 

3.16 

 

3.68 

 

3.57 

 

3.64 

0.92 

 

 

0.65 

 

0.72 

 

 

0.77 

 

0.84 

 

0.78 

 

0.65 

นอ้ย 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

7 

 

 

4 

 

1 

 

 

6 

 

2 

 

5 

 

3 

รวม 3.32 0.44 ปานกลาง  
 
 จากตารางท่ี 8 พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะงานของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ดา้นการ

มีส่วนร่วมในการใหบ้ริการ อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ีย

ของการมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ไม่เคยไดรั้บโอกาสจากผูบ้งัคบับญัชาให้อธิบาย

เหตุผลในการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 รองลงมาคือ ตั้งใจทาํงานมากข้ึน เพราะ

ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 และค่าเฉล่ียของการมี

ส่วนร่วมในการใหบ้ริการนอ้ยท่ีสุดคือ องคก์รเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทาง

ในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.41 
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 2.2 การวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานของพนักงานธนาคาร

ออมสินภาค 5 ไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อองค์กร ความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองค์กร 

ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร และความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงผลดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 9 ขอ้มลูปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน  

                                                                                                                 n=279 
ปัจจัยด้านประสบการณ์ 

ในการทาํงาน 
ระดับความคดิเห็น X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

5 4 3 2 1 
1. ความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญั

ต่อองคก์ร 

2. ความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองคก์ร 

 

3. ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของ

องคก์ร 

4. ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

 

75 

(26.88) 

78 

(27.96) 

112 

(40.14) 

79 

(28.32) 

148 

(53.05) 

132 

(47.31) 

127 

(45.52) 

138 

(49.46) 

54 

(19.35) 

67 

(24.01) 

36 

(12.90) 

59 

(21.15) 

2 

(0.72) 

2 

(0.72) 

4 

(1.43) 

3 

(1.08) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3.41 

 

2.93 

 

3.86 

 

3.94 

0.45 

 

0.55 

 

0.57 

 

0.61 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

มาก 

 

3 

 

4 

 

2 

 

1 

 

รวม 3.54 0.38 มาก  
 
 จากตารางท่ี 9 ภาพรวมของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้าน

ประสบการณ์ในการทาํงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมี

ความสาํคญัต่อองค์กร ความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองค์กร ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร และ

ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน พบว่า อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 โดยค่าเฉล่ียของปัจจยั

ดา้นประสบการณ์ในการทาํงานสูงท่ีสุดคือ ดา้นความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 รองลงมาคือ ดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร อยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคญัต่อองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 และดา้นความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองค์กร อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.93 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 10 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน แสดงรายละเอียดดา้นความรู้สึกว่าตนเองมีความ 

 สาํคญัต่อองคก์ร   

  n=279 
ความรู้สึกว่าตนเอง 

มีความสําคญัต่อองค์กร 
ระดับความคดิเห็น X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

5 4 3 2 1 
1. รู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากร

บุคคลท่ีมีค่าต่อ องคก์ร 

2. รู้สึกว่ามีส่วนร่วมอย่างมากใน

การทาํใหอ้งคก์รประสบ

ความสาํเร็จ 

3. หากถูกยา้ยงานไปทาํงานท่ีใหม่ 

คิดว่าไม่มีผลกระทบจากการ

ทาํงานในท่ีเดิมแต่อย่างใด 

4. ไม่เคยไดรั้บมอบหมายใหท้าํงาน

ท่ีมีความสาํคญัและน่าสนใจ 

5. ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญั

เหมือนกบัเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน  ๆ

59 

(21.15) 

45 

(16.13) 

 

58 

(20.79) 

 

41 

(14.70) 

64 

(22.94) 

 

64 

(22.94) 

143 

(51.25) 

 

138 

(49.46) 

 

128 

(45.88) 

147 

(52.69) 

 

141 

(50.54) 

83 

(29.75) 

 

77 

(27.60) 

 

100 

(35.84) 

58 

(20.79) 

 

15 

(5.38) 

8 

(2.87) 

 

6 

(2.15) 

 

10 

(3.58) 

10 

(3.58) 

 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

 

3.78 

 

3.69 

 

 

3.43 

 

 

2.61 

 

3.59 

 

 

0.79 

 

0.78 

 

 

0.81 

 

 

0.89 

 

0.82 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

 

1 

 

2 

 

 

4 

 

 

5 

 

3 

 

 

รวม 3.41 0.45 ปานกลาง  
 

 จากตารางท่ี 10 พบว่าปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานของพนักงานธนาคารออม

สินภาค 5 ดา้นความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อองค์กร อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.41 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อองคก์รสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ รู้สึกว่า

ตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่าต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 รองลงมาคือ 

รู้สึกว่ามีส่วนร่วมอยา่งมากในการทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.69 และค่าเฉล่ียของความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อองค์กรน้อยท่ีสุด คือไม่เคยได้รับ

มอบหมายใหท้าํงานท่ีมีความสาํคญัและน่าสนใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.61 
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ตารางท่ี 11 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทาํงาน แสดงรายละเอียดด้านความรู้สึกพ่ึงพาได ้                

    ต่อองคก์ร  

  n=279 
ความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร ระดับความคดิเห็น X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

5 4 3 2 1 
1. ผลประโยชนต์อบแทนท่ีไดรั้บ

จากองคก์รไม่คุม้ค่ากบัความ

อุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศใหก้บัองคก์ร 

2. ไม่เคยไดใ้ชป้ระโยชนจ์าก

สวสัดิการเท่าท่ีควร   นบัตั้งแต่

ทาํงานกบัองคก์ร 

3. ไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนอย่าง

เพียงพอ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ประจาํหรืองานท่ีไดรั้บ

มอบหมายเป็นพิเศษ 

4. หน่วยงานสามารถคล่ีคลายปัญหา

ความ เดือดร้อนใหแ้กพ่นกังาน

ได ้แมว้่าจะเป็นเร่ืองส่วนตวั 

5. ความรู้สึกว่าองคก์รยงัสนใจดูแล

หลงัจากท่ีเกษียณอายุไปแลว้ 

47 

(16.85) 

 

41 

(14.70) 

 

55 

(19.71) 

 

 

105 

(37.63) 

 

55 

(19.71) 

102 

(36.56) 

 

100 

(35.84) 

 

162 

(58.06) 

 

 

123 

(44.09) 

 

64 

(22.94) 

119 

(42.65) 

 

137 

(49.10) 

 

58 

(20.79) 

 

 

50 

(17.92) 

 

157 

(56.27) 

4 

(1.43) 

 

1 

(0.36) 

 

4 

(1.43) 

 

 

1 

(0.36) 

 

3 

(1.08) 

7 

(2.51) 

 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

 

 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

2.60 

 

 

2.79 

 

 

3.37 

 

 

 

3.09 

 

 

2.85 

1.03 

 

 

1.14 

 

 

0.82 

 

 

 

0.91 

 

 

1.09 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

5 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

รวม 2.93 0.55 ปานกลาง  
 

 จากตารางท่ี 11 พบว่าปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานของพนักงานธนาคารออม

สินภาค 5 ดา้นความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองค์กร อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93 เม่ือ

พิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองค์กรสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ไดรั้บปัจจยัสนับสนุนอย่าง

เพียงพอในการปฏิบติัหน้าท่ีประจาํหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นพิเศษ อยู่ในระดบัปานกลาง มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 รองลงมาคือ หน่วยงานสามารถคล่ีคลายปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พนักงาน

ไดแ้มว้่าจะเป็นเร่ืองส่วนตวั อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 และค่าเฉล่ียของความรู้สึก

พ่ึงพาได้ต่อองค์กรน้อยท่ีสุดคือ ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับจากองค์กรไม่คุ้มค่ากับความ

อุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศใหก้บัองคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.60 
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ตารางท่ี 12 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน แสดงรายละเอียดดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียง 

                 ขององคก์ร   

  n=279 
ความน่าเช่ือถือ 

และช่ือเสียงขององค์กร 
ระดับความคดิเห็น X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

5 4 3 2 1 
1. องคก์รไดรั้บความเช่ือถือ และ

ไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ประชาชนทัว่ไป 

2. สนง.ทรัพยสิ์นฯเป็นท่ีรู้จกัของ

บุคคลทัว่ไป 

3. ความรู้สึกภาคภูมิใจเม่ือบอกว่า  

ปฏิบติังานท่ีในองคก์ร 

4. การทาํงานในหน่วยงานทาํให้

รู้สึกมัน่คง 

5. หากมีเร่ืองเดือดร้อน องคก์ร

สามารถใหก้ารช่วยเหลือไดใ้น

บางโอกาส 

28 

(10.04) 

 

55 

(19.71) 

121 

(43.37) 

49 

(17.56) 

11 

(3.94) 

 

156 

(55.91) 

 

117 

(41.94) 

18 

(6.45) 

119 

(42.65) 

99 

(35.48) 

 

61 

(21.86) 

 

67 

(24.01) 

45 

(16.13) 

44 

(15.77) 

168 

(60.22) 

 

33 

(11.83) 

 

40 

(24.34) 

77 

(27.60) 

13 

(4.66) 

1 

(0.36) 

 

1 

(0.36) 

 

0 

(0.00) 

18 

(6.45) 

54 

(19.35) 

0 

(0.00) 

 

3.68 

 

 

3.61 

 

4.47 

 

4.13 

 

3.45 

0.80 

 

 

0.89 

 

0.72 

 

0.83 

 

0.82 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

 

3 

 

 

4 

 

1 

 

2 

 

5 

 

 

รวม 3.86 0.57 มาก  
 

 จากตารางท่ี 12 พบว่าปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานของพนักงานธนาคารออม

สินภาค 5 ดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 เม่ือ

พิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์รสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ความรู้สึกภาคภูมิใจ

เม่ือบอกว่าปฏิบติังานท่ีในองคก์ร อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 รองลงมาคือ การทาํงานใน

หน่วยงานทาํใหรู้้สึกมัน่คง อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 และค่าเฉล่ียของความน่าเช่ือถือ

และช่ือเสียงขององค์กรน้อยท่ีสุดคือ หากมีเร่ืองเดือดร้อน องค์กรสามารถให้การช่วยเหลือไดใ้น

บางโอกาส อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45  
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ตารางท่ี 13 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน แสดงรายละเอียดดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน                

 ร่วมงาน   

    n=279 
ความสัมพันธ์ 

กบัเพื่อนร่วมงาน 
ระดับความคดิเห็น X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

5 4 3 2 1 

1. การมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพ่ือน

ร่วมงาน 

2. เม่ือมีปัญหาเพ่ือนร่วมงานจะให้

ความช่วยเหลือดว้ยความเต็มใจ 

3. เพ่ือนร่วมงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อ

กนั 

4. เพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานมี

ความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั 

5. ความรู้สึกเป็นส่วนสาํคญัในกลุ่ม

เพ่ือนร่วมงาน 

100 

(35.84) 

55 

(19.71) 

64 

(22.94) 

59 

(21.15) 

 

45 

(16.13) 

137 

(49.10) 

162 

(58.06) 

157 

(56.27) 

141 

(50.54) 

 

143 

(51.25) 

41 

(14.70) 

58 

(20.79) 

55 

(19.71) 

64 

(22.94) 

 

83 

(29.75) 

1 

(0.36) 

4 

(1.43) 

3 

(1.08) 

15 

(5.38) 

 

8 

(2.87) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

4.18 

 

4.05 

 

4.03 

 

3.74 

 

 

3.74 

0.62 

 

0.68 

 

0.68 

 

0.82 

 

 

0.78 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

รวม 3.94 0.61 มาก  
 

 จากตารางท่ี 13 พบว่าปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานของพนักงานธนาคารออม

สินภาค 5 ดา้นความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 เม่ือพิจารณา

โดยค่าเฉล่ียของความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ การมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพ่ือน

ร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 รองลงมาคือ เม่ือมีปัญหาเพ่ือนร่วมงานจะให้ความ

ช่วยเหลือดว้ยความเต็มใจ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 และค่าเฉล่ียของความสัมพนัธ์กบั

เพ่ือนร่วมงานน้อยท่ีสุดคือ ความรู้สึกเป็นส่วนสําคัญในกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 
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ส่วนที่ 3 การวเิคราะห์ข้อมูลความผูกพนัต่อองค์กร 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ไดแ้ก่ 

ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม

อยา่งเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร และความปรารถนาอย่างยิ ่งท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิก

ภาพในองค์กร โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แสดงผลดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 14 ขอ้มลูความผกูพนัต่อองคก์ร  

  n=279 

ความผูกพนัต่อองค์กร X  S.D. ระดับ ลาํดบั 

1. ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและ

ค่านิยมขององคก์ร  

2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ี

เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 

3. ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความ

เป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

2.87 

 

3.05 

 

3.78 

0.45 

 

0.61 

 

0.74 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

3 

 

2 

 

1 

 

รวม 3.23 0.39 ปานกลาง  

 

จากตารางท่ี 14 ภาพรวมของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความผกูพนัต่อ

องคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และความ

ปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร พบว่าความผกูพนัต่อองค์กรอยู่

ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 โดยค่าเฉล่ียความผกูพนัต่อองค์กรสูงท่ีสุดคือ ความ

ปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.78 รองลงมาคือ ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร อยู่ใน

ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 และความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ

องคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.87 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 15 ความผกูพนัต่อองคก์ร แสดงรายละเอียดดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและ

ค่านิยมขององคก์ร  

     n=279 
ความเช่ือมั่น 

และการยอมรับเป้าหมาย 
และค่านิยมขององค์กร 

ระดับความคดิเห็น X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

5 4 3 2 1 

1. เช่ือมัน่ว่าเป้าหมายและนโยบาย

ของธนาคารออมสินสามารถทาํ

ใหธ้นาคารประสบความสาํเร็จได ้

2. รู้สึกว่าค่านิยมในการทาํงานกบั

ค่านิยมในการทาํงานขององคก์รมี

ความเหมือนกนั 

3. รู้สึกว่าการบริหารงานของ

ธนาคารออมสินปัจจุบนัมีความ

เหมาะสมกบัสถานการณ ์

4. รีบช้ีแจงและกล่าวแกใ้นทนัที 

เม่ือมีคนกล่าวถึงธนาคารออมสิน

ในทางลบ 

5. มกัจะบอกแกเ่พ่ือนฝงูอยู่เสมอว่า

ธนาคารน้ีเป็นองคก์รท่ีเย่ียมมาก 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

 

4 

(1.43) 

 

1 

(0.36) 

 

1 

(0.36) 

 

2 

(0.72) 

42 

(15.1) 

 

27 

(9.68) 

 

49 

(17.56) 

 

54 

(19.35) 

 

54 

(19.35) 

119 

(42.7) 

 

101 

(36.20) 

 

144 

(51.61) 

 

155 

(55.56) 

 

148 

(53.95) 

118 

(42.3) 

 

147 

(52.69) 

 

85 

(30.47) 

 

69 

(24.73) 

 

76 

(26.88) 

4.25 

 

 

3.66 

 

 

2.09 

 

 

2.04 

 

 

2.33 

0.76 

 

 

0.80 

 

 

0.98 

 

 

0.96 

 

 

1.02 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

นอ้ย 

 

 

นอ้ย 

 

 

นอ้ย 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

3 

 

รวม 2.87 0.45 ปานกลาง  
 
 จากตารางท่ี 15 พบว่าความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย

และค่านิยมขององคก์ร อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.87 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของ

ความผกูพนัดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ เช่ือมัน่

ว่าเป้าหมายและนโยบายของธนาคารออมสินสามารถทาํให้ธนาคารประสบความสาํเร็จได ้อยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 รองลงมาคือ รู้สึกว่าค่านิยมในการทาํงานกบัค่านิยมในการทาํงาน

