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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ วิธีการศึกษาเชิงปริ มาณดาเนินการเก็บข้ อมูล โดยการใช้ แบบสอบถาม จากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ บุคลากรธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 150 คน สถิติที่ใช้
ใน การวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติ
การทดสอบ t - test แบบสถิตคิ วามแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยประสบการณ์ จ ากการทางาน อยู่ในระดับมากที่ สุด (𝑥̅=4.29, S.D.=1.06)
ลาดับถัดมา ปั จจัยลักษณะงาน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=4.17, S.D.=1.07) และปั จจัยลักษณะขององค์กร อยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ =4.05, S.D.=1.11) ความผู ก พั น ในองค์ ก รของบุ ค ลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ นเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅=4.04,S.D.=0.86) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความผูกพันต่อองค์การด้ านความต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=4.11, S.D.=0.87) ลาดับถัดมา
ความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้ สึก อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=4.04, S.D.=0.86) และความผูกพันต่อองค์การด้ าน
บรรทัดฐานทางสังคม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.97, S.D.=0.84) การทดสอบสมมุติฐานปั จจัยส่วนบุคคลกับความ
ผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามเพศ อายุ และ
อายุการทางานโดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามสถานภาพและระดับการศึกษาโดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยลักษณะงาน ปั จจัยลักษณะขององค์กรและปั จจัยประสบการณ์จากการทางานส่งผลต่อความผูกพัน
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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.
Keywords : Commitment, Government Housing Bank

บทนา (Introduction)
เนื่องด้ วยสถานการณ์ปัจจุบนั ธนาคารในประเทศมีการแข่งขันด้ านธุรกิจต่างๆที่สงู มากทังด้
้ านการบริ การ
ทางการเงิ นและด้ านอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ สิ่ ง ส าคัญในการดาเนินธุ ร กิ จ ขององค์กรก็ คือ บุคลากรธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็เป็ นหนึ่งในสถาบันการเงินที่กาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ของธนาคารให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถของพนักงานให้ สามารถ
ปรับตัว พร้ อมทางานร่วมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปั จจุบนั โดยเฉพาะในเรื่ องของ “ความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก าร” เป็ นสิ่ ง ที่ ทุ ก องค์ ก ารต้ องการให้ มี โ ดยเฉพาะอย่ า ง ยิ่ ง ก ารศึ ก ษาความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร
(Organizational Commitment) จึงเป็ นสิ่งที่ผ้ ูบริ หาร และนักวิชาการควรให้ ควาสนใจ ด้ วยเหตุผลที่สาคัญคือ
ความผูกพันต่อองค์กร (อรอุสา เกษรสังข์, 2550, หน้ า 2)

ผู้วิจัยเป็ นพนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงสนใจปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้ างความ
ผูกพันในงานของ พนักงานต่อองค์การให้ ดียิ่งขึ ้น รวมทังการมี
้
ส่วนร่วมในการพัฒนาในด้ านต่างๆเพื่อให้ องค์การ
ก้ าว ไปสู่ความสาเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ เ พื่อเป็ น แนวทางส าหรั บผู้บริ หารและผู้ที่เกี่ ยวข้ องใช้ ในการ วาง
แผนการรักษาและพัฒนาพนักงานที่มีคณ
ุ ภาพ ให้ คงอยู่เพื่อสร้ างความสาเร็ จให้ กบั องค์การอย่าง ยัง่ ยืนตลอดไป
และสามารถใช้ แนวทางใน การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริ มพฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดีขององค์กร
ให้ กบั พนักงานในเขตอื่นๆ เพื่อให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายสามารถเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถของพนักงาน
ให้ ดียิ่งขึ ้น
คาถามการวิจัย
1.ปั จ จัยใดบ้ างที่ ส่ง ผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2.ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เป็ น
อย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.เพื่อศึกษาปั จจัยลักษณะงานที่สง่ ผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.เพื่ อศึกษาปั จ จัยลักษณะขององค์กรที่ ส่ง ผลต่อความผูก พันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.เพื่อศึกษาประสบการณ์จากการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึกษาปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีขอบเขตในการศึกษา ดังนี ้
1. ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้ วย
1.1 ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ 1.เพศ 2.อายุ 3.ระดับการศึกษา 4.ตาแหน่ง 5.เงินเดือน

