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บทคัดย่อ 
                  การศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยใช้วิธีการศกึษาเชิงปริมาณด าเนินการเก็บข้อมลู โดยการใช้แบบสอบถาม จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ บคุลากรธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 150 คน สถิติท่ีใช้
ใน การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
การทดสอบ t - test แบบสถิตคิวามแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู 

 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยประสบการณ์จากการท างาน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (𝑥̅ =4.29, S.D.=1.06) 

ล าดบัถดัมา ปัจจยัลกัษณะงาน อยู่ในระดบัมาก (𝑥̅ =4.17, S.D.=1.07) และปัจจยัลกัษณะขององค์กร อยู่ในระดบั

มาก (𝑥̅ =4.05, S.D.=1.11) ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (𝑥̅ =4.04,S.D.=0.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมี

คา่เฉล่ียสงูสุดคือความผูกพนัต่อองค์การด้านความต่อเน่ือง อยู่ในระดบัมาก (𝑥̅ =4.11, S.D.=0.87) ล าดบัถัดมา 

ความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึก อยู่ในระดบัมาก (𝑥̅ =4.04, S.D.=0.86) และความผูกพนัต่อองค์การด้าน

บรรทัดฐานทางสังคม อยู่ในระดบัมาก (𝑥̅ =3.97, S.D.=0.84) การทดสอบสมมุติฐานปัจจยัส่วนบุคคลกับความ
ผกูพนัในองค์กรของบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามเพศ อาย ุและ
อายุการท างานโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพและระดับการศึกษาโดย
ภาพรวมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 บคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์    มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะงาน ปัจจยัลกัษณะขององค์กรและปัจจยัประสบการณ์จากการท างานส่งผลตอ่ความผกูพนั
ในองค์กรของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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Abstract 

      This study the Factors Affecting Organizational Commitment of Personnel the Government 
Housing Bank in the Northeastern Region. The Quantitative research. The data was collected by using 
questionnaires from the sample Personnel the Government Housing Bank in the Northeastern Region 
were 150 people The statistics used in the analysis of frequency, percentage, mean and standard 
deviation.The hypothesis was tested with T-Test, One-way ANOVA, and Multiple Regression Analysis. 

              The results showed that the Work Experience was at a most level (𝑥̅ =4.29, S.D.=1.06) Second  

Job Characteristics was at a high level (𝑥̅ =4.17, S.D.=1.07) and Organization was at a high level 

(𝑥̅ =4.05, S.D.=1.11) Organizational Commitment of Personnel the Government Housing Bank in the 

Northeastern Region  Overall was at a high level (𝑥̅ =4.04, S.D.=0.86)  when considered each aspect 

specifically, Continuance Commitment was at a high level(𝑥̅ =4.11, S.D.=0.87) Second  Affective 

Commitment was at a high level(𝑥̅ =4.04, S.D.=0.86)and Normative Commitment was at a high 

level(𝑥̅ =3.97, S.D.=0.84) hypothesis test Personal factors and organizational commitment of the 
Government Housing Bank in the Northeastern Region. Found that by Sex, Age and Experience, overall 
and each aspect were not different. By Status and Education There was a statistically significant 
difference at the 0.05 level.  Personnel of Government Housing Bank Have an opinion on the nature of 
the work factor Organizational characteristics and work experience factors affect organizational 
engagement of Government Housing Bank employees.    
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 บทน า (Introduction) 
 เน่ืองด้วยสถานการณ์ปัจจบุนัธนาคารในประเทศมีการแข่งขนัด้านธุรกิจตา่งๆท่ีสงูมากทัง้ด้านการบริการ
ทางการเงินและด้านอสังหาริมทรัพย์ สิ่งส าคัญในการด าเนินธุรกิจขององค์กรก็คือ บุคลากรธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ก็เป็นหนึ่งในสถาบนัการเงินท่ีก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาศกัยภาพ 
บคุลากร ของธนาคารให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงเพ่ือเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถของพนกังานให้สามารถ
ปรับตวั พร้อมท างานร่วมกบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจบุนั โดยเฉพาะในเร่ืองของ “ความผกูพนั
ต่อองค์การ” เ ป็นสิ่ ง ท่ีทุกองค์การต้องการให้มีโดยเฉพาะอย่าง ยิ่ ง  การศึกษาความผูกพันต่อองค์กร 
(Organizational Commitment) จึงเป็นสิ่งท่ีผู้บริหาร และนกัวิชาการควรให้ควาสนใจ ด้วยเหตุผลท่ีส าคญัคือ 
ความผกูพนัตอ่องค์กร (อรอสุา เกษรสงัข์, 2550, หน้า 2) 

http://academic.udru.ac.th/~samawan/content/02maketingMix.pdf
http://academic.udru.ac.th/~samawan/content/02maketingMix.pdf


 
 
 

 
ผู้วิจัยเป็นพนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงสนใจปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของ

บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างความ
ผกูพนัในงานของ พนกังานตอ่องค์การให้ดียิ่งขึน้ รวมทัง้การมีส่วนร่วมในการพฒันาในด้านต่างๆเพ่ือให้องค์การ
ก้าว ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้เพ่ือเป็น แนวทางส าหรับผู้ บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องใช้ในการ วาง
แผนการรักษาและพฒันาพนกังานท่ีมีคณุภาพ ให้คงอยู่เพ่ือสร้างความส าเร็จให้กบัองค์การอย่าง ยัง่ยืนตลอดไป
และสามารถใช้แนวทางใน การวางแผนพฒันาคณุภาพชีวิตและส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดีขององค์กร
ให้กบัพนกังานในเขตอ่ืนๆ เพ่ือให้องค์กรบรรลเุป้าหมายสามารถเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถของพนกังาน
ให้ดียิ่งขึน้ 
 

ค าถามการวิจัย 
              1.ปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 2.ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น
อยา่งไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบคุคลกับความผกูพนัในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 2.เพ่ือศกึษาปัจจยัลกัษณะงานท่ีสง่ผลตอ่ความผกูพนัในองค์กรของบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 3.เพ่ือศึกษาปัจจัยลักษณะขององค์กรท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 4.เพ่ือศึกษาประสบการณ์จากการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.ขอบเขตด้านเนือ้หา  
 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีขอบเขตในการศกึษา ดงันี ้ 
 1. ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัตอ่องค์กรของบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย  
  1.1 ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ 1.เพศ 2.อาย ุ 3.ระดบัการศกึษา 4.ต าแหนง่ 5.เงินเดือน 



 
 
 

 
  1.2 ปัจจยัลกัษณะงาน ได้แก่ 1.ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 2.ความมัน่คงในงาน 3.ความ    ท้า
ทายในการท างาน 
  1.3 ปัจจยัลกัษณะขององค์กร ได้แก่ 1.การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 2.นโยบาย กฎ ข้อบงัคบั และ
ขัน้ตอนตา่ง ๆ 
  1.4 ประสบการณ์จากการท างาน ได้แก่ 1.การเห็นความส าคญัของงาน 2.ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 3.ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 
 2.  ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 1.ความผกูพนัตอ่องค์การด้านความตอ่เน่ือง 2.ความผกูพนัตอ่องค์การด้านความรู้สึก 
3.ความผกูพนัตอ่องค์การด้านบรรทดัฐานทางสงัคม  
 2.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี คื้อบุคลากรธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 199 คน (ธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์, 12 เมษายน 2564 ) และเก็บข้อมลูจาก
บคุลากรธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใ ช้ ในการศึกษา คือ บุคลากรธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือโดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัจากสตูรของKrejcie and Morgan (อ้างถึง
ในกลัยา วานิชย์บญัชา, 2560, หน้า 18) โดยได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 132 คน เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการ
เก็บข้อมลู ความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัจึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 150 คน 
ซึง่ถือได้วา่ผา่นเกณฑ์ตามท่ีเง่ือนไขก าหนด คือไม่น้อยกวา่ 132 คน และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง แบบแบง่ชัน้ภูมิ
(Stratified Random Sampling) แบบเป็นสดัส่วน โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 10 กลุ่มจาก 10 สาขา ตาม
สดัส่วนของประชากรแตล่ะสาขา จากนัน้ค านวณหาขนาดตวัอย่างจาก  10 สาขา ตามสดัส่วนของประชากรให้ได้
กลุม่ตวัอยา่งครบตามจ านวน และท าการสุม่ตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
 3.ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
 การศกึษางานวิจยัในครัง้นีพื้น้ท่ีหรือสถานท่ีในการเก็บข้อมลูการวิจยัครัง้นี ้คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเก็บจ านวน 10 สาขา ดงันี ้1.สาขาขอนแก่น 2.สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าอดุรธานี 
3.สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี 4.สาขานครราชสีมา 5.สาขาอุดรธานี 6. สาขามหาสารคาม 7.สาขาถนน
มิตรภาพ 8. สาขาสกลนคร 9.สาขาถนนจอมพล 10.สาขาร้อยเอ็ด 
            4.ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ผู้วิจยัด าเนินการศกึษา ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 2564 
 
 
 



 
 
 

 
กรอบแนวคิดในวิจัย 
 จากการศกึษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ผู้ศึกษาได้ศกึษาตามแนวคิดของ (Mowday, Steers & Porter, 
1982) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความผกูพนัในองค์การ โดยสามารถน ามาก าหนดกรอบแนวคิด ดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในวิจยั 
 
 

ปัจจัยลักษณะขององค์กร 

-.การมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

-นโยบายกฎข้อบงัคบัและขัน้ตอนตา่ง ๆ 

(Mowday, Steers & Porter, 1982) 
 