ขององคก์รมีความเหมือนกนั อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 และค่าเฉล่ียของความผกูพนั

ดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรน้อยท่ีสุดคือ รีบช้ีแจงและกล่าว

แกใ้นทนัที เม่ือมีคนกล่าวถึงธนาคารออมสินในทางลบ อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.04 

 

 

 



43 

ตารางท่ี 16 ความผกูพนัต่อองคก์ร แสดงรายละเอียดความผกูพนัดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ

พยายามอยา่งเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร  

     n=279 
ความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเท 

ความพยายามอย่างเตม็ที ่
เพื่อประโยชน์ขององค์กร 

ระดับความคดิเห็น X  S.D. ระดับ ลาํดับ 

5 4 3 2 1 

1. เต็มใจท่ีจะทาํงานทุกอย่างท่ีไดรั้บ

มอบหมาย และจะปฏิบติังาน

อย่างทุ่มเทและเต็มความสามารถ 

2. เต็มใจท่ีจะใชค้วามรู้

ความสามารถ และ

ประสบการณ์เพ่ือใหง้านของ

ธนาคารออมสินประสบ

ความสาํเร็จได ้

3. มีความรู้สึกห่วงใยอย่างยิ ่งกบัทุก 

ปัญหาท่ีเกดิข้ึนกบัธนาคาร 

      ออมสิน 

4. บ่อยคร้ังท่ีไม่เห็นดว้ยกบันโยบาย

ของธนาคารในการแกปั้ญหาท่ี

สาํคญัๆ เก ีย่วกบัพนกังาน 

5. บ่อยคร้ังท่ีลาํบากใจในการ

ยอมรับกบัวิธีการปฏิบติังาน

ของธนาคาร 

41 

(14.70) 

 

58 

(20.79) 

 

 

 

55 

(19.71) 

 

64 

(22.94) 

 

83 

(29.75) 

 

100 

(35.84) 

 

55 

(19.71) 

 

 

 

64 

(22.94) 

 

59 

(21.15) 

 

45 

(16.13) 

 

137 

(49.10) 

 

162 

(58.06) 

 

 

 

157 

(56.27) 

 

141 

(50.54) 

 

143 

(51.25) 

 

1 

(0.36) 

 

4 

(1.43) 

 

 

 

3 

(1.08) 

 

15 

(5.38) 

 

8 

(2.87) 

 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

 

 

 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00 

 

3.09 

 

 

3.52 

 

 

 

 

2.58 

 

 

2.97 

 

 

3.12 

1.11 

 

 

0.95 

 

 

 

 

1.06 

 

 

1.05 

 

 

1.04 

ปานกลาง 

 

 

มาก 

 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

รวม 3.05 0.61 ปานกลาง  
 
 จากตารางท่ี 16 พบว่าความผกูพนัต่อองค์กรดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม

อยา่งเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 เม่ือพิจารณาโดย

ค่าเฉล่ียของความผกูพนัด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ของ

องคก์รสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ เต็มใจท่ีจะใชค้วามรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพ่ือให้งานของธนาคาร

ออมสินประสบความสําเร็จได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 รองลงมาคือ บ่อยคร้ังท่ี

ลาํบากใจในการยอมรับกบัวิธีการปฏิบติังานของธนาคาร อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.12 และค่าเฉล่ียของความผกูพนัดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์

ขององคก์รนอ้ยท่ีสุดคือ มีความรู้สึกห่วงใยอยา่งยิง่กบัทุกปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัธนาคารออมสิน อยู่ใน

ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.58 
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ตารางท่ี 17 ความผกูพนัต่อองคก์ร แสดงรายละเอียดความตอ้งการดาํรงความเป็นสมาชิกในองค์กร

ของตน   

     n=279 
ความต้องการดํารงความเป็น
สมาชิกในองค์กรของตน 

ระดับความคดิเห็น X  S.D. ระดับ ลาํดับ 
5 4 3 2 1 

1. ยงัคงทาํงานท่ีธนาคารออมสิน

ต่อไปตราบเท่าท่ีธนาคารออม

สินจะดาํรงอยู ่

2. รู้สึกภูมิใจท่ีเลือกทาํงานกบั

ธนาคารออมสิน ถึงแมจ้ะมี

โอกาสเลือกท่ีอ่ืนกต็าม 

3. หากสภาพการทาํงานเปล่ียนไป ก ็

จะเป็นสาเหตุใหท่้านลาออกจาก

องคก์รน้ีได ้

4. เห็นว่าองคก์รน้ีเป็นองคก์รท่ีดีกว่า

องคก์รอ่ืน  ๆ

5. ตั้งใจจะทาํงานกบัธนาคารออม

สินจนกว่าจะเกษียณอายุ 

100 

(35.84) 

 

55 

(19.71) 

 

64 

(22.94) 

 

59 

(21.15) 

45 

(16.13) 

137 

(49.10) 

 

162 

(58.06) 

 

157 

(56.27) 

 

141 

(50.54) 

143 

(51.25) 

41 

(14.70) 

 

58 

(20.79) 

 

55 

(19.71) 

 

64 

(22.94) 

83 

(29.75) 

1 

(0.36) 

 

4 

(1.43) 

 

3 

(1.08) 

 

15 

(5.38) 

8 

(2.87) 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.18 

 

 

3.09 

 

 

4.29 

 

 

3.53 

 

3.84 

0.78 

 

 

1.17 

 

 

0.80 

 

 

1.09 

 

1.02 

มาก 

 

 

ปานกลาง 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

2 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

4 

 

3 

 

รวม 3.78 0.74 มาก  
 
 จากตารางท่ี 17 พบว่าความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความตอ้งการดาํรงความเป็นสมาชิกใน

องคก์รของตน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความผกูพนัดา้น

ความต้องการดาํรงความเป็นสมาชิกในองค์กรของตนสูงท่ีสุด ได้แก่  หากสภาพการทาํงาน

เปล่ียนไป ก็จะเป็นสาเหตุให้ท่านลาออกจากองค์กรน้ีได ้อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 

รองลงมาคือ ยงัคงทาํงานท่ีธนาคารออมสินต่อไปตราบเท่าท่ีธนาคารออมสินจะดาํรงอยู่ อยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 และค่าเฉล่ียของความผกูพนัดา้นความตอ้งการดาํรงความเป็น

สมาชิกในองค์กรของตนน้อยท่ีสุดคือ รู้สึกภูมิใจท่ีเลือกทาํงานกบัธนาคารออมสิน ถึงแมจ้ะมี

โอกาสเลือกท่ีอ่ืนก็ตาม อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 
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ส่วนที่ 4 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์กร ที่มปัีจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
4.1  การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย

และค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 

และความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร จาํแนกตามอาย ุโดยใช้

สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) แสดงผลในตารางท่ี 17 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ร จาํแนกตามอาย ุ 

 n=279 

ความผูกพันต่อองค์กร แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ความเช่ือมัน่และการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.78 

59.77 

61.56 

4 

298 

278 

0.44 

0.20 

2.22 0.01* 

2. ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความ

พยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อ

ประโยชน์ขององคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.39 

108.77 

113.16 

4 

298 

278 

1.09 

0.36 

3.00 0.01* 

3. ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะ

รักษาไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิก

ภาพในองคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

19.71 

146.82 

166.54 

4 

298 

278 

4.92 

0.49 

9.00 0.00* 

 

รวม 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.15 

43.21 

47.36 

4 

298 

278 

1.03 

0.14 

7.16 0.00* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน

ภาค 5 ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท

ความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และความปรารถนาอย่างยิ ่งท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึง

ความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร จาํแนกตามอาย ุพบว่าความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานธนาคาร

ออมสินภาค 5 ทั้งโดยภาพรวม และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ดงันั้นจึงทาํการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ ความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออม

สินภาค 5 ในภาพรวม และเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และความ

ปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร จาํแนกตามอาย ุโดยวิธีการของ 

LSD (Least–Significant Different) ไดผ้ลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 18 

 

ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์กรในภาพรวม เป็นรายคู่ จาํแนกตามอายุ โดยวิธีการ

ของ LSD (Least–Significant Different) 

       n=279 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
ในภาพรวม X  20 – 30  ปี 31 – 40  ปี 41 – 50  ปี 51 - 60  ปี 

20 – 30  ปี 3.22     

31 – 40  ปี 3.15 0.06    

41 – 50  ปี 3.16 0.06 0.05   

51 - 60 ปี 3.41 0.19* 0.26* 0.25  

 

 จากตารางท่ี 19 พบว่าความผกูพนัต่อองค์กรในภาพรวม มีความแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ จาํนวน 2 คู่ คือ  

 พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีอายุ 51 - 60 ปี กบัอายุ 20-30 ปี มีความผกูพนัต่อ

องคก์รในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีอายุ 51 - 60 ปี กบัอายุ 31 – 40  ปี มีความผกูพนัต่อ

องคก์รในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 โดยพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 กลุ่มท่ีมีอาย ุ51-60 ปี จะมีความผกูพนัต่อองคก์รใน

ภาพรวมสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรเป็นรายคู่ 

จาํแนกตามอาย ุโดยวิธีการของ LSD (Least–Significant Different)  

  n=279 

ความเช่ือมัน่และการ
ยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร 

X  20 – 30  ปี 31 – 40  ปี 41 – 50  ปี 51 - 60  ปี 

20 – 30  ปี 3.04     

31 – 40  ปี 2.81 0.27    

41 – 50  ปี 2.97 0.76 0.01*   

51 - 60 ปี 2.81 0.29 1.00 0.06  

 

 จากตารางท่ี 20 พบว่าความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย

และค่านิยมขององคก์รมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จาํนวน 1 คู่ คือ  

 พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีอายุ 41-50 ปี กบัอายุ 31-40 ปี มีความผกูพนัต่อ

องคก์รดา้นดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  

 โดยพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 กลุ่มท่ีมีอาย ุ20 – 30  ปี จะมีความผกูพนัต่อองค์กร

ดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รสูงกว่ากลุ่มอ่ืน  ๆ

 

ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร

เป็นรายคู่ จาํแนกตามอาย ุโดยวิธีการของ LSD (Least–Significant Different) 

                       n=279 

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อ
ประโยชน์ขององค์กร 

X  20 – 30  ปี 31 – 40  ปี 41 – 50  ปี 51 – 60 ปี 

20 – 30  ปี 3.04     

31 – 40  ปี 2.81 0.27    

41 – 50  ปี 2.97 0.76 0.01*   

51 - 60 ปี 2.81 0.29 1.00 0.06  
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 จากตารางท่ี 21 พบว่าความผกูพนัต่อองค์กรดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม

อยา่งเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์รมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จาํนวน 1 คู่ คือ  

 พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมี 41-50 ปี กบัอาย ุ31 – 40 ปี มีความผกูพนัต่อองค์กร

ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  

 โดยพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 กลุ่มท่ีมีอาย ุ20 – 30  ปี จะมีความผกูพนัต่อองค์กร

ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์รสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

 

ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์รเป็น

รายคู่ จาํแนกตามอาย ุโดยวิธีการของ LSD (Least–Significant Different) 

                      n=279 

ความปรารถนาอย่างยิง่ที่
จะรักษาไว้ ซ่ึงความเป็น
สมาชิกภาพในองค์กร 

X  20–30  ปี 31–40  ปี 41–50  ปี 51-60 ปี 

20 – 30  ปี 2.92     

31 – 40  ปี 3.65 0.73*    

41 – 50  ปี 3.73 0.81* 0.07   

51 - 60 ปี 4.26 1.34* 0.60 0.53  

 

 จากตารางท่ี 22 พบว่าความผกูพนัต่อองค์กรดา้นความปรารถนาอย่างยิ ่งท่ีจะรักษาไว ้

ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จาํนวน 3 คู่ คือ  

 พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี กบัอายุ 20–30 ปี มีความผกูพนัต่อ

องคก์รดา้นความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์รแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีอายุ 41 – 50 ปี กบัอายุ 20–30 ปี มีความผกูพนัต่อ

องคก์รดา้นความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์รแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีอายุ 51 - 60 ปี กบัอายุ 20–30 ปี มีความผกูพนัต่อ

องคก์รดา้นความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์รแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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 โดยพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 กลุ่มท่ีมีอายุ 51 - 60 ปี จะมีความผกูพนัต่อองค์กร

ดา้นความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์รสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

 4.2  การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความเช่ือมั ่นและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ของ

องค์กร และความปรารถนาอย่างยิ ่งท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร จาํแนกตาม

ระดับการศึกษา โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) 

แสดงผลในตารางท่ี 23 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ร จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

  n=279 

ความผูกพนัต่อองค์กร แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ความเช่ือมัน่และการ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.72 

60.84 

61.56 

4 

274 

278 

0.18 

0.20 

0.88 0.47 

2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ

พยายามอยา่งเต็มท่ีเพ่ือ

ประโยชนข์ององคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.80 

108.36 

113.16 

4 

274 

278 

1.20 

0.36 

3.30 0.11 

3. ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะ

รักษาไว ้ซ่ึงความเป็น

สมาชิกภาพในองคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.64 

164.89 

166.54 

4 

274 

278 

0.41 

0.55 

0.74 0.56 

 

รวม 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.73 

46.63 

47.36 

4 

274 

278 

0.18 

0.15 

1.17 0.32 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 23 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน

ภาค 5 ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท

ความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และความปรารถนาอย่างยิ ่งท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึง

ความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร จาํแนกตามระดับการศึกษา พบว่าความผกูพนัต่อองค์กรของ
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พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ทั้งโดยภาพรวม และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญั

ทางสถิติ 

 4.3  การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความเช่ือมั ่นและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ของ

องค์กร และความปรารถนาอย่างยิ ่งท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร จาํแนกตาม

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) 

แสดงผลในตารางท่ี 23 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 24 เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ร จาํแนกตามระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

                  n=279 

ความผูกพนัต่อองค์กร แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ความเช่ือมัน่และการ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.06 

61.4 

61.56 

4 

274 

278 

0.01 

0.20 

0.08 0.98 

2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ

พยายามอยา่งเต็มท่ีเพ่ือ

ประโยชนข์ององคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.52 

109.64 

113.16 

4 

274 

278 

0.88 

0.36 

2.34 0.05 

3. ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะ

รักษาไว ้ซ่ึงความเป็น

สมาชิกภาพในองคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

14.16 

152.37 

166.54 

4 

274 

278 

3.54 

0.51 

6.92 0.09 

 

รวม 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.85 

44.51 

47.36 

4 

274 

278 

0.71 

0.14 

4.77 0.78 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 24 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน

ภาค 5 ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท

ความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และความปรารถนาอย่างยิ ่งท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึง

ความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร จาํแนกตามระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน พบว่าความผกูพนัต่อองคก์รของ
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พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ทั้งโดยภาพรวม และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญั

ทางสถิติ 

 4.4 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความเช่ือมั ่นและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ของ

องค์กร และความปรารถนาอย่างยิ ่งท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร จาํแนกตาม

อตัราเงินเดือน โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) 

แสดงผลในตารางท่ี 25 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ร จาํแนกตามอตัราเงินเดือน  

  n=279 

ความผูกพนัต่อองค์กร แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ความเช่ือมัน่และการ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.14 

59.41 

61.56 

4 

274 

278 

0.53 

0.19 

2.69 0.31 

2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ

พยายามอยา่งเต็มท่ีเพ่ือ

ประโยชนข์ององคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.31 

109.84 

113.16 

4 

274 

278 

0.82 

0.36 

2.25 0.64 

3. ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะ

รักษาไว ้ซ่ึงความเป็น

สมาชิกภาพในองคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

19.75 

146.78 

166.54 

4 

274 

278 

4.93 

0.49 

10.02 0.74 

 