1.2 ปั จจัยลักษณะงาน ได้ แก่ 1.ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน 2.ความมัน่ คงในงาน 3.ความ ท้ า
ทายในการทางาน
1.3 ปั จจัยลักษณะขององค์กร ได้ แก่ 1.การมีส่วนร่วมในการบริ หารงาน 2.นโยบาย กฎ ข้ อบังคับ และ
ขันตอนต่
้
าง ๆ
1.4 ประสบการณ์จากการทางาน ได้ แก่ 1.การเห็นความสาคัญของงาน 2.ด้ านสภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน 3.ความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
2. ตัว แปรตาม คื อ ความผู ก พั น ในองค์ ก รของบุ ค ลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ นเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ แก่ 1.ความผูกพันต่อองค์การด้ านความต่อเนื่อง 2.ความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้สึก
3.ความผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐานทางสังคม
2.ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ค้ ื อ บุ ค ลากรธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ นเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 199 คน (ธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ , 12 เมษายน 2564 ) และเก็บข้ อมูลจาก
บุคลากรธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษา คื อ บุ ค ลากรธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั จากสูตรของKrejcie and Morgan (อ้ างถึง
ในกัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560, หน้ า 18) โดยได้ กลุ่มตัวอย่างจานวน 132 คน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการ
เก็บข้ อมูล ความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั จึงใช้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
150 คน
ซึง่ ถือได้ วา่ ผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนด คือไม่น้อยกว่า 132 คน และใช้ วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชันภู
้ มิ
(Stratified Random Sampling) แบบเป็ นสัดส่วน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 10 กลุ่มจาก 10 สาขา ตาม
สัดส่วนของประชากรแต่ละสาขา จากนันค
้ านวณหาขนาดตัวอย่างจาก 10 สาขา ตามสัดส่วนของประชากรให้ ได้
กลุม่ ตัวอย่างครบตามจานวน และทาการสุม่ ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
3.ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การศึกษางานวิจยั ในครัง้ นี ้พื ้นที่หรื อสถานที่ในการเก็บข้ อมูลการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเก็บจานวน 10 สาขา ดังนี ้ 1.สาขาขอนแก่น 2.สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี
3.สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี 4.สาขานครราชสีมา 5.สาขาอุดรธานี 6. สาขามหาสารคาม 7.สาขาถนน
มิตรภาพ 8. สาขาสกลนคร 9.สาขาถนนจอมพล 10.สาขาร้ อยเอ็ด
4.ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ผู้วิจยั ดาเนินการศึกษา ตังแต่
้ เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2564

กรอบแนวคิดในวิจัย
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง ผู้ศึกษาได้ ศกึ ษาตามแนวคิดของ (Mowday, Steers & Porter,
1982) เกี่ยวกับปั จจัยที่สง่ ผลต่อความผูกพันในองค์การ โดยสามารถนามากาหนดกรอบแนวคิด ดังนี ้
ปั จจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อายุงาน
ปั จจัยลักษณะงาน
- ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน
- ความมัน่ คงในงาน
- ความท้ าทายในการทางาน
(Mowday, Steers & Porter, 1982)
ปั จจัยลักษณะขององค์ กร
-.การมีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน
-นโยบายกฎข้ อบังคับและขันตอนต่
้
าง ๆ
(Mowday, Steers & Porter, 1982)

ความผูกพันต่ อองค์ การ
- ความผูกพันต่อองค์การ
ด้ านความต่อเนื่อง
- ความผูกพันต่อองค์การด้ าน
ความรู้สกึ
- ความผูกพันต่อองค์การ
ด้ านบรรทัดฐานทางสังคม
(Allen & Meyer, 1997)

ประสบการณ์ จากการทางาน
- การเห็นความสาคัญของงาน
- สภาพแวดล้ อมในการทางาน
- ความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน
(Mowday, Steers & Porter, 1982)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในวิจยั

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.ทาให้ ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารองค์กร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถนาผลการศึกษาเพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กร
2.เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและองค์กรอื่นที่สนใจ
นาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรในการเสริ มสร้ างความจงรักภักดี ความผูกพันกับองค์กรและเพื่อ
รักษาพนักงานที่มีคณ
ุ ค่าไว้ กบั องค์กรให้ นานที่สดุ
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่ อองค์ การ
ในการศึกษาถึง แนวคิดและปั จ จัยที่ มี ผลต่อความผูกพันต่อองค์การ มีผ้ ูศึกษาแนวคิดและตัวแปรที่ มี
อิทธิ พ ลต่อความผูกพันมากมาย แต่ยังไม่ส ามารถชี ช้ ัดถึง แนวคิดและปั จ จัยที่ ชัดเจนได้ จ ากการศึกษา แต่ก็มี
นักวิชาการหลายท่านได้ ทศั นะคติที่แตกต่างกันไว้ ดงั นี ้
Mowday, Steers and Porter (1982, p. 433-434) ได้ สรุปว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การนัน้
มี 4 องค์ประกอบ คือ
1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ ระยะเวลาที่ ปฏิ บัติง านในองค์การ ระดับการศึกษา และความต้ องการ
ประสบความสาเร็จ
2. ลักษณะของงานและบทบาทในการปฏิบตั งิ าน เช่น งานที่ทาเป็ นงานที่มีคณ
ุ ค่า มีบทบาทที่เด่นชัด และ
บทบาทที่สอดคล้ องกับตนเอง สิ่งเหล่านี ้มีความผูกพันโดยตรงกับความผูกพันต่อองค์การ
3. โครงสร้ างขององค์การ ซึ่งจะต้ องมีลักษณะเป็ นระบบที่ มีแบบแผน มีหน้ าที่ ที่เด่นชัดมีการกระจาย
อานาจ การให้ ผ้ รู ่วมงานมีการตัดสินใจ สิ่งเหล่านี ้นับว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
4. ประสบการณ์ในงาน เป็ นเหตุการณ์ ต่างๆที่บุคคลพบในระหว่างการทางาน เช่น การปฏิบตั ิงานของ
ผู้บงั คับบัญชา การที่ร้ ูสกึ ว่าตนเองเป็ นบุคคลสาคัญ สิ่งเหล่านี ้นับว่ามีอิทธิพลสนับสนุนต่อความผูกพันต่อองค์การ
Allen & Meyer (1997, p. 1-18) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การประกอบด้ วยโครงสร้ าง 3 ลักษณะ
1. ความผูกพันด้ านความรู้ สึก (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ ้นจากความรู้ สึก
เป็ นความรู้สกึ ผูกพันและเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันกับองค์การรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ
2. ความผูกพันต่อเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ ้นจากการคิดคานวณ
ของบุคคล โดยมีพื ้นฐานอยู่บนต้ นทุนที่บคุ คลให้ กบั องค์การทางเลือกที่มีของบุคคลและผลตอบแทนที่บคุ คลได้ รับ
จากองค์การ โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนื่องในการทางานของบุคคลว่าจะทางานอยู่กบั องค์การนัน้
ต่อไปหรื อโยกย้ ายเปลี่ยนแปลงที่ทางาน

3. ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม (Normative Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ ้น
จากค่านิยม วัฒนธรรม หรื อบรรทัดฐานของสังคมเป็ นความผูกพันเกิดขึน้ เพื่อตอบแทนในสิ่งที่บุ คคลได้ รับจาก
องค์การ แสดงออกในรูปของความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์การ
งานวิจัยภายในประเทศ
ปาริชาต บัวเป็ ง (2554, หน้ า 65) ได้ ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษัท
ไดกิ ้น อินดัสทรี ส์ (ประเทศไทย) จากัด ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นในลักษณะงานของพนักงานบริ ษัท
ไดกิ ้น อินดัสทรี ส์ (ประเทศไทย) จากัดในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ระดับความคิดเห็นในประสบการณ์ใน
งานของพนักงาน อยูใ่ นระดับมาก ระดับความผูกพันต่อองค์กรงานของพนักงานบริ ษัท ไดกิ ้น อินดัสทรี ส์ (ประเทศ
ไทย) จากัดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง(𝑥̅ =3.36, S.D.=0.72) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านเรี ยงลาดับจาก
ค่าเฉลี่ย 3 ลาดับมากที่สดุ คือ ด้ านความรู้สกึ อยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅=3.59, S.D.=0.75) รองลงมาคือด้ านบรรทัดฐาน
ทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง(𝑥̅=3.32, S.D.=0.83) และด้ านความต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง(𝑥̅=3.17,
S.D.=0.83) ตามลาดับการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษัท ไดกิ ้น
อินดัสทรี ส์ ประเทศไทย (จากัด) จาแนกตาม เพศ การศึกษาสถานภาพสมรส และระยะเวลาการปฏิบตั ิงานที่
ต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 จาแนกตามอายุที่ต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
กิตติพงศ์ สุวรรณมาโจ (2556, หน้ า 60) ได้ ศกึ ษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง ผลการศึกษา
พบว่า คุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านความ
ภูมิใจในองค์การ ด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ปลอดภัยในการทางาน ด้ านการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน ด้ านความก้ าวหน้ าและความมัน่ คงในอาชีพ ด้ านความเสมอภาคและความยุติธรรมใน
องค์กรด้ านรายได้ และ ค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรม และด้ านความสมดุลของชีวิตการทางาน ซึ่งยังพบว่ามีความผูกพัน
ต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อยคือความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการ
ทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร ความต้ องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็ นสมาชิกขององค์กรต่อไป และความเชื่อมัน่ และ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
ธนรัฐ นาทอง (2556, หน้ า 76) ได้ ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคาร
ออมสินภาค 5 ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสิ นภาค 5 ตัวแปรอายุแตกต่างกัน
จะมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนยั ทางสถิติ ส่วนตัวแปร ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน อัตรา
เงินเดือน ตาแหน่งงาน และสังกัด ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กร ปั จจัยด้ านลักษณะงานของพนักงานธนาคาร
ออมสินภาค 5 มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ปั จจัยด้ านประสบการณ์ทางานของ
พนักงานธนาคาร ออมสินภาค 5 มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก

วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์ (2557, หน้ า 51) ได้ ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ฝ่ ายรายการและฝ่ ายโฆษณา บริ ษัท เนชั่น บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอร์ เรชั่น จากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า
ปั จจัยด้ านความผูกพันองค์กรของพนักงานบริ ษัท เนชั่น บรอด แคสติ ้ง คอร์ ปอร์ เรชั่น จากัด (มหาชน) อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า พนัก งาน บริ ษั ท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ป อร์ เ รชั่ น จ ากัด
(มหาชน) ที่มีเพศ อายุ สถานภาพครอบครัว รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่ตา่ งกัน มีผล
ต่อปั จจัยด้ านความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปั จจัยด้ านลักษณะงาน
ของพนักงาน บริ ษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอร์ เ รชั่ น จ ากัด (มหาชน) กับปั จ จัยด้ านความผูก พันองค์กรมี
ความสัมพันธ์กนั และมีความสัมพันธ์กนั ในระดับมาก
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มุ่งศึกษาถึง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในเขต ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ การดาเนินการวิจยั ครังนี ้ใช้ วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ผู้
ศึกษาได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าจากเอกสาร ตารา งานวิจยั โดยมีขนตอนการด
ั้
าเนินการวิจยั ดังนี ้
การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1.ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีเพื่อให้ สามารถสร้ างแบบสอบถามเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดความสาคัญ
ของความผูกพันต่อองค์การ, แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ,ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความผูกพันต่อองค์การ
และการวัดความผูกพันต่อองค์การ โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
จากแนวคิดของ Likert (อ้ างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557, หน้ า 103) แล้ วประยุกต์เป็ นคาถามของผู้วิจยั
2.สร้ างเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถาม 4 ตอน คือตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้ อมูลปั จจัยกับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอน
ที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความผูก พัน ในองค์ ก รของบุค ลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ นเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (Open ended) ข้ อเสนอแนะปั จจัยที่กับ
ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.นาเสนอแบบสอบถามอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาความถูกต้ องและตรงต่อเนื ้อหาความสอดคล้ อง
ของคาถาม นิยาม การใช้ ภาษา
4.ปรั บปรุ ง แก้ ไ ขแบบสอบถามตามที่ อาจารย์ ที่ ปรึ กษาเสนอแนะ แล้ ว น าไปวิเ คราะห์ หาค่าดัช นี ความ
สอดคล้ องจาแนกเป็ นรายข้ อ โดยวิธี Item – total Correlation โดยได้ คา่ IOC แบบสอบถามทังฉบั
้ บ 0.929
5.ปรับปรุ ง แก้ ไ ขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ ที่ปรึ กษาเสนอแนะแล้ วนาไปทดลองใช้ กับประชากรที่ มี
ลักษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ้ ศู ึกษานาไปทดลองใช้ กับ บุคลากรของ
ธนาคารอาคารออมสินในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 30 คน