ประสบการณ์จากการท างาน 

- การเห็นความส าคญัของงาน 

- สภาพแวดล้อมในการท างาน 

- ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชาและ
เพ่ือนร่วมงาน 

(Mowday, Steers & Porter, 1982) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ 
- สถานภาพ  
- ระดบัการศกึษา  
- อายงุาน 

ปัจจัยลักษณะงาน 
- ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
- ความมัน่คงในงาน 
- ความท้าทายในการท างาน 
(Mowday, Steers & Porter, 1982) 
 

ความผูกพันต่อองค์การ 
- ความผกูพนัตอ่องค์การ 
    ด้านความตอ่เน่ือง 
- ความผกูพนัตอ่องค์การด้าน
ความรู้สกึ  
- ความผกูพนัตอ่องค์การ 
    ด้านบรรทดัฐานทางสงัคม 

(Allen & Meyer, 1997) 



 
 
 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัในองค์กรของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กร ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าผลการศึกษาเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาความผกูพนัตอ่องค์กร 
 2.เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและองค์กรอ่ืนท่ีสนใจ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาบคุลากรในการเสริมสร้างความจงรักภักดี ความผูกพนักบัองค์กรและเพ่ือ
รักษาพนกังานท่ีมีคณุคา่ไว้กบัองค์กรให้นานท่ีสดุ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ 
 ในการศึกษาถึงแนวคิดและปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ มีผู้ ศึกษาแนวคิดและตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลต่อความผูกพันมากมาย แต่ยังไม่สามารถชีช้ัดถึงแนวคิดและปัจจัยท่ีชัดเจนได้จากการศึกษา แต่ก็มี
นกัวิชาการหลายทา่นได้ทศันะคติท่ีแตกตา่งกนัไว้ดงันี ้
 Mowday, Steers and Porter (1982, p. 433-434) ได้สรุปว่า ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การนัน้
มี 4 องค์ประกอบ คือ 
 1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองค์การ ระดับการศึกษา และความต้องการ
ประสบความส าเร็จ 
 2. ลกัษณะของงานและบทบาทในการปฏิบตังิาน เชน่ งานท่ีท าเป็นงานท่ีมีคณุคา่ มีบทบาทท่ีเดน่ชดั และ
บทบาทท่ีสอดคล้องกบัตนเอง สิ่งเหลา่นีมี้ความผกูพนัโดยตรงกบัความผกูพนัตอ่องค์การ 
 3. โครงสร้างขององค์การ ซึ่งจะต้องมีลักษณะเป็นระบบท่ีมีแบบแผน มีหน้าท่ีท่ีเด่นชัดมีการกระจาย
อ านาจ การให้ผู้ ร่วมงานมีการตดัสินใจ สิ่งเหลา่นีน้บัวา่มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัความผกูพนัตอ่องค์การ 
 4. ประสบการณ์ในงาน เป็นเหตกุารณ์ต่างๆท่ีบุคคลพบในระหว่างการท างาน เช่น การปฏิบตัิงานของ
ผู้บงัคบับญัชา การท่ีรู้สกึวา่ตนเองเป็นบคุคลส าคญั สิ่งเหลา่นีน้บัวา่มีอิทธิพลสนบัสนนุตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การ 
 Allen & Meyer (1997, p. 1-18) กลา่ววา่ความผกูพนัตอ่องค์การประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ลกัษณะ 
 1. ความผูกพนัด้านความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพนัท่ีเกิดขึน้จากความรู้สึก 
เป็นความรู้สกึผกูพนัและเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนักบัองค์การรู้สกึวา่ตนเองเป็นสว่นหนึ่งขององค์การ 
 2. ความผกูพนัตอ่เน่ือง (Continuance Commitment) หมายถึง ความผกูพนัท่ีเกิดขึน้จากการคิดค านวณ
ของบคุคล โดยมีพืน้ฐานอยู่บนต้นทนุท่ีบคุคลให้กบัองค์การทางเลือกท่ีมีของบคุคลและผลตอบแทนท่ีบคุคลได้รับ
จากองค์การ โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมตอ่เน่ืองในการท างานของบคุคลว่าจะท างานอยู่กบัองค์การนัน้
ตอ่ไปหรือโยกย้ายเปล่ียนแปลงท่ีท างาน 



 
 
 

 
 3. ความผกูพนัท่ีเกิดจากมาตรฐานทางสงัคม (Normative Commitment) หมายถึง ความผกูพนัท่ีเกิดขึน้
จากค่านิยม วฒันธรรม หรือบรรทัดฐานของสังคมเป็นความผูกพนัเกิดขึน้เพ่ือตอบแทนในสิ่งท่ีบุคคลได้รับจาก
องค์การ แสดงออกในรูปของความจงรักภกัดีของบคุคลตอ่องค์การ 
 

งานวิจัยภายในประเทศ 
ปาริชาต บวัเป็ง (2554, หน้า 65) ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานบริษัท 