รวม 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.54 

43.82 

47.36 

4 

274 

278 

0.88 

0.14 

6.02 0.56 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 25 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน

ภาค 5 ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท

ความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และความปรารถนาอย่างยิ ่งท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึง

ความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร จาํแนกตามอตัราเงินเดือน  พบว่าความผูกพนัต่อองค์กรของ
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พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ทั้งโดยภาพรวม และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญั

ทางสถิติ 

4.5 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความเช่ือมั ่นและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ของ

องค์กร และความปรารถนาอย่างยิ ่งท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร จาํแนกตาม

ตาํแหน่งงาน โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผล

ในตารางท่ี 26 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 26 เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ร จาํแนกตามตาํแหน่งงาน   

 n=279 

ความผูกพนัต่อองค์กร แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ความเช่ือมัน่และการ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.12 

58.43 

61.56 

4 

274 

278 

0.78 

0.19 

3.98 0.40 

2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ

พยายามอยา่งเต็มท่ีเพ่ือ

ประโยชนข์ององคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.97 

111.19 

113.16 

4 

274 

278 

0.49 

0.37 

1.32 0.26 

3. ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะ

รักษาไว ้ซ่ึงความเป็น

สมาชิกภาพในองคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.03 

162.50 

166.54 

4 

274 

278 

1.00 

0.54 

1.85 0.11 

 

รวม 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.93 

46.42 

47.36 

4 

274 

278 

0.23 

0.15 

1.50 0.20 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 26 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน

ภาค 5 ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท

ความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และความปรารถนาอย่างยิ ่งท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึง
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ความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร จาํแนกตามตาํแหน่งงาน พบว่าความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน

ธนาคารออมสินภาค 5 ทั้งโดยภาพรวม และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

4.6 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความเช่ือมั ่นและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ของ

องค์กร และความปรารถนาอย่างยิ ่งท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร จาํแนกตาม

สังกัดเขต/สาขา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) 

แสดงผลในตารางท่ี 27 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 27 เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ร จาํแนกตามสงักดัเขต/สาขา  

 n=279 

ความผูกพนัต่อองค์กร แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ความเช่ือมัน่และการ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.46 

47.47 

47.93 

2 

276 

278 

0.23 

0.20 

1.14 0.32 

2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ

พยายามอยา่งเต็มท่ีเพ่ือ

ประโยชนข์ององคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.58 

57.85 

59.44 

2 

276 

278 

0.79 

0.24 

3.18 0.43 

3. ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะ

รักษาไว ้ซ่ึงความเป็น

สมาชิกภาพในองคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.82 

44.77 

45.595 

2 

276 

278 

0.41 

0.19 

2.13 0.12 

 

รวม 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.67 

28.83 

29.51 

2 

276 

278 

0.33 

0.12 

2.73 0.06 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 27 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน

ภาค 5 ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท

ความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และความปรารถนาอย่างยิ ่งท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึง

ความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร จาํแนกตามสังกัดเขต/สาขา พบว่าความผกูพนัต่อองค์กรของ
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พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ทั้งโดยภาพรวม และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญั

ทางสถิติ 

 

ส่วนที่ 5 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์กรกบัปัจจยัด้านลกัษณะงาน 
การหาความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อองค์กรกับปัจจยัด้านลกัษณะงานของ

พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ได้แก่ ความมีอิสระในการทาํงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน 

ความสาํคญัของงาน และการมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์

สนั (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 5.1 การหาความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัความมีอิสระในการทาํงาน 

โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 

Coefficient) ในการวิเคราะห์ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 28 

 

ตารางท่ี 28 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัความมีอิสระในการ

ทาํงาน   

  n=279 

 
ตวัแปร 

ความมอีสิระในการทํางาน 
y x11 x12 x13 x14 x15 

y       

x11 0.27**      

x12 0.35** 0.60**     

x13 0.14** 0.28** 0.24**    

x14 0.14* 0.23** 0.40** 0.44**   

x15 0.18** 0.27** 0.30** 0.30** 0.54**  

**    มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01           

*      มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 28 แสดงให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อ

องคก์รกบัความมีอิสระในการทาํงานของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 พบว่า มีความสัมพนัธ์ใน
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ทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แสดงดงัตารางท่ี 28 และ

เม่ือพิจารณารายขอ้ของความมีอิสระในการทาํงาน ไดแ้ก่ 

1. มีโอกาสกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงานในหนา้ท่ี พบว่ามีความสมัพนัธก์บัความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.27 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคือถา้

พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีโอกาสกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงานในหน้าท่ีไดม้ากข้ึนก็

จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

2. สามารถใช้วิจารณญาณของตนเองในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ พบว่ามี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.35 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน

ระดบัปานกลาง กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 สามารถใชว้ิจารณญาณของตนเองใน

การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

3. กฎ ระเบียบ ส่วนใหญ่ของหน่วยงานมกัจะจาํกดัความเป็นอิสระในการทาํงาน พบว่า

มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.14 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน

ระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีกฎ ระเบียบ ส่วนใหญ่ของหน่วยงานมกัจะ

จาํกดัความเป็นอิสระในการทาํงานมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

4. ผูบ้ังคับบัญชาคอยควบคุมดูแลการทํางานอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด พบว่ามี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.14 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน

ระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มีผูบ้งัคบับญัชาคอยควบคุมดูแลการทาํงาน

อยา่งใกลชิ้ดและเขม้งวดมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

5. ไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ในการปฏิบติังาน พบว่ามีความสัมพนัธ์กับ

ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ โดยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.18 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า 

กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ในการปฏิบติังาน

มากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 
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  5.2 การหาความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อองค์กรกบัความมีเอกลกัษณ์ของ

งาน โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 

Coefficient) ในการวิเคราะห์ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 29 

 

ตารางท่ี 29 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อองค์กรกบัความมีเอกลกัษณ์

ของงาน  

  n=279 

 
ตวัแปร 

ความมเีอกลกัษณ์ของงาน 
y x21 x22 x23 x24 x25 

y       

x21 0.04**      

x22 0.18** 0.31**     

x23 0.12* 0.06** 0.06**    

x24 0.23** -0.07** 0.18** 0.25**   

x25 0.31** -0.16** 0.11* 0.25** 0.51**  

**    มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01           

*      มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 29 แสดงให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อ

องคก์รกบัความมีเอกลกัษณ์ของงาน ของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 พบว่า มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แสดงดงัตารางท่ี 29 และ

เม่ือพิจารณารายขอ้ของความมีเอกลกัษณ์ของงาน ไดแ้ก่ 

1. สามารถระบุงานท่ีทําอยู่ว่ามีลักษณะขั้ นตอนและวิธีการทํางานได้ พบว่ามี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.04 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน

ระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 สามารถระบุงานท่ีทาํอยู่ว่ามีลกัษณะขั้นตอน

และวิธีการทาํงานไดม้ากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 



57 

2. สามารถทาํงานในความรับผิดชอบของตนได้เป็นอย่างดี โดยไม่จาํเป็นต้องขอ

คาํแนะนาํจากผูอ่ื้น พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน

ภาค 5 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.18 ซ่ึงมี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 สามารถ

ทาํงานในความรับผดิชอบของตนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไม่จาํเป็นตอ้งขอคาํแนะนาํจากผูอ่ื้นมากข้ึนก็

จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

3. งานท่ี รับผิดชอบมีขั้ นตอนและวิ ธีการทํางานท่ีขาดระบบชัดเจน  พบว่ า มี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.12 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน

ระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีงานท่ีรับผดิชอบมีขั้นตอนและวิธีการทาํงาน

ท่ีขาดระบบชดัเจนมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

4. เม่ือเกิดปัญหาในการทาํงาน ทราบดีว่าควรแกปั้ญหาอย่างไร พบว่ามีความสัมพนัธ์

กบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ โดยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.23 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า 

กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 เกิดปัญหาในการทาํงาน ทราบดีว่าควรแกปั้ญหาอยา่งไร

มากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

5. สามารถมองเห็นความสาํเร็จของงานไดอ้ยา่งชดัเจน พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ ์(r) มีค่าเท่ากบั 0.31 ซ่ึงมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือถา้

พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 สามารถมองเห็นความสาํเร็จของงานไดอ้ย่างชดัเจนมากข้ึนก็จะมี

ความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 
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5.3 การหาความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัความสาํคญัของงาน โดยใช้

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ใน

การวิเคราะห์ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 30 

 

ตารางท่ี 30 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัความสาํคญัของงาน 

  n=279 

 
ตวัแปร 

ความสําคญัของงาน 
y x31 x32 x33 x34 x35 

y       

x31 0.06*      

x32 0.19** 0.08*     

x33 0.20** 0.19** 0.50**    

x34 0.21** 0.07** 0.46** 0.57**   

x35 0.18** 0.20** 0.54** 0.48** 0.43**  

**    มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01           

*      มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

                                                              

 จากตารางท่ี 30 แสดงให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อ

องคก์รกบัความสาํคญัของงานของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 พบว่า มีความสมัพนัธใ์นทิศทาง

เดียวกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แสดงดงัตารางท่ี 30 และเม่ือ

พิจารณารายขอ้ของดา้นความสาํคญัของงาน ไดแ้ก่ 

1. งานท่ีรับผดิชอบนั้นเป็นงานท่ีองคก์รใหค้วามสาํคญั พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.06 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคือถา้

พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีงานท่ีรับผดิชอบนั้นเป็นงานท่ีองคก์รใหค้วามสาํคญัมากข้ึนก็จะมี

ความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

2. งานท่ีปฏิบติัอยูน่ั้นมีส่วนช่วยส่งเสริมความกา้วหนา้ พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.19 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคือถา้

พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีงานท่ีปฏิบติัอยูน่ั้นมีส่วนช่วยส่งเสริมความกา้วหนา้มากข้ึนก็จะมี

ความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

3. งานท่ีรับผิดชอบตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถอย่างเต็มท่ี พบว่ามีความสัมพนัธ์กบั

ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ โดยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.20 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า 

กล่าวคือถา้พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มีงานท่ีรับผิดชอบตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถอย่าง

เต็มท่ีมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

4. งานท่ีรับผิดชอบนั้ น ผูบ้ังคับบัญชาให้ความสนใจ และความสําคัญ  พบว่ามี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.21 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน

ระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีงานท่ีรับผิดชอบนั้น ผูบ้งัคบับญัชาให้ความ

สนใจ และความสาํคญัมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

5. งานท่ีรับผดิชอบเป็นงานท่ีนาํไปสู่การพฒันาองคก์ร พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.18 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคือถา้

พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีงานท่ีรับผดิชอบเป็นงานท่ีนาํไปสู่การพฒันาองค์กร มากข้ึนก็จะ

มีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 
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 5.4 การหาความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อองค์กรกบัการมีส่วนร่วมในการ

บริหาร โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 

Coefficient) ในการวิเคราะห์ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 31 

 

ตารางท่ี 31 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อองค์กรกบัการมีส่วนร่วมใน

การบริหาร  

  n=279 

ตวัแปร การมส่ีวนร่วมในการบริหาร 
y x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 

y         

x41 -0.10**        

x42 0.07** -0.06**       

x43 0.15** -0.32** 0.29**      

x44 0.30** -0.08** 0.30** 0.39**     

x45 0.30** -0.14* 0.33** 0.35** 0.57**    

x46 0.38** 0.10* 0.20** 0.17** 0.07** -0.14*   

x47 0.32** 0.18** 0.20** 0.54** 0.48** 0.43** 0.57**  

**    มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01           

*      มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

                                                           

 จากตารางท่ี 31 แสดงให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อ

องค์กรกับการมีส่วนร่วมในการบริหารของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 พบว่า ส่วนใหญ่มี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แสดงดงั

ตารางท่ี 31 และเม่ือพิจารณารายขอ้ของการมีส่วนร่วมในการบริหาร ไดแ้ก่ 

1. องคก์รเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการปฏิบติังาน พบว่ามี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.10 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม
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ในระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ไดรั้บโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและ

เสนอแนวทางในการปฏิบติังานมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รลดลงในระดบัตํ่า 

2. เม่ือมีการประชุมจะแสดงความคิดเห็นเกือบทุกคร้ัง พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.07 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคือถา้

พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีการประชุมจะแสดงความคิดเห็นเกือบทุกคร้ังมากข้ึนก็จะมีความ

ผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

3. ไม่เคยได้รับโอกาสจากผูบ้ังคับบัญชาให้อธิบายเหตุผลในการทาํงาน พบว่ามี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.15 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน

ระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ไม่เคยไดรั้บโอกาสจากผูบ้งัคบับญัชาให้

อธิบายเหตุผลในการทาํงานมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

4. เพ่ือนร่วมงานยอมรับความคิดเห็น พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กร

ของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มี

ค่าเท่ากบั 0.30 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือถา้พนักงาน

ธนาคารออมสินภาค 5 มีเพ่ือนร่วมงานยอมรับความคิดเห็นมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองค์กร

เพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

5. ตั้งใจทาํงานมากข้ึน เพราะไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา พบว่ามีความสมัพนัธ์

กบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ โดยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.30 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปาน

กลาง กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ตั้ งใจทาํงานมากข้ึน เพราะไดรั้บการยอมรับจาก

ผูบ้งัคบับญัชามากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

6. ความคิดเห็นไดรั้บการนาํไปปฏิบติัในองคก์ร พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั

ต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ ์(r) มีค่าเท่ากบั 0.38 ซ่ึงมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือถา้

พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีความคิดเห็นไดรั้บการนาํไปปฏิบติัในองค์กรมากข้ึนก็จะมีความ

ผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

7. รู้สึกว่าเป็นผูห้น่ึงท่ีมีส่วนร่วมทาํใหง้านในองคก์รกา้วหนา้ พบว่ามีความสมัพนัธ์กบั

ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ โดยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.32 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปาน
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กลาง กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 รู้สึกว่าเป็นผูห้น่ึงท่ีมีส่วนร่วมทาํใหง้านในองค์กร

กา้วหนา้มากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

  

ส่วนที่ 6 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์กรกับปัจจัยด้านประสบการณ์ ใน
การทํางาน 

การหาความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองค์กรกบัปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการ

ทาํงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคญัต่อองค์กร 

ความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองค์กร ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร และความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน

ร่วมงาน โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 

Coefficient) ในการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

6.1 การหาความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความรู้สึกว่าตนเองมี

ความสาํคญัต่อองคก์ร โดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment 

Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 32 

 

ตารางท่ี 32 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัความรู้สึกว่าตนเองมี

ความสาํคญัต่อองคก์ร  

  n=279 

 
ตวัแปร 

ความรู้สึกว่าตนเองมคีวามสําคญัต่อองค์กร 
y x51 x52 x53 x54 x55 

y       

x51 0.27**      

x52 0.29** 0.75**     

x53 0.22** 0.08** 0.11*    

x54 0.06** -0.02** 0.06** 0.15**   

x55 0.10* 0.20** 0.17** 0.07** -0.14*  

**    มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01           

*      มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 32 แสดงให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อ

องคก์รกบัความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 พบว่า 

ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์แสดงดงัตารางท่ี 32 และเม่ือพิจารณารายขอ้ของความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อ

องคก์ร ไดแ้ก่ 

1. ความรู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่าต่อองค์กร พบว่ามีความสัมพนัธ์กบั

ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ โดยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.27 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า 

กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 รู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่ามากข้ึนก็จะมี

ความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนระดบัตํ่า 

2. ความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมอย่างมากในการทาํให้องค์กรประสบความสาํเร็จ พบว่ามี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.29 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน

ระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 รู้สึกว่ามีส่วนร่วมอยา่งมากในการทาํใหอ้งคก์ร

ประสบความสาํเร็จมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

3. หากถกูยา้ยงานไปทาํงานท่ีใหม่ คิดว่าจะไม่มีผลกระทบจากการทาํงานในท่ีเดิมแต่

อยา่งใด พบว่ามีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีค่าเท่ากบั 0.22 ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ถูกยา้ยงานไปทาํงานท่ีใหม่ คิดว่า

ไม่มีผลกระทบจากการทาํงานในท่ีเดิมแต่อย่างใดมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองค์กรเพิ่มข้ึนใน

ระดบัตํ่า 

4. การท่ีไม่เคยได้รับมอบหมายให้ทาํงานท่ีมีความสําคัญ และน่าสนใจ พบว่ามี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีค่าเท่ากบั 0.06 มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัตํ่า 

กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ไม่เคยไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีความสาํคญัและน่าสนใจ

มากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

5. การท่ีผูบ้ังคับบัญชาให้ความสําคัญเหมือนกับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ  พบว่ามี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.10 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน
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ระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญัเหมือนกบัเพ่ือน

ร่วมงานคนอ่ืนๆมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

6.2 การหาความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์กรกับความรู้สึกพ่ึงพาได้ต่อ

องค์กร โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 

Coefficient) ในการวิเคราะห์ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 33 

 

ตารางท่ี 33 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อองค์กรกบัความรู้สึกพ่ึงพาได้

ต่อองคก์ร  

  n=279 

 
ตวัแปร 

ความรู้สึกพึง่พาได้ต่อองค์กร 
y x61 x62 x63 x64 x65 

y       

x61 -0.01**      

x62 -0.07** 0.36**     

x63 0.21** -0.11* -0.08**    

x64 0.25** -0.09** -0.01** 0.60**   

x65 0.21** -0.03** 0.03** 0.29** 0.46**  

**    มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01           

*      มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 33 แสดงให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อ

องค์กรกบัความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 พบว่า ส่วนใหญ่มี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แสดงดงั

ตารางท่ี 33 และเม่ือพิจารณารายขอ้ของความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองคก์ร ไดแ้ก่ 

1. ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจากองคก์รไม่คุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศใหก้บั

องคก์ร พบว่ามีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีค่าเท่ากบั 0.01 ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มในระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บ
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จากองคก์รไม่คุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศให้กบัองค์กรมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองค์กร

ลดลงในระดบัตํ่า 

2. ไม่เคยไดใ้ชป้ระโยชน์จากสวสัดิการเท่าท่ีควร นับตั้ งแต่ทาํงานองค์กร พบว่ามี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.07 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม

ในระดับตํ่า กล่าวคือถา้พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ไม่เคยไดใ้ช้ประโยชน์จากสวสัดิการ

เท่าท่ีควร นบัตั้งแต่ทาํงานกบัองคก์รมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รลดลงในระดบัตํ่า  

3. ได้รับปัจจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีประจาํหรืองานท่ีได้รับ

มอบหมายเป็นพิเศษ พบว่ามีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน

ภาค 5 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.21 ซ่ึงมี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ไดรั้บปัจจยั

สนบัสนุนอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นพิเศษมากข้ึนก็จะ

มีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

4. หน่วยงานสามารถคล่ีคลายปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พนักงานได ้แมว้่าจะเป็น

เร่ืองส่วนตวั พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีค่าเท่ากบั 0.25 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 รู้สึกว่าหน่วยงานสามารถ

คล่ีคลายปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่พนกังานได ้แมว้่าจะเป็นเร่ืองส่วนตวัมากข้ึนก็จะมีความผกูพนั

ต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

5. ความรู้สึกว่าองคก์รยงัสนใจดูแลหลงัจากท่ีเกษียณอายไุปแลว้ พบว่ามีความสมัพนัธ์

กบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ โดยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.21 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า 

กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีความรู้สึกว่าองคก์รยงัสนใจดูแลหลงัจากท่ีเกษียณอายุ

ไปแลว้มากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 
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6.3 การหาความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัความน่าเช่ือถือและช่ือเสียง

ขององคก์ร โดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียร์สนั (Pearson Product - Moment Correlation 

Coefficient) ในการวิเคราะห์ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 34 

 

ตารางท่ี 34 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองค์กรกบัความน่าเช่ือถือและ

ช่ือเสียงขององคก์ร  

  n=279 

 
ตวัแปร 

ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร 
y x71 x72 x73 x74 x75 

y       

x71 0.28**      

x72 0.23** 0.55**     

x73 0.19** 0.38** 0.42**    

x74 0.29** 0.34** 0.35** 0.55**   

x75 0.33** 0.32** 0.16** 0.31** 0.39**  

**    มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01           

*      มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 34 แสดงให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อ

องคก์รกบัความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 พบว่าส่วน

ใหญ่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

แสดงดงัตารางท่ี 34 และเม่ือพิจารณารายขอ้ของความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์ร ไดแ้ก่ 

1. องค์กรไดรั้บความเช่ือถือ และไดรั้บการสนับสนุนจากประชาชนทัว่ไป พบว่ามี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.28 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน

ระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีความรู้สึกว่าองค์กรไดรั้บความเช่ือถือ และ

ไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนทัว่ไปมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 
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2. องคก์รเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กร

ของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มี

ค่าเท่ากบั 0.23 ซ่ึงมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนักงานธนาคารออม

สินภาค 5 มีความรู้สึกว่าองค์กรเป็นท่ีรู้จักของบุคคลทัว่ไปมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองค์กร

เพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

3. ความรู้สึกภาคภูมิใจเม่ือบอกว่าปฏิบติังานอยู่ในองค์กร พบว่ามีความสัมพนัธ์กับ

ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ โดยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.19 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า 

กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีความรู้สึกภาคภูมิใจเม่ือบอกว่าปฏิบติังานท่ีในองค์กร

มากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

4. การทาํงานในหน่วยงานทาํให้รู้สึกมัน่คง พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ

องค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.29 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคือถา้

พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มีการทาํงานในหน่วยงานทาํให้รู้สึกมัน่คงมากข้ึนก็จะมีความ

ผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

5. หากมีเร่ืองเดือดร้อนข้ึน องค์กรสามารถให้การช่วยเหลือไดใ้นบางโอกาส พบว่ามี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.33 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน

ระดบัปานกลาง กล่าวคือถา้พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีเร่ืองเดือดร้อน องคก์รสามารถให้การ

ช่วยเหลือไดใ้นบางโอกาสมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 6.4  การหาความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์กรกับความสัมพนัธ์กับเพ่ือน

ร่วมงาน โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 

Coefficient) ในการวิเคราะห์ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 35 

 

ตารางท่ี 35 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัความสมัพนัธก์บั 

                เพ่ือนร่วมงาน 

  n=279 
 
ตวัแปร 

ความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน 
y x81 x82 x83 x84 x85 

y       

x81 0.08**      

x82 0.06** 0.71**     

x83 0.13* 0.71** 0.76**    

x84 0.16** 0.57** 0.61** 0.59**   

x85 0.14* 0.57** 0.65** 0.68** 0.65**  

**    มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01           

*      มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 35 แสดงให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อ

องคก์รกบัความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 พบว่า ส่วนใหญ่มี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แสดงดงั

ตารางท่ี 35 และเม่ือพิจารณารายขอ้ของความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน ไดแ้ก่ 

1. การมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัเพ่ือนร่วมงาน พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ

องค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.08 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคือถา้

พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีความสมัพนัธอ์นัดีกบัเพ่ือนร่วมงานมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อ

องคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 
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2. เม่ือมีปัญหาเพ่ือนร่วมงานจะให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ  พบว่ามี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.06 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน

ระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มีปัญหาเพ่ือนร่วมงานจะให้ความช่วยเหลือ

ดว้ยความเต็มใจมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

3. เพ่ือนร่วมงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อกนั พบว่ามีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์กร

ของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มี

ค่าเท่ากบั 0.13 ซ่ึงมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนักงานธนาคารออม

สินภาค 5 มีเพ่ือนร่วมงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อกนัมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบั

ตํ่า 

4. เพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานมีความสามัคคี เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันพบว่ามี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.16 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน

ระดบัตํ่า กล่าวคือถา้พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มีเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานมีความสามคัคี

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมากข้ึนก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

5. ความรู้สึกเป็นส่วนสําคญัในกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน พบว่ามีความสัมพนัธ์กับความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.14 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคือถา้

พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มีความรู้สึกเป็นส่วนสาํคญัในกลุ่มเพ่ือนร่วมงานมากข้ึนก็จะมี

ความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 
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ตารางท่ี 36 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตวัแปรอสิระ ความผูกพนัต่อองค์กร ผลการทดสอบ 

อาย ุ

 
ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย 

   -และค่านิยมขององคก์ร 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ี 

   -เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 

ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้

   -ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

ความผูกพนัโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

ระดบัการศึกษา ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย 

   -และค่านิยมขององคก์ร 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ี 

   -เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 

ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้

   -ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

ความผูกพนัโดยรวม 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย 

   -และค่านิยมขององคก์ร 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ี 

   -เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 

ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้

   -ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

ความผูกพนัโดยรวม 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

อตัราเงินเดือน ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย 

   -และค่านิยมขององคก์ร 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ี 

   -เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 

ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้  

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 36 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

 

ตวัแปรอสิระ ความผูกพนัต่อองค์กร ผลการทดสอบ 

    -ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

ความผูกพนัโดยรวม 
 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

ตาํแหน่งงาน ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย 

   -และค่านิยมขององคก์ร 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ี 

   -เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 

ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้

   -ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

ความผูกพนัโดยรวม 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สงักดัเขต/สาขา ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย 

   -และค่านิยมขององคก์ร 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ี 

   -เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 

ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้

   -ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

ความผูกพนัโดยรวม 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

ความมีอิสระ 

ในการทาํงาน 

ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย 

   -และค่านิยมขององคก์ร 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ี 

   -เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 

ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้

   -ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

ความผูกพนัโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

ความมีเอกลกัษณ์ 

ของงาน 

ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย 

   -และค่านิยมขององคก์ร 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ี 

   -เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 36 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

 

ตวัแปรอสิระ ความผูกพนัต่อองค์กร ผลการทดสอบ 

 
ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้

   -ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

ความผูกพนัโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 
ความมีเอกลกัษณ์ 

ของงาน 

ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย 

   -และค่านิยมขององคก์ร 

ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ี 

   -เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 

ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้

   -ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

ความผูกพนัโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

ความสาํคญัของงาน ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย 

   -และค่านิยมขององคก์ร 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ี 

   -เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 

ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้

   -ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

ความผูกพนัโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

การมีส่วนร่วม 

ในการบริหาร 

ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย 

   -และค่านิยมขององคก์ร 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ี 

   -เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 

ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้

   -ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

ความผูกพนัโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

ค ว า ม รู้ สึ ก ว่ า มี

ความสาํคญัต่อองคก์ร 

ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย 

   -และค่านิยมขององคก์ร 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ี 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 36 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

 

ตวัแปรอสิระ ความผูกพนัต่อองค์กร ผลการทดสอบ 

 

  -เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 

ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้

   -ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

ความผูกพนัโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

ความรู้สึกพ่ึงพาได ้

ต่อองคก์ร 

ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย 

   -และค่านิยมขององคก์ร 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ี 

   -เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 

ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้

   -ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

ความผูกพนัโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

ความน่า เ ช่ือถือและ

ช่ือเสียงขององคก์ร  

ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย 

   -และค่านิยมขององคก์ร 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ี 

   -เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 

ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้

   -ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

ความผูกพนัโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

ความสมัพนัธ ์

กบัเพ่ือนร่วมงาน 

ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย 

   -และค่านิยมขององคก์ร 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ี 

   -เพ่ือประโยชน์ขององคก์ร 

ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้

   -ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร 

ความผูกพนัโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

ยอมรับสมมติฐาน 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 

ผูว้ิจยันาํผลการวิเคราะห์โดยใชต้ารางประกอบการบรรยายตามลาํดบั มีวตัถุประสงค ์คือ 

 1.   เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5      

 2.  เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัในองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้น้ี คือ พนักงานธนาคารออมสิน สังกดัธนาคารออม

สินภาค 5 ประกอบดว้ย ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 1 ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 2 ธนาคาร

ออมสินเขตกาญจนบุรี ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1 ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 และธนาคาร

ออมสินเขตสุพรรณบุรี รวมพนกังานทั้งหมด 920 คน (ธนาคารออมสิน, 2556) 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือพนกังานธนาคารออมสิน สังกดัธนาคารออมสินภาค 

5 ประกอบดว้ย ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 1 ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 2 ธนาคารออมสิน

เขตกาญจนบุรี ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1 ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 และธนาคารออมสิน

เขตสุพรรณบุรี รวมพนักงานทั้ งหมด 920 คน โดยผูว้ิจยัไดป้ระมาณกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมดดว้ยค่า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั 95 % ยอมใหมี้ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 โดยไดจ้ากการใชว้ิธีคาํนวณ

ตามสูตรของ Yamane (n.d., อา้งถึงใน อรอุสา เกษรสงัข,์ 2550) เม่ือแทนค่าในสูตรจะไดข้นาดกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 279 คน 

 จากการคาํนวณไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 279 คน การสุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยั

ในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random 

Sampling) ของแต่ละเขตท่ีสงักดัธนาคารออมสินภาค 5 ประกอบดว้ย ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 

1 ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 2 ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1 

ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 และธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี โดยคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งแบบ

ชั้นภูมิตามสดัส่วนตามสูตร (อรอุสา เกษรสงัข,์ 2550) 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) การสร้างเคร่ืองมือใน

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยการศึกษาเอกสาร ตาํราวิชาการ และผลงานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้ง โดย

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป โดยใชส้ถิติการแจก

แจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 

of variance: ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment 

Correlation Coefficient)  

 ผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยแบ่ง

เน้ือหาเป็น 6 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) เพ่ือใชอ้ธิบายลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ดว้ยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) 

และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัดา้นลกัษณะงานและปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการ

ทาํงาน โดยใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลความผกูพนัต่อองค์กร โดยใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานธนาคารออมสิน

ภาค 5 ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ใชส้ถิติในการวิเคราะห์ (Analysis of variance: ANOVA) 

ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง จาํแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน อตัรา

เงินเดือน ตาํแหน่งงาน และสงักดัเขต/สาขา 

ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน

ลกัษณะงาน ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 

Coefficient) 

 ตอนท่ี 6 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน

ประสบการณ์ในการทาํงาน ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - 

Moment Correlation Coefficient) 
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1.  สรุปผลการวจิยั 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถาม และการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง มี

รายละเอียดดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

กลุ่มประชากรพบว่าส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.5  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 3-10 ปี จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ส่วนใหญ่

มีระดบัเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน

ระดบั 3 จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ส่วนใหญ่เป็นเขตนนทบุรี 1 จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อย

ละ 21.5  

2. การวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัดา้นลกัษณะงานและปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน  

2.1 การวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 

การวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัดา้นลกัษณะงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 

ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการทาํงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ความสาํคญัของงาน และการมีส่วน

ร่วมในการบริหาร พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 

โดยค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นลกัษณะงานสูงท่ีสุดคือ ความมีอิสระในการทาํงาน อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 รองลงมาคือ ความสาํคญัของงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 ความ