6. นาแบบสอบถามซึ่งมีค่าอานาจจาแนกที่อยู่ในเกณฑ์ไปหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ วิธีของ Cronbach
(1990 : 202) หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า ( α coefficient) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าตังแต่
้ 0.70 ขึ ้นไปแสดงว่าแบบ
สอบ ถามมีค่าความเชื่อมัน่ สามารถนาไปใช้ ได้ ซึ่งแบบสอบถามในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ คา่ Cronbach ของ
แบบสอบถามทังฉบั
้ บ = 0.828
7. ปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามตามหลักเกณฑ์ของคุณภาพเครื่ องมือให้ สมบูรณ์ทกุ ข้ อ
8. นาเครื่ องมือที่ปรับปรุงแก้ ไขสมบูรณ์แล้ วไปเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี ้
1.วิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหาค่าความถี่และร้ อยละ
2.วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย กั บ ความผู ก พัน ในองค์ ก รของบุ ค ลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ นเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
3.วิเคราะห์ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
4.การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยการทดสอบค่าที (t-test) ในด้ านเพศ และดาเนินการการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA หรื อ F-test) ในด้ านจาแนกตามอายุ, สถานภาพ, ระดับการศึก ษาและอายุ
การทางาน และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผู้วิจยั จะดาเนินการตรวจสอบความแตกต่างเป็ น
รายคู่
5.การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้ แก่การวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์ถดถอยอย่างง่าย Multiple Regression โดยกาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สรุปผลการศึกษา
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง จานวน 88 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.70 อายุ 31 – 40 ปี จานวน 71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.30 มีสถานภาพ
สมรส จานวน 81 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.00 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 95 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.30 และ
มีอายุการทางาน 1-2 ปี จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.70

ตารางที่ 1 ปั จจัยลักษณะงานของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในภาพรวมและรายด้ าน
ปั จจัยลักษณะงานของบุคลากร
ระดับความคิดเห็น
S.D.
𝑥̅
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ด้ านความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน
4.22 0.98
มากที่สดุ
ด้ านความมัง่ คงในงาน
4.11 1.14
มาก
ด้ านความท้ าทายในการทางาน
4.19 1.07
มาก
เฉลี่ย
4.17 1.07
มาก
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยลักษณะงานของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.17, S.D.=1.07) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน อยู่ในระดับมากที่สดุ (𝑥̅=4.22, S.D.=0.98) ลาดับ
ถัดมา ด้ านความท้ าทายในการทางานอยู่ในระดับมาก (𝑥̅=4.19,S.D.=1.07) และด้ านความมัง่ คงในงาน อยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅=4.11,S.D.=1.14)
ตารางที่ 2 ปั จจัยลักษณะขององค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในภาพรวมและรายด้ าน
ปั จจัยลักษณะขององค์ กรของบุคลากร
S.D.
ระดับความคิดเห็น
𝑥̅
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ด้ านการมีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน
3.97 1.19
มาก
ด้ านนโยบาย กฎ ข้ อบังคับและขันตอนต่
้
าง ๆ 4.14 1.03
มาก
เฉลี่ย
มาก
4.05 1.11
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยลักษณะขององค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=4.05, S.D.=1.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านนโยบาย กฎ ข้ อบังคับและขันตอนต่
้
าง ๆ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=4.14, S.D.=1.03)
ลาดับถัดมา ด้ านการมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน อยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅=3.97, S.D.=1.19)
ตารางที่ 3 ปั จจัยประสบการณ์จากการทางานของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมและรายด้ าน
ปั จจัยประสบการณ์ จากการทางานของ
S.D.
บุคลากร
ระดับความคิดเห็น
𝑥̅
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ด้ านการเห็นความสาคัญของงาน
4.42 1.05
มากที่สดุ

ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน
4.51 0.99
มากที่สดุ
ด้ านความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชาและ
มาก
เพื่อนร่วมงาน
3.96 1.16
เฉลี่ย
มากที่สุด
4.29 1.06
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยประสบการณ์ จากการทางานของบุคลากรธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สดุ (𝑥̅=4.29, S.D.=1.06) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅=4.51,
S.D.=0.99) ลาดับถัดมา ด้ านการเห็นความสาคัญของงาน อยู่ในระดับมากที่สดุ (𝑥̅=4.42, S.D.=1.05) และด้ าน
ความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน อยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅=3.96, S.D.=1.16)
ตารางที่ 4 ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในภาพรวมและรายด้ าน
ความผูกพันในองค์ กร
ระดับความผูกพันต่ อ
S.D.
𝑥̅
ของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์
องค์ การ
1. ความผูกพันต่อองค์การด้ านความต่อเนื่อง 4.11 0.87
มาก
2. ความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้สึก
4.04 0.86
มาก
3. ความผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐาน
3.97 0.84
มาก
ทางสังคม
เฉลี่ย
4.04 0.86
มาก
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่าความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅=4.04,S.D.=0.86) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ าน
ที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ ความผูกพันต่อองค์การด้ านความต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=4.11, S.D.=0.87) ลาดับถัด
มา ความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้สึก อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=4.04, S.D.=0.86) และความผูกพันต่อองค์การด้ าน
บรรทัดฐานทางสังคม อยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅=3.97, S.D.=0.84)
การทดสอบสมมุติฐานปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานปั จจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปั จจัยส่ วนบุคคลของ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผู้ตอบแบบสอบถาม
t-test
F - test
Sig.
แปลผล

เพศ
-0.684
0.495
ปฏิเสธสมมติฐาน
อายุ
0.374
0.772
ปฏิเสธสมมติฐาน
0.009*
สถานภาพ
4.849
ยอมรับสมมติฐาน
0.044*
ระดับการศึกษา
3.184
ยอมรับสมมติฐาน
อายุการทางาน
0.355
0.785
ยอมรับสมมติฐาน
จากตารางที่ 5 พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามเพศ อายุ และอายุการทางานโดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
จาแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาราย
ด้ า น พบว่า ความผูก พันต่อ องค์ก ารด้ า นความรู้ สึก และความผูก พันต่อ องค์ ก ารด้ า นบรรทัด ฐานทางสัง คม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จ าแนกตามระดับ การศึก ษา โดยภาพรวมแตกต่า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.05 เมื่ อ
พิจารณารายด้ าน พบว่า ความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้สึก และความผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐานทาง
สังคม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ในองค์ ก รของบุ ค ลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลการศึกษา ดังนี ้
ปั จ จัยลักษณะงานมี ผ ลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ด้ านความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน (Sig.=
0.029)โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.538โดยมีอานาจพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน
และด้ านความมั่งคงในงาน (Sig.=0.016)โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.502 โดยมี
อานาจพยากรณ์ ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถอธิ บายปั จจัยลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ ร้อยละ 21.60
ปั จจัยลักษณะขององค์กรที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ด้ านการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
(Sig.=0.002)โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.175โดยมีอานาจพยากรณ์ ไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถอธิบายปั จจัยลักษณะขององค์กรที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ ร้อยละ 23.50
ปั จจัยประสบการณ์จากการทางานที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ด้ านความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน (Sig.=0.041) โดย
มีคา่ สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 2.064โดยมีอานาจพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีอานาจ
พยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกันสามารถอธิบายปั จจัยประสบการณ์จากการทางานที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ ร้อยละ 21.80