ไดกิน้ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการศกึษา พบว่าระดบัความคิดเห็นในลกัษณะงานของพนกังานบริษัท 
ไดกิน้ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดัในภาพรวมอยู่ในระดบั   ปานกลาง ระดบัความคิดเห็นในประสบการณ์ใน
งานของพนกังาน อยูใ่นระดบัมาก ระดบัความผกูพนัตอ่องค์กรงานของพนกังานบริษัท ไดกิน้ อินดสัทรีส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัดในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง(𝑥̅  =3.36, S.D.=0.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดบัจาก

คา่เฉล่ีย 3 ล าดบัมากท่ีสดุคือ ด้านความรู้สกึ อยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅ =3.59, S.D.=0.75) รองลงมาคือด้านบรรทดัฐาน

ทางสงัคม  อยู่ในระดบัปานกลาง(𝑥̅ =3.32, S.D.=0.83) และด้านความตอ่เน่ือง อยู่ในระดบัปานกลาง(𝑥̅ =3.17, 
S.D.=0.83) ตามล าดบัการเปรียบเทียบปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานบริษัท ไดกิน้
อินดสัทรีส์ ประเทศไทย (จ ากัด) จ าแนกตาม เพศ  การศึกษาสถานภาพสมรส และระยะเวลาการปฏิบตัิงานท่ี
ตา่งกนัมีความผกูพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จ าแนกตามอายท่ีุต่างกันมีความ
ผกูพนัตอ่องค์กรแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

กิตติพงศ์  สวุรรณมาโจ (2556, หน้า 60) ได้ศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานกบั
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) สงักัดส านักงานเขตล าปาง ผลการศึกษา 
พบว่า คณุภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยเรียงล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความ
ภมูิใจในองค์การ ด้านความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน    ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภยัในการท างาน ด้านการพฒันา
ศกัยภาพของพนกังาน  ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในอาชีพ ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมใน
องค์กรด้านรายได้และ คา่ตอบแทนท่ียตุิธรรม และด้านความสมดลุของชีวิตการท างาน ซึ่งยงัพบว่ามีความผกูพนั
ต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยคือความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทในการ
ท างานอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือองค์กร ความต้องการอยา่งเดด็เดี่ยวท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กรตอ่ไป และความเช่ือมัน่และ
ยอมรับเป้าหมายและคา่นิยมขององค์กร 

ธนรัฐ นาทอง (2556, หน้า 76) ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัในองค์กรของพนกังานธนาคาร
ออมสินภาค 5 ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัส่วนบคุคลของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ตวัแปรอายแุตกตา่งกนั
จะมีผลตอ่ความผูกพนัต่อองค์กร อย่างมีนยัทางสถิติ ส่วนตวัแปร  ระดบัการศกึษา ระยะเวลาท่ีปฏิบตัิงาน อตัรา
เงินเดือน ต าแหนง่งาน และสงักดั ไมมี่อิทธิพลตอ่ความผกูพนัองค์กร ปัจจยัด้านลกัษณะงานของพนกังานธนาคาร
ออมสินภาค 5 มีผลตอ่ความผกูพนัต่อองค์กรโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัด้านประสบการณ์ท างานของ
พนกังานธนาคาร    ออมสินภาค 5 มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 



 
 
 

 
วรารักษ์  ลีเลิศพนัธ์ (2557, หน้า 51) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน

ฝ่ายรายการและฝ่ายโฆษณา บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า 
ปัจจัยด้านความผูกพันองค์กรของพนกังานบริษัท เนชั่น บรอด   แคสติง้ คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) อยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงาน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้คอร์ปอร์เรชั่ น จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และระยะเวลาในการปฏิบตัิงานท่ีตา่งกนั มีผล
ต่อปัจจยัด้านความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัด้านลกัษณะงาน
ของพนักงาน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) กับปัจจัยด้านความผูกพันองค์กรมี
ความสมัพนัธ์กนั และมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัมาก 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษาถึง ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความผกูพนัในองค์กรของบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ในเขต ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือการด าเนินการวิจยัครังนีใ้ช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้
ศกึษาได้ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา งานวิจยัโดยมีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั  ดงันี ้  
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1.ศกึษาหลกัการ แนวคดิทฤษฎีเพ่ือให้สามารถสร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัทฤษฎีและแนวคิดความส าคญั
ของความผกูพนัตอ่องค์การ, แนวคดิเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การ,ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความผกูพนัตอ่องค์การ
และการวดัความผูกพนัต่อองค์การ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
จากแนวคดิของ Likert  (อ้างถึงใน ยทุธ ไกยวรรณ์,  2557, หน้า 103)  แล้วประยกุต์เป็นค าถามของผู้วิจยั 
 2.สร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม  4  ตอน  คือตอนท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบคุคล
ของผู้ตอบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check list)  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ
ข้อมลูปัจจยักบัความผกูพนัในองค์กรของบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ตอน
ท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและตอนท่ี  4  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) ข้อเสนอแนะปัจจยัท่ีกับ
ความผกูพนัในองค์กรของบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 3.น าเสนอแบบสอบถามอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาความถูกต้องและตรงต่อเนือ้หาความสอดคล้อง
ของค าถาม  นิยาม  การใช้ภาษา 
            4.ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอแนะแล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคล้องจ าแนกเป็นรายข้อ โดยวิธี Item – total Correlation โดยได้คา่ IOC แบบสอบถามทัง้ฉบบั 0.929 
 5.ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอแนะแล้วน าไปทดลองใช้กับประชากรท่ีมี
ลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ในการศึกษาครัง้นีผู้้ศึกษาน าไปทดลองใช้กับบุคลากรของ
ธนาคารอาคารออมสินในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 30 คน 