มีเอกลกัษณ์ของงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 และการมีส่วนร่วมในการบริหาร อยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 เม่ือ

พิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความมีอิสระในการทาํงานสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาคอยควบคุมดูแล

การทาํงานอยา่งใกลชิ้ดและเขม้งวด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 รองลงมาคือ ไม่มีโอกาส

เสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 และค่าเฉล่ียของ

ความมีอิสระในการทาํงานนอ้ยท่ีสุดคือ กฎ ระเบียบ ส่วนใหญ่ของหน่วยงานมกัจะจาํกดัความเป็น

อิสระในการทาํงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 

ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 เม่ือ

พิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความมีเอกลกัษณ์ของงานสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ งานท่ีรับผิดชอบมีขั้นตอนและ

วิธีการทาํงานท่ีขาดระบบชดัเจน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 รองลงมาคือ เม่ือเกิดปัญหา

ในการทาํงาน ทราบดีว่าควรแกปั้ญหาอย่างไร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และค่าเฉล่ีย

ของความมีเอกลกัษณ์ของงานนอ้ยท่ีสุด คือ สามารถทาํงานในความรับผดิชอบของตนไดเ้ป็นอย่าง
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ดี โดยไม่จาํเป็นต้องขอคาํแนะนําจากผูอ่ื้น อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 ด้าน

ความสําคัญของงาน  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของ

ความสาํคญัของงานสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ งานท่ีปฏิบติัอยูน่ั้นมีส่วนช่วยส่งเสริมความกา้วหนา้ อยูใ่นระดบั

มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 รองลงมาคือ งานท่ีรับผดิชอบเป็นงานท่ีนาํไปสู่การพฒันาองค์กร อยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 และค่าเฉล่ียของความสาํคญัของงานนอ้ยท่ีสุดคือ งานท่ีรับผิดชอบ

นั้นเป็นงานท่ีองคก์รใหค้วามสาํคญั อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.75 

 ดา้นการมีส่วนร่วมในการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.32 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ไม่เคยไดรั้บโอกาส

จากผูบ้งัคบับญัชาใหอ้ธิบายเหตุผลในการทาํงาน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 รองลงมา

คือ ตั้งใจทาํงานมากข้ึน เพราะไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.68 และค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการนอ้ยท่ีสุดคือ องคก์รเปิดโอกาสให้แสดงความ

คิดเห็นและเสนอแนวทางในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.41 

2.2 การวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน  

การวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานของพนกังานธนาคาร

ออมสินภาค 5 ไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อองค์กร ความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองค์กร 

ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน พบว่าปัจจัยด้าน

ประสบการณ์ในการทาํงานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 โดยค่าเฉล่ียของปัจจยั

ดา้นประสบการณ์ในการทาํงานสูงท่ีสุดคือ ดา้นความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 รองลงมาคือ ดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร อยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคญัต่อองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 และดา้นความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองค์กร อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.93 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ดา้นความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อองค์กร จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า

พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานใน

ดา้นความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อองค์กร อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 เม่ือ

พิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อองค์กรสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ รู้สึกว่าตนเอง

เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่าต่อองคก์ร อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 รองลงมาคือ รู้สึกว่ามี

ส่วนร่วมอยา่งมากในการทาํให้องค์กรประสบความสาํเร็จ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 

และค่าเฉล่ียของความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อองคก์รนอ้ยท่ีสุด คือไม่เคยไดรั้บมอบหมายให้

ทาํงานท่ีมีความสาํคญัและน่าสนใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.61 
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ด้านความรู้สึกพ่ึงพาได้ต่อองค์กร จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพนักงาน

ธนาคารออมสินภาค 5 มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางานในด้าน

ความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ีย

ของความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองคก์รสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ไดรั้บปัจจยัสนับสนุนอย่างเพียงพอในการปฏิบติั

หน้าท่ีประจาํหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นพิเศษ อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 

รองลงมาคือ หน่วยงานสามารถคล่ีคลายปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พนักงานไดแ้มว้่าจะเป็นเร่ือง

ส่วนตวั อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 และค่าเฉล่ียของความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองค์กร

นอ้ยท่ีสุดคือ ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจากองค์กรไม่คุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศให้กบั

องคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.60 

ดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า

พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานใน

ดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์ร อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 เม่ือพิจารณาโดย

ค่าเฉล่ียของความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กรสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ความรู้สึกภาคภูมิใจเม่ือบอกว่า

ปฏิบติังานท่ีในองคก์ร อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 รองลงมาคือ การทาํงานในหน่วยงาน

ทาํใหรู้้สึกมัน่คง อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 และค่าเฉล่ียของความน่าเช่ือถือและช่ือเสียง

ขององคก์รนอ้ยท่ีสุดคือ หากมีเร่ืองเดือดร้อน องคก์รสามารถใหก้ารช่วยเหลือไดใ้นบางโอกาส อยู่

ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าพนักงาน

ธนาคารออมสินภาค 5 มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางานในด้าน

ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของ

ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ การมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพ่ือนร่วมงาน อยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 รองลงมาคือ เม่ือมีปัญหาเพ่ือนร่วมงานจะให้ความช่วยเหลือดว้ย

ความเต็มใจ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 และค่าเฉล่ียของความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน

นอ้ยท่ีสุดคือ ความรู้สึกเป็นส่วนสาํคญัในกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 

3. การวิเคราะห์ขอ้มลูความผกูพนัต่อองคก์ร 

การวิเคราะห์ขอ้มลูความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ไดแ้ก่ 

ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม

อยา่งเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร และความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิก

ภาพในองคก์ร พบว่าความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 โดยค่าเฉล่ีย

ความผกูพนัต่อองคก์รสูงท่ีสุดคือ ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพใน



79 

องค์กร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 รองลงมาคือ ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม

อยา่งเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 และความเช่ือมัน่

และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.87 ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร จากการวิเคราะห์

ขอ้มลูพบว่าพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความ

เช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.87 

เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความผกูพนัดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ

องคก์รสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ เช่ือมัน่ว่าเป้าหมายและนโยบายของธนาคารออมสินสามารถทาํให้ธนาคาร

ประสบความสาํเร็จได ้อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 รองลงมาคือ รู้สึกว่าค่านิยมในการ

ทาํงานกบัค่านิยมในการทาํงานขององคก์รมีความเหมือนกนั อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 

และค่าเฉล่ียของความผกูพนัดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรน้อย

ท่ีสุดคือ รีบช้ีแจงและกล่าวแกใ้นทนัที เม่ือมีคนกล่าวถึงธนาคารออมสินในทางลบ อยูใ่นระดบัน้อย 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.04  

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร จากการ

วิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์กร

ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 เม่ือพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความผกูพนัดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ

พยายามอยา่งเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์รสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ เต็มใจท่ีจะใชค้วามรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์เพ่ือให้งานของธนาคารออมสินประสบความสาํเร็จได ้อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.52 รองลงมาคือ บ่อยคร้ังท่ีลาํบากใจในการยอมรับกบัวิธีการปฏิบติังานของธนาคาร อยูใ่น

ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 และค่าเฉล่ียของความผกูพนัดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ

พยายามอยา่งเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์รนอ้ยท่ีสุดคือ มีความรู้สึกห่วงใยอยา่งยิง่กบัทุกปัญหาท่ี

เกิดข้ึนกบัธนาคารออมสิน อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.58 

ความตอ้งการดาํรงความเป็นสมาชิกในองคก์รของตน จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า

พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์กรดา้นความตอ้งการ

ดาํรงความเป็นสมาชิกในองค์กรของตน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 เม่ือพิจารณาโดย

ค่าเฉล่ียของความผกูพนัดา้นความตอ้งการดาํรงความเป็นสมาชิกในองค์กรของตนสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ 

หากสภาพการทาํงานเปล่ียนไป ก็จะเป็นสาเหตุให้ท่านลาออกจากองค์กรน้ีได ้อยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 รองลงมาคือ ยงัคงทาํงานท่ีธนาคารออมสินต่อไปตราบเท่าท่ีธนาคารออมสินจะ
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ดาํรงอยู ่อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 และค่าเฉล่ียของความผกูพนัดา้นความตอ้งการดาํรง

ความเป็นสมาชิกในองคก์รของตนนอ้ยท่ีสุดคือ รู้สึกภูมิใจท่ีเลือกทาํงานกบัธนาคารออมสิน ถึงแม้

จะมีโอกาสเลือกท่ีอ่ืนก็ตาม อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 

4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 

ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน อตัราเงินเดือน ตาํแหน่งงาน และสังกดัเขต/สาขา โดย

ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองค์กรทั้ ง

โดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ ง

ไว ้

4.2 พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความผกูพนั

ต่อองคก์รทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

4.3 พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความ

ผกูพนัต่อองค์กรทั้ งโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

4.4 พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อ

องคก์รทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

4.5 พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อ

องคก์รทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

4.6 พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีสังกดัเขต/สาขาแตกต่างกนัมีความผกูพนั

ต่อองคก์รทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5. การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 

การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์รกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงาน

ของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการทาํงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน 
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ความสาํคญัของงาน และการมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์

สนั (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

5.1 ด้านความมีอิสระในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองค์กร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.2 ด้านความมีเอกลักษณ์ของงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค  5 มี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองค์กร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.3 ดา้นความสาํคญัของงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มีความสัมพนัธ์

ในทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้

5.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองค์กร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

6. การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน

ประสบการณ์ในการทาํงาน 

การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน

ประสบการณ์ในการทาํงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมี

ความสาํคญัต่อองค์กร ความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองค์กร ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร และ

ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน โดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - 

Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

6.1 ดา้นความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน

ภาค 5 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองค์กร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

6.2 ด้านความรู้สึกพ่ึงพาได้ต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองค์กร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

6.3 ดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 

มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
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6.4 ดา้นความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองค์กร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

2.  การอภิปรายผล 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 

สามารถนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มลูมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปจากแบบสอบถามของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 

พบว่าส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5  ส่วนใหญ่มีระยะเวลา

ในการปฏิบติังาน 3-10 ปี จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ส่วนใหญ่มีระดบัเงินเดือน 15,001 - 

20,000 บาท จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดบั 3 จาํนวน 64 คน คิด

เป็นร้อยละ 22.9 ส่วนใหญ่เป็นเขตนนทบุรี 1 จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 ซ่ึงเป็นไปตาม

ขอ้มลูจากหน่วยแผนและพฒันางานสาขา ธนาคารออมสิน ณ  30 กนัยายน 2556 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัดา้นลกัษณะงานและปัจจยัด้านประสบการณ์ในการ

ทาํงาน  

2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 

การวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัดา้นลกัษณะงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 

ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการทาํงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ความสาํคญัของงาน และการมีส่วน

ร่วมในการบริหาร พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 

โดยค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นลกัษณะงานสูงท่ีสุดคือ ความมีอิสระในการทาํงาน อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 รองลงมาคือ ความสาํคญัของงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 ความ

มีเอกลกัษณ์ของงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 และการมีส่วนร่วมในการบริหาร อยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิมพช์นก ทรายขา้ว (2553) ได้

ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 214 คน ผลการศึกษาพบว่า พนกังานธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) มีความผกูพนั

ต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก สาํหรับปัจจยัท่ีแสดงถึงความผูกพนัต่อองค์กรในด้านความ

เช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และ

ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร อยู่ในระดบัผกูพนัมาก 

ส่วนปัจจัยดา้นลกัษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ี

ปฏิบติังานในองคก์ร และระดบัตาํแหน่งงานไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัองค์กร สาํหรับปัจจยัดา้น
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ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการทาํงาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณ์

ของงาน ผลป้อนกลบัของงาน และงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น โดยรวมมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกับระดับความผูกพนัขององค์กร  เช่นเดียวกับปัจจัยในด้านประสบการณ์ในงา ได้แก่ 

ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์ร ความรู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงพาได ้ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บ

การตอบสนองจากองค์กรและทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร ท่ีโดยรวมมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร  

อธิบายไดว้่าปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการทาํงาน ความมี

เอกลกัษณ์ของงาน ความสาํคญัของงาน และการมีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังานท่ีปฏิบติัโดยตรง และเป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน ประกอบดว้ย

การท่ีบุคคลสามารถทาํงานไดเ้สร็จสิ้นประสบผลสาํเร็จอยา่งดี สามารถแกปั้ญหาต่างๆเก่ียวกบังาน 

และรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึน การไดรั้บการยอมรับนบัถือจากบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนๆ

ท่ีมาขอคาํปรึกษา ซ่ึงอาจแสดงออกในรูปการยกยอ่งชมเชย การใหก้าํลงัใจ การแสดงความยนิดี การ

แสดงออกท่ีทาํให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ งานนั้ นน่าสนใจ ตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือทาํ หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะทาํตั้ งแต่ต้นจนจบโดยลาํพงั การได้รับ

มอบหมายใหดู้แลงานใหม่ๆ และมีอาํนาจอย่างเต็มท่ี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกลชิ้ด การ

ไดรั้บเล่ือนขั้น การเล่ือนตาํแหน่งให้สูงข้ึน มีโอกาสไดศึ้กษาต่อเพ่ือหาความรู้เพิ่มเติม ไดรั้บการ

ฝึกอบรมดูงาน  

2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน 

การวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานของพนกังานธนาคาร

ออมสินภาค 5 ไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อองค์กร ความรู้สึกพ่ึงพาได้ต่อองค์กร 

ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน พบว่าปัจจัยด้าน

ประสบการณ์ในการทาํงานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 โดยค่าเฉล่ียของปัจจยั

ดา้นประสบการณ์ในการทาํงานสูงท่ีสุดคือ ดา้นความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 รองลงมาคือ ดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร อยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคญัต่อองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 และดา้นความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองค์กร อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.93 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมะปราง จนัทร (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความความ

ผกูพนัต่อองคก์รและแนวโนม้ท่ีจะทาํงานต่อไปของพนกังานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง การวิจยั

คร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความความผกูพนัต่อองค์กรและแนวโน้มท่ีจะ

ทาํงานต่อไปของพนกังานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง โดยศึกษาจากปัจจยั 3 ปัจจยั คือปัจจยัดา้น
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ลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังาน อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาใน

การปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัจูงใจ อนัไดแ้ก่ ความสาํเร็จของงาน การยอมรับนับถือ 

ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ  ความก้าวหน้าในงาน และปัจจัยคํ้ า จุน  ประกอบด้วย 

ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน นโยบายและการบริหาร ความมัน่คงในงาน สภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน เงินเดือนและสวสัดิการ เพ่ือทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัท่ีกาํหนดกบัความผกูพนัต่อ

องคก์รของพนกังานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าความคิดเห็นของพนกังานท่ีมี

เก่ียวกบัปัจจยัจูงใจโดยรวมอยูใ่นในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแยกวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบว่าความ

คิดเห็นของพนกังานท่ีมีเก่ียวกบัความสาํเร็จของงาน การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงาน และความ

รับผดิชอบของงาน อยู่ในระดบัมาก พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความกา้วหน้าในงาน อยู่ใน

ระดบัปานกลาง ส่วนความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีเก่ียวกบัปัจจยัค ํ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพนัธ์กับ

ผูร่้วมงาน นโยบายและการบริหาร ความมัน่คงในงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และด้าน

เงินเดือนและสวสัดิการ อยู่ในระดบัมาก พนักงานมีระดบัความผกูพนัต่อองค์กรโดยรวม อยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาแยกวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบว่าพนักงานมีความผกูพนัต่อองค์กรในดา้น

ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มอกเต็มใจท่ีจะใช้ความ

พยายามเต็มความสามารถทาํงานเพื่อองคก์ร และดา้นความปรารถนาท่ีจะรักษาสถานภาพการเป็น

สมาชิกขององคก์รไว ้อยูใ่นระดบัมาก 
อธิบายไดว้่าปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน ไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนเองมี

ความสาํคญัต่อองค์กร ความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองค์กร ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร และ

ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน เป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยป้องกนัการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีจะเกิด

ความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพลง ประกอบดว้ยส่ิงตอบแทนการปฏิบติังานในรูปเงิน

รวมถึงการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น เป็นท่ีพอใจของบุคคลท่ีทาํงาน มีโอกาสท่ีจะไดรั้บ

ความกา้วหนา้ในอนาคต ความมีสมัพนัธอ์นัดีต่อกนัสามารถทาํงานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและ

กนัเป็นอยา่งดี ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน อาชีพท่ีทาํอยู่นั้นเป็นท่ี

ยอมรับและนบัถือของสงัคม มีเกียรติและมีศกัด์ิศรี การจดัการและการบริหารงานขององค์กร การ

ติดต่อส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ มีสภาพทางกายภาพของงานท่ีดี เช่น แสง เสียง อากาศ 

รวมทั้งลกัษณะส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ มีสภาพความเป็นอยู่ส่วนตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีดี เช่น การไม่ถูก

ยา้ยไปทาํงานในท่ีแห่งใหม่ซ่ึงห่างไกลครอบครัว ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการ

ทาํงาน และความสามารถหรือความยติุธรรมของผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้างานในการดาํเนินงาน

และการบริหารงาน  
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3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความผกูพนัต่อองคก์ร 

การวิเคราะห์ขอ้มลูความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ไดแ้ก่ 

ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม

อยา่งเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร และความปรารถนาอย่างยิ ่งท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิก

ภาพในองคก์ร พบว่าความผกูพนัต่อองค์กรโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 

โดยค่าเฉล่ียความผกูพนัต่อองค์กรสูงท่ีสุดคือ ความปรารถนาอย่างยิ ่งท่ีจะรักษาไว ้ซ่ึงความเป็น

สมาชิกภาพในองค์กร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 รองลงมาคือ ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท

ความพยายามอยา่งเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 และ

ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.87 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของตริษา แซ่จึง (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

ผกูพนัองคก์ารของบุคลากร สาํนกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 140 คน 

ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ความคิดเห็นของบุคลากร สาํนกังานวิทยาบริการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ต่อ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพนัองค์การในภาพรวมทั้ ง 6 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยท่ี

บุคลากรมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน รองลงมาคือ

ปัจจยัดา้นเอกลกัษณ์ของงาน และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน ส่วนปัจจยัท่ีองคก์ารควรให้

ความสาํคัญเพิ่มมากข้ึนคือ ปัจจัยด้านการให้บาํเหน็จรางวลั และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ

กาญจน์ณพชั พวงชอ้ย (2544) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานธนาคารทหาร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณี สาํนักงานธุรกิจคลองจัน่ กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 80 คน ผล

การศึกษาพบว่า ระดบัความผกูพนัของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ปัจจยั

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั มีความผกูพนัต่อธนาคาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 4.15 , 3.44 , 3.22 , 3.49 และ 

2.85 ตามลาํดบั โดยภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งมีความผกูพนั ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.41 ความผกูพนัระดบัปาน

กลาง 

อธิบายไดว้่าความผูกพนัต่อองค์การเป็นทศันคติท่ีส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์

ระหว่างพนกังานกบัองคก์าร เป็นการแสดงตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และรู้สึกเก่ียวพนักบัองคก์าร

อย่างแนบแน่น เน่ืองจากมีความเช่ือในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีความตั้ งใจท่ีจะทุ่มเท

ความพยายามเพื่อองคก์าร และมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะอยู่จะอยู่กบัองค์การ นักทฤษฎีท่ี

เช่ือตามแนวคิดน้ีจะมองความผกูพนัต่อองคก์ารว่าเป็นบางส่ิงท่ีอยูใ่นกล่องดาํ ซ่ึงถูกกาํหนดจากทั้ ง

องคก์ารและตวับุคคล เช่น ลกัษณะส่วนบุคคล บทบาทท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะโครงสร้างองค์การ ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อผลลพัธ์ต่างๆ เช่น การลาออกจากงาน การตรงต่อเวลา ความพยายามในงาน และ

พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ ความผกูพนัต่อองค์การเป็นกระบวนท่ีบุคคลเขา้มาสู่องค์การ โดย
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สร้างความผกูพนัข้ึนเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองมิใช่เพ่ือองค์การ มีสาระสาํคญัว่าการลงทุนเป็น

สาเหตุทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกผูกพนั โดยส่ิงท่ีลงทุนไป เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

ระยะเวลา เป็นตน้ ทาํให้เขาไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนจากองค์การ เช่น ค่าตอบแทนและสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ การเล่ือนตาํแหน่ง การลาออกจากงานจะทาํใหเ้ขาสูญเสียประโยชน์นั้นเอง 

4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน

ภาค 5 จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน อตัรา

เงินเดือน ตาํแหน่งงาน และสงักดัเขต/สาขา มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองค์กรทั้ ง

โดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ ง

ไว ้อธิบายไดว้่าตวัแปรด้านอายุเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลท่ีมีอายุมากข้ึนจะมี

ความคิด มีความรอบคอบในการตดัสินใจมากกว่าบุคคลท่ีมีอายนุอ้ย บุคคลท่ีมีอายมุากทาํงานอยูก่บั

องคก์รมาระยะหน่ึงแลว้จะเกิดความคุน้เคยกบัส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ซ่ึงการทาํงานในองค์กรของ

บุคคลท่ีทาํงานให้กบัองค์กรนานเท่าใด ก็จะทาํให้เกิดความสะสมทรัพยากรท่ีจะไดรั้บจากระบบ

การจา้งงานขององคก์รมากข้ึนเท่านั้น ในรูปของเงินเดือน สวสัดิการ และอาํนาจหน้าท่ีหรือส่ิงท่ีได้

อุทิศในรูปของกาํลงักายกาํลงัใจ ดงันั้นบุคคลท่ีทาํงานกบัองค์กรมานานย่อมมีความผกูพนัต่อ

องคก์รในระดบัมาก และการตดัสินใจท่ีจะลาออกจากองคก์รยากกว่าคนท่ีทาํงานใหก้บัองคก์รมาไม่

นาน เพราะเขาจะพิจารณาว่าหากลาออกจากองคก์รก็เท่ากบัว่าการลงทุนของเขาก็จะเสียเปล่า และ

อาจไม่คุม้กบัการไดรั้บผลตอบแทนจากหน่วยงานใหม่ ดงันั้นพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมี

อายแุตกต่างกนั จึงมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤษณ์ จิตนุยา

นนท์ (2552) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่องานของพนักงาน ร้านซีเมนต์ไทย

โฮมมาร์ท ในอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 189 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้น

การบริการท่ีก่อให้เกิดความผกูพนัต่องานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่องานอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติ ซ่ึงมีทั้งสิ้น 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความมัน่ใจในการให้บริการ ปัจจยัดา้นการบริการท่ี

มุ่งเน้นลูกคา้ และปัจจยัดา้นบรรยากาศในการให้บริการ ในส่วนของความผกูพนัต่องาน พบว่า

ระดบัความผกูพนัต่องานของพนกังาน ร้านซีเมนตไ์ทยโฮมมาร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง อยู่ใน

ระดบัผกูพนั นอกจากน้ี ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อระดบัความผกูพนั

ต่องานในภาพรวม ไดแ้ก่ เพศ ส่วนปัจจยัดา้นอาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังานและ

อตัราเงินเดือน ไม่มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อระดบัความผกูพนัต่องาน ปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ในการบริการ ดา้นการบริการ

ท่ีมุ่งลูกค้าเป็นสําคัญ และดา้นบรรยากาศในการบริการ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และอตัรา
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เงินเดือน ส่วนปัจจยัดา้นเพศและระยะเวลาในการปฏิบติังาน ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติต่อปัจจยัทั้งสามดา้น 

4.2 พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความผกูพนั

ต่อองคก์รทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อธิบายไดว้่าเจา้หนา้ท่ีท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองค์กร

โดยรวมไม่ต่างกนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากปัจจุบนังานส่วนใหญ่จะรับบุคคล

เขา้ทาํงานขั้นตํ่าในระดบัปริญญาตรี จึงทาํใหพ้นกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามี

ทางเลือกในการหางานใหม่ท่ีมีเงินเดือนท่ีสูงกว่างานท่ีทาํอยู่ในปัจจุบนัมากกว่าระดบัการศึกษาตํ่า

กว่าปริญญาตรี ส่วนพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีอาจไม่มีทางเลือกท่ีดีกว่างานท่ี

ทาํอยูใ่นปัจจุบนัมาก และงานท่ีทาํอยูก่็เป็นงานท่ีดีแลว้ถา้เทียบกบัระดบัการศึกษา ดงันั้นพนักงาน

ธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จึงมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรอุสา เกษรสงัข ์(2550) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์ร

ของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์สาํนกังานใหญ่ กลุ่มตวัอยา่ง 249 คน ผลการวิจยัพบว่า พนักงาน

ท่ีปฏิบติังานในธนาคารไทยพาณิชย ์สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจในการทาํงาน

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ในงานท่ีทาํ รองลงมาคือ 

ดา้นความสมัพนัธต่์อเพ่ือนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ ส่วน

ดา้นความยติุธรรม และดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงานมีผลน้อยท่ีสุด ความผกูพนัต่อองค์กร

อยา่งสูงมากในภาพรวม และในทุกๆดา้น ส่วนดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก

เพ่ือองค์กร โดยพนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

ระดบัตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อองค์กรท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อ

องค์กรไม่แตกต่างกนั และผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทาํงานกับ

ความผกูพนัต่อองคก์ร พบว่าในภาพรวมและดา้นความกา้วหนา้ในงานท่ีทาํ ดา้นการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงาน ดา้นความยติุธรรม และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ ของพนกังานธนาคารไทย

พาณิชย ์มีความสมัพนัธใ์นทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

4.3  พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความ

ผกูพนัต่อองคก์รทั้งโดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่าความผกูพนัต่อองค์กรดา้นจิตใจ และดา้นการคงอยู่กบัองค์กรมีความแตกต่างกนัอย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อธิบายไดว้่าระยะเวลาในการปฏิบติังานของสมาชิกในองค์กรนั้น

เป็นระยะเวลาท่ีสมาชิกเสียสละกาํลงักาย กาํลงัสติปัญญา สะสมประสบการณ์ สะสมทกัษะความ
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ชาํนาญในงานตามระยะเวลาท่ีเพิ่มมากข้ึน เม่ือสมาชิกในองคก์ารปฏิบติังานนานเท่าใดก็จะมีความ

ยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์กรมากข้ึนเท่านั้ น ดังนั้ นพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีระยะเวลาท่ี

ปฏิบติังานแตกต่างกนั จึงมีความผกูพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิมพ์

ชนก ทรายขา้ว (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารทิส

โก ้จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 214 คน ผลการศึกษาพบว่า พนกังานธนาคารทิสโก ้จาํกดั 

(มหาชน) มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สาํหรับปัจจยัท่ีแสดงถึงความผกูพนัต่อ

องค์กรในด้านความเช่ือมั ่นอย่างแรงกลา้ ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อ

ประโยชน์ขององค์กร และความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพของ

องค์กร อยู่ในระดบัผกูพนัมาก ส่วนปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองค์กร และระดับตาํแหน่งงานไม่มีอิทธิพลต่อความ

ผกูพนัองคก์ร 

4.4 พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อ

องคก์รทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้ งไว ้อธิบายไดว้่าเงินเดือนหรือค่าตอบแทน คือค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีองค์กรจ่ายให้แก่

ผูป้ฏิบติังาน ค่าใชจ่้ายน้ีอาจจ่ายในรูปตวัเงินหรือมิใช่ตวัเงินก็ได  ้เพ่ือตอบแทนการปฏิบติังานตาม

หน้าท่ีความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวญักาํลงัใจของ

ผูป้ฏิบติังาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผูป้ฏิบติังานให้ดีข้ึน ซ่ึงจะนาํไปสู่

ความพอใจในการทาํงานและสร้างความผกูพนัต่อองค์กรในท่ีสุด แต่เน่ืองจากพนักงานธนาคาร

ออมสินภาค 5 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงมีระดับตาํแหน่งเดียวกันและระดับ

เงินเดือนท่ีใกลเ้คียงกนั ดงันั้นพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนั จึงมี

ความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรพนัธ์ เศรษฐแสง (2548) ได้

ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

ฉะเชิงเทรา กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 180 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน อตัราเงินเดือนและตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ส่วน

พนกังานท่ีมีอายแุละระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั ปัจจยัดา้น

ลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กร ปัจจัยดา้นประสบการณ์ในการทาํงานมี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร 

4.5 พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อ

องคก์รทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้ งไว ้อธิบายไดว้่าเจ้าหน้าท่ีท่ีมีระดบัตาํแหน่งจะเป็นตัวแสดงสถานภาพทางสังคม
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ประการหน่ึง เพราะเม่ือบุคคลนั้นมีตาํแหน่งหน้าท่ีสูงมากข้ึนเท่าไร การไดรั้บการยกย่อง ยอมรับ 

และสิทธิประโยชน์ต่าง เช่น อาํนาจการตดัสินใจ ตลอดจนสิทธิการบงัคบับญัชาก็จะมีมากข้ึนตาม

ไปดว้ย ซ่ึงเป็นเพียงการระบุถึงสถานะของหนา้ท่ีของแต่ละบุคคล ดงันั้นพนักงานธนาคารออมสิน

ภาค 5 ท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั จึงมีความผกูพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของอรอุสา เกษรสงัข ์(2550) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังาน

ธนาคารไทยพาณิชย ์สาํนกังานใหญ่ กลุ่มตวัอยา่ง 249 คน ผลการวิจยัพบว่า พนักงานท่ีปฏิบติังาน

ในธนาคารไทยพาณิชย ์สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจในการทาํงานในภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในงานท่ีทาํ รองลงมาคือ ด้าน

ความสมัพนัธต่์อเพ่ือนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ ส่วนดา้น

ความยติุธรรม และดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงานมีผลนอ้ยท่ีสุด ความผกูพนัต่อองค์กรอย่าง

สูงมากในภาพรวม และในทุกๆดา้น ส่วนดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือ

องคก์ร โดยพนกังานท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ระดบั

ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองค์กร

ไม่แตกต่างกนั 

4.6 พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีสังกดัเขต/สาขาแตกต่างกนัมีความผกูพนั

ต่อองคก์รทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อธิบายไดว้่าความคิด ความรู้สึกท่ีสมาชิกมีต่อองค์การในทางบวกความรู้สึก

ของผูป้ฏิบติังานท่ีแสดงตนเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์าร บุคลากรท่ีมีความผกูพนัต่อองค์การ จะมีแรง

บนัดาลใจท่ีจะทาํงานอ่ืนๆ ใหป้ระสบความสาํเร็จ ความรู้สึกท่ีสมาชิกมีต่อองค์การ ไดแ้ก่ ความคิด 

ความรู้สึกท่ีดีของบุคลากรท่ีดีต่อองค์การ และตอ้งการคงความเป็นสมาชิกขององค์การ รวมทั้ งมี

การแสดงออกของพฤติกรรม และทุ่มเทความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ในการทาํงาน ดงันั้นพนักงาน

ธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีสงักดัเขต/สาขาแตกต่างกนั จึงมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั  

5. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองค์กรกบัปัจจยัดา้นลกัษณะ

งานของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการทาํงาน ความมีเอกลกัษณ์ของ

งาน ความสาํคญัของงาน และการมีส่วนร่วมในการบริหาร ผลจากการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงัน้ี 

5.1 ด้านความมีอิสระในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองค์กร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อธิบายไดว้่าลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั แสดงถึงความมีอิสระในงาน ซ่ึงจะเห็น

ไดว้่ากฎระเบียบภายในองคก์รจะเป็นตวักาํหนดหนา้ท่ีของบุคคลในองคก์ร หากเขม้งวดเกินไปก็จะ

ทาํใหเ้กิดผลเสียกบัองคก์ร กล่าวคือจะเป็นตวับิดเบือนเป้าหมายขององค์กร เพราะจะกลายเป็นว่า
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พฤติกรรมท่ีดี คือการยึดติดอยู่กบักฎระเบียบเท่านั้น โดยไม่คาํนึงถึงวตัถุประสงค์ขององค์กรท่ี

แทจ้ริง นอกจากน้ียงัจะทาํให้สมาชิกในองค์กรขาดความผกูพนักบังาน เน่ืองจากขาดแรงจูงใจใน

การทาํงาน ซ่ึงจะทาํให้สมาชิกในองค์กรรู้สึกไม่เป็นอิสระในการทาํงาน และจะไม่เกิดความคิด

สร้างสรรค์ส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทาํให้เบ่ือหน่ายและไม่รู้สึกเก่ียวขอ้งหรือผกูพนัต่อ

องคก์ร 

5.2 ด้านความมีเอกลักษณ์ของงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค  5 มี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองค์กร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้อธิบายได้ว่าความผูกพันต่อองค์กรมีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานของ

พนกังานในองคก์ารมาก จะเป็นส่ิงกระตุน้ใหพ้นกังานพอใจท่ีจะทาํงานเพื่อองคก์รดว้ยความเต็มใจ 

และพึงพอใจในงานท่ีรับผดิชอบ สามารถท่ีจะพฒันาองค์กรสู่ความสาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และ

แผนงานท่ีกาํหนไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

5.3 ดา้นความสาํคญัของงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มีความสัมพนัธ์

ในทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้ งไว ้ อธิบายได้ว่าความสําคัญของงานจะมีอิทธิพลต่อระดับความผูกพนัต่อองค์การ  โดย

ความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีต่อองค์การท่ีตนปฏิบติังานอยู่ ในลกัษณะท่ีรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์าร การยอมรับเป้าหมาย วตัถุประสงค ์จุดมุ่งหมายและค่านิยมขององคก์าร มีความเต็มใจท่ีจะ

ทุ่มเทความพยายามในการทาํงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ และมีความจงรักภักดีต่อ

องคก์าร และมีความตอ้งการท่ีจะทาํงานกบัองคก์ารนั้นต่อไปเพื่อความกา้วหน้าและประโยชน์ของ

องคก์าร 

5.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองค์กร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อธิบายไดว้่าการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสมัพนัธ์

ต่อความผกูพนัต่อองคก์ร กล่าวคือการท่ีผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหส้มาชิกในองค์กรมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจทั้งในระดบันโยบายและปฏิบติั มีการกระจายการตดัสินใจให้แก่ผูป้ฏิบติังาน แมจ้ะไม่ใช้

อาํนาจหนา้ท่ีมากเกินไป จะเป็นปัจจยัใหส้มาชิกมีความผกูพนัต่อองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน

ลกัษณะงานของการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนักงานธนาคารออมสิน

ภาค 5 สอดคลอ้งกบังานวิจัยของวรพนัธ์ เศรษฐแสง (2548) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

ผกูพนัในองคก์รของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 180 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน อตัราเงินเดือนและตาํแหน่ง
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งานท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ส่วนพนักงานท่ีมีอายุและระดบัการศึกษา

แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ร ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กร 

และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกาญจน์ณพชั พวงชอ้ย (2544) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

ผกูพนัของพนกังานธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณี สาํนักงานธุรกิจคลองจัน่ 

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 80 คน ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารทหาร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัลกัษณะงานท่ีปฏิบติั มีความผกูพนัต่อธนาคาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 

4.15 , 3.44 , 3.22 , 3.49 และ 2.85 ตามลาํดบั โดยภาพรวม กลุ่มตวัอย่างมีความผกูพนั ค่าเฉล่ียร้อย

ละ 3.41 ความผกูพนัระดบัปานกลาง 

6. ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน

ประสบการณ์ในการทาํงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมี

ความสาํคญัต่อองคก์ร ความรู้สึกพ่ึงพาไดต่้อองค์กร ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร และ

ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน ผลจากการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงัน้ี 

6.1 ดา้นความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน

ภาค 5 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองค์กร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อธิบายไดว้่าความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองค์กร กล่าวคือเม่ือ

พนกังานเขา้ไปปฏิบติังานในองคก์รก็ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ถา้ผูบ้ริหารให้ความสาํคญั

แก่บุคลากรโดยการใหเ้กียรติ ใหค้วามวางใจให้มีส่วนร่วมในการบริหาร มอบหมายอาํนาจหน้าท่ี

ใหต้รงกบัความสามารถ บุคลากรจะรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อองคก์รเขาจะเกิดความจงรักภกัดี 

และคิดว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รทาํใหเ้กิดความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร 

6.2 ด้านความรู้สึกพ่ึงพาได้ต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองค์กร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้อธิบายไดว้่าความพ่ึงพาไดข้ององค์กร เป็นส่ิงท่ีทาํให้สมาชิกในองค์กรมี

ความมัน่ใจว่าจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ เม่ือพนกังานรู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงพาไดก้็จะรู้สึก

ผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึน ถา้องคก์รไม่สามารถสร้างความรู้สึกมัน่คงในการทาํงานก็จะเป็นสาเหตุทาํ

ใหไ้ม่อยากทาํงาน ซ่ึงอาจจะลาออก และโอนยา้ยไปจากองคก์รเดิม 

6.3 ดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 

มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้อธิบายไดว้่าหากองค์กรมีการดาํเนินการภายใต้ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ

โปร่งใส มีวฒันธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม มีความมัน่คง มีความน่าเช่ือถือ มีเกียรติภูมิและช่ือเสียงต่อ
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สาธารณชนมากเท่าไรยอ่มก่อใหเ้กิดแรงศรัทธา แรงบนัดาลใจและสร้างความภูมิใจให้แก่พนักงาน

ใหเ้กิดความผกูพนัมากยิง่ข้ึนเท่านั้น 

6.4 ดา้นความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองค์กร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อธิบายไดว้่าความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน ทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงาน ความ

เก่ียวพนัทางสังคมกบัเพ่ือนร่วมงาน เช่น การมีโอกาสเขา้สังคม พบปะพูดคุยกบัเพ่ือนร่วมงาน 

รวมทั้ งผูบ้งัคบับญัชา จะเป็นปัจจยักาํหนดความรู้สึกผกูพนัต่อองค์กร ซ่ึงความไวว้างใจระหว่าง

บุคคลมีความสาํคญัต่อโครงสร้างของระบบสังคมและทศันคติ พฤติกรรมของผูร่้วมอยู่ในสังคม 

และการท่ีบุคคลมองเห็นว่าสภาพแวดลอ้มทางสงัคมในองคก์รมีลกัษณะของความร่วมมือเป็นมิตร

จะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร และมีทศันคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา 

และมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร 

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน

ประสบการณ์ในการทาํงานของการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองค์กรของพนักงาน

ธนาคารออมสินภาค 5 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพิมพช์นก ทรายขา้ว (2553) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

ผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 214 คน ผล

การศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) มีความผกูพนัต่อองค์กรโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก สาํหรับปัจจยัท่ีแสดงถึงความผกูพนัต่อองค์กรในดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ ความ

เต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร และความปรารถนาอยา่งแรงกลา้

ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร อยูใ่นระดบัผกูพนัมาก ส่วนปัจจยัดา้นลกัษณะส่วน

บุคคล คือ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองค์กร และระดบั

ตาํแหน่งงานไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์ร สาํหรับปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ไดแ้ก่ ความ

มีอิสระในการทาํงาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ผลป้อนกลบัของงาน 

และงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัระดบัความผกูพนัของ

องค์กร เช่นเดียวกบัปัจจยัในด้านประสบการณ์ในงาน ไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อ

องคก์ร ความรู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงพาได ้ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองค์กรและ

ทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์ร ท่ีโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองค์กร 

และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจัยของวรพนัธ์ เศรษฐแสง (2548) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

ผกูพนัในองคก์รของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 180 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน อตัราเงินเดือนและตาํแหน่ง

งานท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ส่วนพนักงานท่ีมีอายุและระดบัการศึกษา
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แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ร ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร 

 
3.  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลของการศึกษาในคร้ังนี ้

1. จากผลการวิจยัพบว่าพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีอายุแตกต่างกนั จะมีความ

ผกูพนัต่อองคก์ร ทั้งโดยรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนั เน่ืองจากพนกังานรุ่นใหม่ทาํให้อาจจะยงั

ไม่สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบังานหรือเพ่ือนร่วมงานมากนกั ดงันั้นองคก์รควรเอาใจใส่พนกังานท่ีเขา้

มาใหม่ ควรมีการจดัสวสัดิการต่างๆท่ีดีให้กบัพนักงาน รวมทั้ งมีการจดัฝึกอบรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการทาํงานเพื่อใหพ้นกังานนาํมาปรับใชใ้นการทาํงาน และมีกิจกรรมต่างๆท่ีสร้างความสัมพนัธ์

ระหว่างพนกังานในองคก์ร 

2. จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านลกัษณะงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5

ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการทาํงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ความสาํคญัของงาน และการมีส่วน

ร่วมในการบริหาร พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานไม่พึงพอใจในการทาํงานหรือ

พึงพอใจในระดับปานกลางก็จะเกิดความท้อถอยในการทาํงานและทาํให้ผลงานออกมาไม่มี

ประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์กรจึงต้องกระทาํทุกวิถีทางท่ีจะกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรประพฤติ

ปฏิบติั กิจกรรมต่างๆตามเป้าประสงค์ขององค์กร ซ่ึงพ้ืนฐานสาํคญัในการกระตุน้ให้พนักงาน

ดงักล่าวแสดงพฤติกรรมท่ีองคก์รคาดหวงัไวก้็ดว้ยการทาํใหพ้นกังานเหล่านั้นเกิดความตอ้งการ ข้ึน

ก่อนเป็นอนัดบัแรก จากนั้นเหล่าพนกังานก็จะเกิดความพยายามสืบเสาะแสวงหาส่ิงท่ีตอ้งการนั ่นก็

คือ การเกิดแรงขบัข้ึนภายใน หากมีส่ิงจูงใจท่ีเหมาะสมบุคคลก็จะสนองตอบดว้ยการกระทาํหรือ

แสดงพฤติกรรมทุกอยา่งใหไ้ดม้าซ่ึงความสาํเร็จอนัเป็นเป้าหมายสูงสุด 

3. จากผลการวิจัยพบว่าปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานของพนักงานธนาคาร

ออมสินภาค 5  ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจท่ี

จะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร และความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว้

ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ร พบว่าความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นองคก์ร

จาํเป็นตอ้งสร้างความผกูพนัของพนักงานให้เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะตอ้งทาํกนัอย่างเป็นระบบ โดยอาจเร่ิม

จากการรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน รวมไปถึงขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะ การจ่ายเงินเดือน 

หรือสวสัดิการท่ีเหมาะสม เพ่ือทาํใหเ้พียงพอต่อการใชชี้วิต และมีเงินเก็บบา้ง การส่งเสริมกิจกรรม

ท่ีสร้างความสามคัคีในการปฏิบติังาน การจดัเล้ียง หรือนาํเท่ียวประจาํปี สร้างสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานให้สอดคลอ้งกบัหลกัของอาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการทาํงาน การตรวจสอบ
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สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน สร้างวฒันธรรมการทาํงานท่ีดี และเป็นท่ียอมรับของพนักงานทุกคน 

จดัระบบบริหารงานท่ีมีความยดืหยุน่ ไม่เนน้กฏระเบียบมากจนพนกังานรู้สึกกดดนั เป็นตน้ 

 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป  
 การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้นั้ นหน่วยงานต้องเปล่ียน

แนวความคิดให้พนักงานในทุกระดับมีทัศนคติเชิงบวก เพราะจะมีส่วนช่วยให้คนทาํงานมี

ความรู้สึกท่ีดีเม่ือไดรั้บผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร โดยกระบวนการสร้างความ

ผกูพนัของพนักงานท่ีมีต่อองค์กรต้องเร่ิมจากการจดัการระบบบริหารคนภายใน ซ่ึงตอ้งมีการ

กาํหนดเคร่ืองมือวดัความผกูพนัของพนกังานใหช้ดัเจนและมีประสิทธิภาพจริงๆ เพราะหลายคร้ังท่ี

เคร่ืองมือเหล่านั้นมีความผิดพลาด ส่งผลต่อสภาพจิตใจของพนักงานท่ีมีความทุ่มเทอยู่เดิมให้ลด

ประสิทธิภาพการทาํงานลง ตลอดจนองคก์รตอ้งมีการตรวจสอบและนาํผลท่ีไดจ้ากการประเมินมา

หาจุดเด่นและจุดดอ้ย เพ่ือแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม ขณะเดียวกนัตอ้งสรุปประเด็นความสาํเร็จ

ท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหาดว้ยการเก็บขอ้มลูในรูปแบบต่างๆ โดยตอ้งจดัเก็บเป็นหมวดหมู่ เช่น ระดบั

กลุ่มภายในองคก์รหรือขอ้มลูระดบัองคก์รในแต่ละแผนก 

 การสร้างความผกูพนัใหก้บัพนกังานตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการคดัเลือกคนท่ีมีความสามารถ

เหมาะสมกับงานท่ีทาํ เน่ืองจากปัญหาท่ีผ่านมาหลายองค์กรไม่มีกระบวนการคัดเลือกอย่าง

เหมาะสม ทาํใหพ้นักงานพอทาํไปไดส้ักพกัก็เร่ิมเบ่ือเพราะเป็นงานท่ีตนไม่ถนัดซ่ึงจะเป็นตวับัน่

ทอนประสิทธิภาพของคนทาํงาน ขณะเดียวกันองค์กรต้องมีการส่ือสารท่ีชัดเจนว่าหน่วยงาน

ตอ้งการประสิทธิภาพการทาํงานอยา่งไรในตวัของพนกังาน ซ่ึงจะเป็นการส่ือสารความคาดหวงัให้

บุคลากรไดรั้บรู้ ตลอดจนตอ้งมีผูท่ี้สามารถใหค้าํแนะนาํ ท่ีอาจเป็นผูบ้ริหารในระดบัสูงของหน่วย 

งาน เป็นท่ีปรึกษาให้กับพนักงาน เพ่ือถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้การทาํงานระหว่างกัน 

ซ่ึงการออกแบบสาํรวจความผกูพนัต่อองค์กรเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีหน่วยงานตอ้งมีการประเมินอยู่เป็น

ประจาํ โดยแบบสาํรวจท่ีดีตอ้งไม่มีคาํถามท่ีละเอียดเกินไปเพราะอาจทาํให้ผูถู้กประเมินเกิดความ

เบ่ือหน่ายในแบบสอบถาม แต่ตอ้งสามารถแบ่งกลุ่มคนท่ีมีความผกูพนัต่อองค์กรและไม่มีความ