 
 
 

 
 6. น าแบบสอบถามซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกท่ีอยู่ในเกณฑ์ไปหาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้วิธีของ  Cronbach 
(1990 : 202) หาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (  coefficient) คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าตัง้แต ่0.70  ขึน้ไปแสดงว่าแบบ
สอบ ถามมีค่าความเช่ือมัน่สามารถน าไปใช้ได้ซึ่งแบบสอบถามในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ได้คา่  Cronbach ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบั = 0.828 
 7. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามหลกัเกณฑ์ของคณุภาพเคร่ืองมือให้สมบรูณ์ทกุข้อ 
 8. น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแก้ไขสมบรูณ์แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบั ดงันี ้
 1.วิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยหาคา่ความถ่ีและร้อยละ 
 2.วิ เคราะห์ปัจจัยกับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยหาคา่เฉล่ีย (𝑥̅  ) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
 3.วิเคราะห์ความผูกพนัในองค์กรของบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

โดยหาคา่เฉล่ีย (𝑥̅  ) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
 4.การเปรียบเทียบปัจจยัสว่นบคุคลกบัความผกูพนัในองค์กรของบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการทดสอบค่าที (t-test) ในด้านเพศ และด าเนินการการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA  หรือ F-test) ในด้านจ าแนกตามอาย,ุ สถานภาพ, ระดบัการศกึษาและอายุ
การท างาน และเม่ือพบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผู้วิจยัจะด าเนินการตรวจสอบความแตกตา่งเป็น
รายคู ่ 
 5.การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่การวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยอย่างง่าย Multiple Regression โดยก าหนดระดบั
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
สรุปผลการศึกษา 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากกลุ่มตวัอย่างของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม      ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 88 คน คดิเป็นร้อยละ 58.70 อาย ุ31 – 40 ปี  จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 มีสถานภาพ
สมรส จ านวน 81 คน คดิเป็นร้อยละ 54.00 ระดบัการศกึษาปริญญาตรี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 63.30 และ
มีอายกุารท างาน 1-2 ปี จ านวน 55 คน คดิเป็นร้อยละ 36.70 
 

α



 
 
 

 
ตารางท่ี 1 ปัจจยัลกัษณะงานของบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
    ในภาพรวมและรายด้าน 

ปัจจัยลักษณะงานของบุคลากร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 𝑥̅  S.D. 

ระดับความคิดเหน็ 
 

ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 4.22 0.98 มากท่ีสดุ 
ด้านความมัง่คงในงาน 4.11 1.14 มาก 
ด้านความท้าทายในการท างาน 4.19 1.07 มาก 

เฉล่ีย 4.17 1.07 มาก 

 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัลกัษณะงานของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  (𝑥̅  =4.17, S.D.=1.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ คือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (𝑥̅ =4.22, S.D.=0.98) ล าดบั

ถดัมา ด้านความท้าทายในการท างานอยู่ในระดบัมาก (𝑥̅ =4.19,S.D.=1.07) และด้านความมัง่คงในงาน อยู่ใน

ระดบัมาก (𝑥̅ =4.11,S.D.=1.14) 
 
ตารางท่ี 2 ปัจจยัลกัษณะขององค์กรของบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
ในภาพรวมและรายด้าน 

ปัจจัยลักษณะขององค์กรของบุคลากร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 𝑥̅  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ด้านการมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 3.97 1.19 มาก 
ด้านนโยบาย กฎ ข้อบงัคบัและขัน้ตอนตา่ง ๆ 4.14 1.03 มาก 

เฉล่ีย 4.05 1.11 มาก 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัลกัษณะขององค์กรของบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน

เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (𝑥̅ =4.05, S.D.=1.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสดุ คือ ด้านนโยบาย กฎ ข้อบงัคบัและขัน้ตอนต่าง ๆ อยู่ในระดบัมาก (𝑥̅ =4.14, S.D.=1.03) 