ผกูพนัออกจากกนัได ้ขณะเดียวกนัแบบสอบถามตอ้งสามารถบอกยอ้นหลงัไดถึ้งเหตุปัจจยัท่ีทาํให้

คนไม่มีความเช่ือมัน่ในองคก์ร 
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แบบสอบถาม 

 

เร่ือง ปัจจยัที่มผีลต่อความผกูพนัในองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 
 

คาํช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองค์กรของ

พนกังานธนาคารออมสินภาค 5  แบบสอบถามน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือเป็นประโยชน์ทางดา้นการศึกษาวิจยั 

ขอใหท่้านตอบแบบสอบถามตรงตามความเป็นจริง ความคิดเห็น และความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด 

ซ่ึงขอ้คาํตอบแต่ละขอ้ถือเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลของผูต้อบเอง และจะไม่มีผลเสียหายใดๆ ต่อท่าน

ทั้งสิ้น โดยลกัษณะของแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 

 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นลกัษณะงานในการทาํงานของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 

 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 

 ส่วนท่ี 4  ความผกูพนัในองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 

 ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงใน (   ) หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่าง กรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้ 

 

1. อาย ุ

(         )  20 - 30   ปี  (          )  31 – 40 ปี 

(         )  41 - 50   ปี  (          )  51 – 60 ปี 

2. ระดบัการศึกษา 

    (         )  ตํ่ากว่าปริญญาตรี     (          )  ปริญญาตรี  (         )  สูงกว่าปริญญาตรี 
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3. ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

(         )  นอ้ยกว่า 3  ปี (          )  3 – 10 ปี 

(         )  11 - 20 ปี (          )  มากกว่า 20 ปีข้ึนไป 

4. อตัราเงินเดือน 

(         )  ตํ่ากว่า 15,000  บาท (          )  15,001 – 20,000  บาท 

(         )  20,001 – 30,000  บาท (          )  มากกว่า 30,000  บาทข้ึนไป 

5. ตาํแหน่งงาน 

(         )  พนกังาน ระดบั 1  (         )  พนกังาน ระดบั 2 

(         )  พนกังาน ระดบั 3  (         )  พนกังาน ระดบั 4 

(         )  พนกังาน ระดบั 5  (         )  พนกังาน ระดบั 6 

(         )  พนกังาน ระดบั 7  (         )  ผูช่้วยผูจ้ดัการ / หวัหนา้หน่วย 

(         )  ผูจ้ดัการสาขา  (          )  ผูอ้าํนวยการเขต 

(         )  ผูอ้าํนวยการภาค  (          ) อ่ืนๆ................................................. 

6. สงักดัเขต/สาขา 

(         )  สาํนกังานภาค 5 (          )  เขตนนทบุรี 1 

(         )  เขตนนทบุรี 2 (         )  เขตสุพรรณบุรี 

(         )  เขตนครปฐม 1 (         )  เขตนครปฐม 2 

(         )  เขตกาญจนบุรี (          )  อ่ืนๆ...................................................... 
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ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัด้านลกัษณะงาน 
คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัความคิดเห็นหรือความรู้สึกของท่านมาก

ท่ีสุด  กรุณาตอบเพียงคาํตอบเดียว โดยใหค่้าคะแนน ดงัน้ี 

 5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงานมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงานมาก 

 3 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงานปานกลาง 

 2 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงานนอ้ย 

 1 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงานนอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

 (5) (4) (3) (2)  (1) 

1. ด้านความมีอิสระในการทํางาน 

1.1 ท่านมีโอกาสกาํหนดเป้าหมายและ
วิธีการทาํงานในหน้าท่ีของตนเอง
ได ้

     

1.2 ท่านสามารถใช้วิจารณญาณของ
ตนเองในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

     

1.3 ก ฎ  ร ะ เ บี ย บ  ส่ ว น ใ หญ่ ข อ ง
หน่วยงานมักจะจํากัดความเป็น
อิสระในการทาํงานของท่าน 

     

1.4 ผู ้บงัคบับญัชามกัคอยควบคุมดูแล
การทํางานของท่านอย่างใกล้ชิด 
และเขม้งวด 

     

1.5 ท่านไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็น
ใหม่ๆ ในการปฏิบติังานเลย 
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ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

 (5) (4) (3) (2)  (1) 

2. ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน 

2.1 ท่านสามารถระบุงานท่ีทาํอยู่ว่ามี
ลกัษณะขั้นตอนและวธีิการทาํงาน
ได ้

     

2.2 ท่านสามารถทํา งานในความ
รับผิดชอบของตนได้เป็นอย่างดี 
โดยไม่จาํเป็นต้องขอคาํแนะนํา
จากผูอ้ื่น 

     

2.3 งานในความรับผิดชอบของท่านมี
ขั้นตอนและวิธีการทาํงานท่ีขาด
การเป็นระบบและชดัเจน 

     

2.4 เม่ือเกิดปัญหาในการทาํงาน ท่าน
ทราบดีวา่ควรแกปั้ญหาอย่างไร 

     

2.5 ท่านสามารถมองเห็นความสําเร็จ
ของงานไดอ้ย่างชดัเจน 

     

3. ด้านความสําคัญของงาน 

3.1 งานท่ีท่านรับผิดชอบนั้น เป็นงาน
ท่ีองคก์รใหค้วามสําคญั 

     

3.2 งานท่ีท่านปฏิบติัอยู่นั้นมีส่วนช่วย
ส่งเสริมความกา้วหนา้ของท่าน 
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ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

 (5) (4) (3) (2)  (1) 

3.3 งานท่ีท่านรับผิดชอบตอ้งใชค้วามรู้ 
ความสามารถอย่างเตม็ท่ี 

     

3.4 ง า น ท่ี ท่ า น รั บ ผิ ด ช อ บ นั้ น
ผูบ้งัคบับญัชาให้ความสนใจ และ
ความสําคญั 

     

3.5 งานท่ีท่านรับผิดชอบเป็นงานท่ี
นาํไปสู่การพฒันาองคก์รของท่าน 

     

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการให้บริการ 

4.1 องคก์รเปิดโอกาสให้ท่านไดแ้สดง
ความคิดเห็นและเสนอแนวทางใน
การปฏิบติังาน 

     

4.2 เ ม่ือมีการประชุมท่านจะแสดง
ความคิดเห็นเกือบทุกคร้ัง 

     

4.3 ท่ านไ ม่ เ คย ได้ รั บ โอกาสจา ก
ผูบ้งัคบับญัชาให้อธิบายเหตุผลใน
การทาํงาน 

     

4.4 เพ่ือนร่วมงานยอมรับความคิดเห็น
ของท่าน 

     

4.5 ท่านตั้ งใจทํางานมากขึ้ น  เพราะ
ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา 

     

4.6 ความคิดเห็นของท่านได้รับการ
นาํไปปฏิบติัในองคก์ร 

     

4.7 ท่านรู้สึกวา่ท่านเป็นผูห้น่ึงท่ีมีส่วน
ร่วมทาํใหง้านในองคก์รกา้วหนา้ 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัด้านประสบการณ์ในการทํางาน 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัความคิดเห็นหรือความรู้สึกของท่านมาก
ท่ีสุด  กรุณาตอบเพียงคาํตอบเดียว โดยใหค่้าคะแนน ดงัน้ี 
 5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานมาก 
 3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานปานกลาง 
 2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ย 
 1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อความ 

 

ระดับความคิดเห็น 

 (5) (4) (3) (2)  (1) 

1. ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อองค์กร 

1.1 ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากร
บุคคลท่ีมีค่าต่อธนาคารออมสิน 

     

1.2 ท่านรู้สึกวา่ท่านมีส่วนร่วมอย่างมาก
ในการทํา ให้ธ นาคารออมสิ น
ประสบความสําเร็จ 

     

1.3 หากท่านถูกยา้ยงานไปทาํงานท่ีใหม่ 
คิดวา่ไม่มีผลกระทบจากการทาํงาน
ในท่ีเดิมแต่อย่างใด 

     

1.4 เ ท่ า ท่ี ผ่ านมาท่ านไ ม่ เคย ได้ รั บ
มอบหมายใหท้าํงานท่ีมีความสําคญั
และน่าสนใจ 

     

1.5 ท่ า น คิ ด ว่ า ผู ้ บ ั ง คับ บัญ ช า ใ ห้
ความสําคญักบัท่านเหมือนกบัเพ่ือน
ร่วมงานคนอื่นๆ  
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ข้อความ 
 

ระดับความคิดเห็น 
 (5) (4) (3) (2)  (1) 

2. ด้านความรู้สึกกว่าองค์กรเป็นที่พึง่พาได้ 
2.1 ท่านคิดว่ าผลประโยชน์ตอบ

แทนท่ีไดรั้บจากธนาคารออมสิน
ไม่คุ้มค่ากับความอุตสาหะท่ีได้
อุทิศใหก้บัธนาคารออมสิน 

     

2.2 นับตั้ งแต่ท่านทาํงานกบัธนาคาร
ออมสินมา  ท่านไ ม่ เคยได้ใช้
ประโยชน์จากสวสัดิการเท่าท่ีควร 

     

2.3 ท่านได้รับปัจจัยสนับสนุนอย่าง
เ พี ยงพอในการปฏิบั ติหน้ า ท่ี
ประจาํหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นพิเศษ 

     

2.4 หน่วยงานสามารถคล่ีคลายปัญหา
ความเดือดร้อนใหแ้ก่พนักงานได ้
แมว้่าจะเป็นเร่ืองส่วนตวั 

     

2.5 ท่านมีความ รู้ สึกว่ าองค์กรย ัง
สนใจดูแลท่านหลงัจากท่ีท่านได้
เกษียณอายไุปแลว้ 

     

2.6 หาก มี เ ร่ื อง เ ดื อด ร้อนองค์ก ร
สามารถให้การช่วยเหลือท่านได้
ในบางโอกาส 

     

3. ด้านความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร 
3.1 องค์กรของท่านไดรั้บความเช่ือถือ

แล ะ ไ ด้ รั บก า รสนับส นุน จ า ก

ประชาชน 

     

3.2 องค์กรของท่านเ ป็น ท่ี รู้ จ ักของ

บุคคลทัว่ไป 
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ข้อความ 
 

ระดับความคิดเห็น 
 (5) (4) (3) (2)  (1) 

3.3 ท่านรู้สึกภาคภูมิใจเม่ือบอกว่าท่าน

ปฏิบติังานท่ีองคก์รแห่งน้ี 

     

3.4 การทาํงานในหน่วยงานของท่าน 
ทาํใหท่้านรู้สึกมัน่คง 

     

4. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
4.1 ท่านมีความสัมพนัธ์อนัดีกับเพ่ือน

ร่วมงาน 

     

4.2 เม่ือท่านมีปัญหาเพ่ือนร่วมงานของ

ท่าน จะใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความ

เตม็ใจ 

     

4.3 เ พ่ือนร่วมงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อ

ท่าน 

     

4.4 เพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานของท่าน 

มีความสามัค คี เ ป็นอันหน่ึงอัน

เดียวกนั 

     

4.5 ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นส่วนสําคญัใน

กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

107

ส่วนที่ 4  แบบสอบถามเกีย่วกบัความผกูพนัในองค์กร 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัความคิดเห็นหรือความรู้สึกของท่านมาก
ท่ีสุด  กรุณาตอบเพียงคาํตอบเดียว โดยใหค่้าคะแนน ดงัน้ี 
 5 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัในองคก์รมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัในองคก์รมาก 
 3 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัในองคก์รปานกลาง 
 2 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัในองคก์รนอ้ย 
 1 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัในองคก์รนอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อความ 

 

ระดับความคิดเห็น 

 (5) (4) (3) (2)  (1) 

1.ความเช่ือม่ันอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร 

1.1 ท่าเช่ือมัน่ว่าเป้าหมายและนโยบายของ
ธนาคารออมสินสามารถทาํให้ธนาคาร
ประสบความสําเร็จได ้

     

1.2 ท่านรู้สึกวา่ค่านิยมในการทาํงานของท่าน
กับค่านิยมในการทํางานขององค์กรมี
ความเหมือนกนั 

     

1.3 ท่านรู้สึกว่าการบริหารงานของธนาคาร
ออมสินปัจจุบันมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

     

1.4 ท่านจะรีบช้ีแจงและกล่าวแกใ้นทนัที เม่ือ
มีคนกล่าวถึงธนาคารออมสินในทางลบ 

     

1.5 ท่านมักจะบอกแก่เพ่ือนฝูงอยู่ เสมอว่า
ธนาคารน้ีเป็นองคก์รท่ีเยี่ยมมาก 

     

2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 

2.1 ท่านเต็มใจท่ีจะทาํงานทุกอย่างท่ีได้รับ
มอบหมาย และท่านจะปฏิบติังานอย่าง
ทุ่มเทและเตม็ความสามารถ 
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ข้อความ 

 

ระดับความคดิเห็น 

 (5) (4) (3) (2)  (1) 

2.2 ท่านเตม็ใจท่ีจะใชค้วามรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์เ พ่ือให้ง านของ
ธนาคารออมสินประสบความสําเร็จได ้

     

2.3 ท่านมีความรู้สึกห่วงใยอย่างยิ ่งกบัทุก
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัธนาคารออมสิน 

     

2.4 บ่อยคร้ังท่ีท่านไม่เห็นดว้ยกบันโยบาย
ของธนาคารในการแกปั้ญหาท่ีสําคญัๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน 

     

2.5 บ่อยคร้ังท่ีท่านลาํบากใจในการยอมรับ
กบัวธีิการปฏิบติังานของธนาคาร 

     

3. ความต้องการดํารงความเป็นสมาชิกในองค์กรของตน 

3.1 ท่านจะย ังคงทํางานท่ีธนาคารออมสิน
ต่อไปตราบเท่าท่ีธนาคารออมสินจะดาํรง
อยู ่

     

3.2 ท่าน รู้สึกภูมิใจท่ีท่านเลือกทํางานกับ
ธนาคารออมสิน ถึงแม้ท่านจะมีโอกาส
เลือกท่ีอื่นกต็าม 

     

3.3 หากสภาพการทาํงานของท่านเปลี่ยนไป 
กจ็ะเป็นสาเหตุให้ท่านลาออกจากองค์กร
น้ีได ้

     

3.4 ท่านเห็นว่าองค์กรน้ีเป็นองค์กรท่ีดีกว่า
องคก์รอื่นๆ 

     

3.5 ท่านตั้ งใจจะทาํงานกับธนาคารออมสิน
จนกว่าจะเกษียณอาย ุ
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ส่วนที่ 5  ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.................... 
 
 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
นายธนรัฐ  นาทอง 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและเอกชน 
คณะวิทยาการจดัการ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ประวตัผิู้วจิยั 
 

 

ช่ือ – สกุล   
ท่ีอยู ่
ท่ีทาํงาน 
 
ประวติัการศึกษา 
     พ.ศ. 2537 
 
    
      พ.ศ. 2554                        
 
 
ประวติัการทาํงาน 
     พ.ศ. 2537 – 2543 
     พ.ศ. 2544 – 2551 
     
    
     พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั 
      
      

นายธนรัฐ  นาทอง 
67 หมู่ 7 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
ธนาคารออมสินภาค 5 
145 ถ.ติวานนท ์ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
 
สาํเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บณัฑิต 
 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต. 
ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชา การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
บริษทั จีโอ เอเชีย จาํกดั 
ตาํแหน่งพนกังานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
บริษทั ยไูนเตด็ เทเลคอม เซลส์ แอนด ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 
ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS). 
ธนาคารออมสิน 
ตาํแหน่ง พนกังานปฏิบติัการ 6 

  


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