ล าดบัถดัมา ด้านการมีสว่นร่วมในการบริหารงาน อยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅ =3.97, S.D.=1.19) 
 

ตารางท่ี 3 ปัจจยัประสบการณ์จากการท างานของบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต 
    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมและรายด้าน 

ปัจจัยประสบการณ์จากการท างานของ
บุคลากร 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
𝑥̅  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ด้านการเห็นความส าคญัของงาน 4.42 1.05 มากท่ีสดุ 



 
 
 

 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 4.51 0.99 มากท่ีสดุ 
ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชาและ 
เพ่ือนร่วมงาน 3.96 1.16 

มาก 

เฉล่ีย 4.29 1.06 มากที่สุด 

 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยประสบการณ์จากการท างานของบุคลากรธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (𝑥̅ =4.29, S.D.=1.06) เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (𝑥̅ =4.51, 

S.D.=0.99) ล าดบัถดัมา ด้านการเห็นความส าคญัของงาน อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (𝑥̅ =4.42, S.D.=1.05) และด้าน

ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅ =3.96, S.D.=1.16) 
 

ตารางท่ี 4 ความผกูพนัในองค์กรของบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ     
ในภาพรวมและรายด้าน 

ความผูกพันในองค์กร 
ของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 𝑥̅  S.D. 

ระดับความผูกพันต่อ
องค์การ 

1. ความผกูพนัตอ่องค์การด้านความตอ่เน่ือง 4.11 0.87 มาก 
2. ความผกูพนัตอ่องค์การด้านความรู้สึก 4.04 0.86 มาก 

3. ความผกูพนัตอ่องค์การด้านบรรทดัฐาน 
    ทางสงัคม 

3.97 0.84 มาก 

เฉล่ีย 4.04 0.86 มาก 

 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์พบว่าความผกูพนัในองค์กรของบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (𝑥̅ =4.04,S.D.=0.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

ท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ ความผกูพนัตอ่องค์การด้านความตอ่เน่ือง อยู่ในระดบัมาก (𝑥̅ =4.11, S.D.=0.87) ล าดบัถัด

มา ความผกูพนัตอ่องค์การด้านความรู้สึก อยู่ในระดบัมาก (𝑥̅ =4.04, S.D.=0.86) และความผกูพนัตอ่องค์การด้าน

บรรทดัฐานทางสงัคม อยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅ =3.97, S.D.=0.84) 
 

 การทดสอบสมมุติฐานปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความผูกพนัในองค์กรของบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  
ตารางท่ี 5 สรุปผลการทดสอบสมมตุิฐานปัจจยัส่วนบคุคลกบัความผกูพนัในองค์กรของบคุลากรธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
t-test F - test Sig. แปลผล 



 
 
 

 
เพศ -0.684 - 0.495 ปฏิเสธสมมตฐิาน 
อาย ุ - 0.374 0.772 ปฏิเสธสมมตฐิาน 
สถานภาพ - 4.849 0.009* ยอมรับสมมตฐิาน 
ระดบัการศกึษา - 3.184 0.044* ยอมรับสมมตฐิาน 
อายกุารท างาน - 0.355 0.785 ยอมรับสมมตฐิาน 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า ปัจจยัส่วนบคุคลกบัความผูกพนัในองค์กรของบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามเพศ อาย ุและอายกุารท างานโดยภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
 จ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึก และความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานทางสังคม 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ความผกูพนัตอ่องค์การด้านความรู้สึก และความผกูพนัตอ่องค์การด้านบรรทดัฐานทาง
สงัคม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์  ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สรุปผลการศกึษา ดงันี ้
 ปัจจัยลักษณะงานมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (Sig.=
0.029)โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.538โดยมีอ านาจพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
และด้านความมั่งคงในงาน (Sig.=0.016)โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.502 โดยมี
อ านาจพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถอธิบายปัจจัยลักษณะงานท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 21.60 
 ปัจจยัลกัษณะขององค์กรท่ีมีผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
(Sig.=0.002)โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.175โดยมีอ านาจพยากรณ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถอธิบายปัจจยัลกัษณะขององค์กรท่ีมีผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 23.50 
 ปัจจยัประสบการณ์จากการท างานท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัในองค์กรของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน (Sig.=0.041) โดย
มีคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากบั 2.064โดยมีอ านาจพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีอ านาจ
พยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกนัสามารถอธิบายปัจจยัประสบการณ์จากการท างานท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัในองค์กร
ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 21.80 



 
 
 

 
อภปิรายผลการศึกษา 
 ปัจจยัลกัษณะงานของบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในภาพรวม อยู่

ในระดบัมาก(𝑥̅  =4.17, S.D.=1.07) เพราะว่า บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความคิดเห็นเก่ียวกับ ด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานไม่
แตกตา่งจากเพ่ือนร่วมงานท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีอ่ืนๆ ในระดบัเดียวกนั  และด้านความท้าทายในการท างานบคุลากร
ในธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความสุขในการปฏิบัติภารกิจและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของศรีสนุนัท์  วฒันา (2560, หน้า 78) ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัในองค์กร
ของพนกังานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัในองค์กร

ของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.57, S.D.= 0.53) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ด้านลกัษณะงาน มีคา่เฉล่ียสงูสดุ อยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅  = 3.67, S.D.= 0.50) 
 ปัจจัยลักษณะขององค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.05, S.D.=1.11)เพราะว่า บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความคิดเห็น
เก่ียวกับด้านนโยบาย กฎ ข้อบงัคบัและขัน้ตอนต่าง ๆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีการชีแ้จงนโยบายการท างาน
และปัญหาท่ีเกิดจากการท างานอย่างสม ่าเสมอ และด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  บุคลากรธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สามารถจะแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตย์ ค า
วิจารณ์ (2558, หน้า 502)ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานในโรงงาน
อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลความผกูพนัของพนกังาน          โดยเรียงล าดบั
ความส าคัญ ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีความส าคัญในระดับมาก(3.64) ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน 
ความส าคญัในระดบัมาก(3.48) และปัจจยัด้านการจดัการองค์กร ความส าคญัในระดบัมาก 
 ปัจจัยประสบการณ์จากการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (𝑥̅ =4.29, S.D.=1.06) เพราะว่า 
บุคลากรธนาคารอาคารสง เคราะ ห์ มี ความคิ ด เห็ น เ ก่ี ยวกับ ด้ านสภาพแวด ล้ อม ในกา รท า ง าน                                
โดยสภาพแวดล้อม และบรรยากาศทั่วไปในท่ีท างาน เช่น ความเป็นสัดส่วนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย แสง
สว่างเพียงพอ การถ่ายเทอากาศมีความเหมาะสมและส่งเสริมให้ท่านท างานสะดวก  และ ด้านการเห็น
ความส าคญัของงาน โดยงานเป็นสิ่งส าคญัส าหรับชีวิตของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของอาทิตย์ ค าวิจารณ์ (2558, หน้า 502)  ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรของ
พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลความผูกพนัของพนกังาน
โดยเรียงล าดบัความส าคญั ปัจจยัด้านลกัษณะงาน มีความส าคญัในระดบัมาก(3.64) ปัจจยัด้านประสบการณ์ใน
งาน ความส าคญัในระดบัมาก(3.48) 
 ความผกูพนัในองค์กรของบคุลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวนัออก        เฉียงเหนือในภาพ

รวมอยู่ในระดบัมาก (𝑥̅ =4.04,S.D.=0.86) เพราะว่า บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความคิดเห็นเก่ียวกับ



 
 
 

 
ความผกูพนัตอ่องค์การด้านความตอ่เน่ือง บคุลากรธนาคารได้รับความไว้วางใจจากองค์การให้ท างานส าคญั และ
ความผูกพนัต่อองค์การด้านความรู้สึก บุคลากรธนาคารอยากเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้องค์การก้าวหน้าโดยยินดีท่ีจะ
ท างานมากกว่าเดิมหากมีส่วนท าให้องค์การประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศรีสุนันท์  วัฒนา 
(2560, หน้า 78) ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัในองค์กรของพนกังานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) 
จ ากัด ผลการศึกษา พบว่า การศกึษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษัท เอชจีเอสที(ประเทศไทย) จ ากัด

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅ =3.92, S.D.=0.60)  
 ปัจจัยลักษณะงานมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (Sig.=
0.029)โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.538โดยมีอ านาจพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
และด้านความมั่งคงในงาน (Sig.=0.016)โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.502 โดยมี
อ านาจพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถอธิบายปัจจัยลักษณะงานท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 21.60 เพราะว่า เม่ือพนกังานมี
หลักประกันในการท างาน มีความแน่ใจว่าหากปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนแล้วจะได้รับการพิจารณาเล่ือน
ต าแหนง่และเงินเดือนโดยไมล่ าเอียง ยอ่มเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความผกูพนัในองค์กรซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของว
รารักษ์  ลีเลิศพนัธ์ (2557, หน้า 51) ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานฝ่ายรายการ
และฝ่ายโฆษณา บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยด้าน
ลกัษณะงานของพนกังาน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากัด (มหาชน) กับปัจจัยด้านความผูกพัน
องค์กรมีความสมัพนัธ์กนั 
 ปัจจยัลกัษณะขององค์กรท่ีมีผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
(Sig.=0.002)โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.175โดยมีอ านาจพยากรณ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถอธิบายปัจจยัลกัษณะขององค์กรท่ีมีผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 23.50 เพราะว่า พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์มีส่วน
ร่วมในการบริหารงานจะท าให้พนกังาน มีความรู้สึกตอ่องค์กรในทางท่ีดีรู้สกึยินดีและภาคภูมิใจกบกัารเป็นสมาชิก
หรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมีแนวโน้มท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของจิ
รัชญา ศุขโภคา (2562, หน้า 7) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานกลุ่ม
อตุสาหกรรมยานยนต์ในจงัหวดัสมทุรปราการ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ
นโยบาย กฎ ข้อบงัคบั และขัน้ตอนต่างๆในการท างานเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนกังาน
กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 ปัจจยัประสบการณ์จากการท างานท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัในองค์กรของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน (Sig.=0.041) โดย



 
 
 

 
มีคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากบั 2.064โดยมีอ านาจพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีอ านาจ
พยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกนัสามารถอธิบายปัจจยัประสบการณ์จากการท างานท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัในองค์กร
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 21.80 เพราะว่า พนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับัญชาและเพ่ือนร่วมงานท่ีดี เป็นการแสวงหาความร่วมมือ
ในการท างาน เพ่ือให้งานบรรลคุวามส าเร็จ เพ่ือให้เกิดความผกูพนัในองค์กรท่ีมาจากการตระหนกัในคณุคา่ตนเอง 
ท่ีมาจากผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของธนรัฐ นาทอง (2556, หน้า 76) ได้ศึกษา
เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ท างานของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1.ปัจจยัลกัษณะงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน โดยมีร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสมัพันธ์อันดีกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียการเคารพให้เกียรติกัน รับฟังความ
คิดเห็นของทุกคนในทีม และปฏิบตัิกับทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม การช่วยเหลือเกือ้กูลกัน และการมี
น า้ใจ ตอ่ลกูค้า หวัหน้า เพ่ือน และลกูน้อง อนัจะสง่ผลให้เกิดความผกูพนัตอ่องค์กรอย่างยัง่ยืน 

2.ปัจจัยลักษณะขององค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ก าหนดหน้าท่ี
รับผิดชอบให้ชดัเจน ควรมีการวางระบบ ขัน้ตอน และกระบวนการในการปฏิบตัิงานให้ชัดเจน เพ่ือให้พนักงาน
สามารถด าเนินงานตามขัน้ตอนได้อยา่งถกูต้อง ลดขัน้ตอนของกระบวนการท างานท่ีซบัซ้อนเพ่ือให้การด าเนินการ
มีความรวดเร็วยิ่งขึน้ 

3.ปัจจยัประสบการณ์จากการท างาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีการก าหนดนโยบายหรือวางแผนเชิงกล
ยทุธ์ ในการเสริมสร้างความพงึพอใจในด้านสภาพการท างาน และด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ เช่น การก าหนด
นโยบายด้านสวสัดิการ เงินเดือนให้เหมาะสมมากขึน้ทัง้ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ท างาน รวมทัง้จดั
สวสัดกิารตา่ง ๆ ให้อ านวยความสะดวกในการท างาน และความโปร่งใสยตุธิรรมในการเล่ือนขัน้ขึน้เงินเดือน 

4.ความผกูพนัในองค์กร  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องมีการบริหารอย่างเป็นระบบตามนโยบายคณุภาพ 
มีการรับฟังความเห็นของพนกังาน รวมถึงข้อเสนอแนะตา่งๆ เพ่ือให้พนกังานเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้
องค์การก้าวหน้า สง่เสริมการท ากิจกรรมร่วมกน ัเพ่ือให้เกิดความสามคัคีในการปฏิบตัิงาน สร้างสภาพแวดลอม้ท่ี
ดีเพ่ือให้พนกังานเกิดความรู้สึกดีมีความผูกพนั   โดยมีการส่งเสริมความตระหนกัให้พนกังานรับรู้ถึงบรรทดัฐาน
ทางสงัคมท่ีดี ซึง่สง่ผลให้เกิดความจงรักภกัดียินดีและพร้อมตอบแทนองค์การตอ่ไป 

 
 
 



 
 
 

 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1.ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยท่ีอาจส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น คุณภาพชีวิตการ
ท างาน วฒันธรรมองค์การ เพ่ือให้ได้ผลการวิจยัท่ีครอบคลมุหลายปัจจยั และสามารถน าผลของการศกึษาไปเป็น
แนวทางในการเสริมสร้างและพฒันาความผกูพนัตอ่องค์การในอนาคตตอ่ไป 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารซึ่งมีความเช่ือมโยง
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความมัง่คงขององค์กร เพราะองค์กรท่ีดีต้องมีผู้น าท่ีดีด้วย 
 3. ควรมีการศกึษาถึงแรงจงูใจในการท างานของพนกังานในองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่เพียงธนาคาร แตอ่าจจะ
เป็นสถาบนัทางการเงินอ่ืน ๆ จะท าให้เห็นถึงภาพรวมของแรงจงูใจในการท างาน 
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