อภิปรายผลการศึกษา
ปั จจัยลักษณะงานของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก(𝑥̅ =4.17, S.D.=1.07) เพราะว่า บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้ าน
ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่ การงาน โดยบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ มี ความก้ าวหน้ าในอาชีพ การงานไม่
แตกต่างจากเพื่อนร่วมงานที่มีตาแหน่งหน้ าที่อื่นๆ ในระดับเดียวกัน และด้ านความท้ าทายในการทางานบุคลากร
ในธนาคารอาคารสงเคราะห์ มี ความสุขในการปฏิ บัติภ ารกิ จ และหน้ า ที่ ที่ไ ด้ รับมอบหมายหรื อรั บผิดชอบ ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของศรี สนุ นั ท์ วัฒนา (2560, หน้ า 78) ได้ ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร
ของพนักงานบริ ษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จากัด ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร
ของพนักงานบริ ษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅= 3.57, S.D.= 0.53) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าด้ านลักษณะงาน มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด อยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.67, S.D.= 0.50)
ปั จจัยลักษณะขององค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=4.05, S.D.=1.11)เพราะว่า บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้ านนโยบาย กฎ ข้ อบังคับและขันตอนต่
้
าง ๆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีการชี ้แจงนโยบายการทางาน
และปั ญหาที่เกิ ดจากการทางานอย่างสม่าเสมอ และด้ านการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน บุคลากรธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สามารถจะแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของอาทิตย์ คา
วิจ ารณ์ (2558, หน้ า 502)ได้ ศึกษาเรื่ องปั จ จัยที่ มี อิทธิ พ ลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลความผูกพันของพนักงาน
โดยเรี ยงลาดับ
ความส าคัญ ปั จ จัย ด้ า นลัก ษณะงาน มี ค วามส าคัญ ในระดับ มาก( 3.64) ปั จ จัย ด้ า นประสบการณ์ ใ นงาน
ความสาคัญในระดับมาก(3.48) และปั จจัยด้ านการจัดการองค์กร ความสาคัญในระดับมาก
ปั จ จัย ประสบการณ์ จ ากการท างานที่ ส่ ง ผลต่อ ความผูก พัน ในองค์ ก รของบุค ลากรธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅=4.29, S.D.=1.06) เพราะว่า
บุ ค ลากรธนาคารอาคารสง เคราะห์ มี ความคิ ด เห็ นเกี่ ยวกั บ ด้ าน ส ภ า พ แ วด ล้ อม ใ น กา ร ท า ง า น
โดยสภาพแวดล้ อม และบรรยากาศทั่วไปในที่ทางาน เช่น ความเป็ นสัดส่วนสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย แสง
สว่ า งเพี ย งพอ การถ่ า ยเทอากาศมี ค วามเหมาะสมและส่ ง เสริ ม ให้ ท่ า นท างานสะดวก และ ด้ า นการเห็ น
ความสาคัญของงาน โดยงานเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับชีวิตของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของอาทิตย์ คาวิจารณ์ (2558, หน้ า 502) ได้ ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลความผูกพันของพนักงาน
โดยเรี ยงลาดับความสาคัญ ปั จจัยด้ านลักษณะงาน มีความสาคัญในระดับมาก(3.64) ปั จจัยด้ านประสบการณ์ใน
งาน ความสาคัญในระดับมาก(3.48)
ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅=4.04,S.D.=0.86) เพราะว่า บุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับ

ความผูกพันต่อองค์การด้ านความต่อเนื่อง บุคลากรธนาคารได้ รับความไว้ วางใจจากองค์การให้ ทางานสาคัญ และ
ความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้ สึก บุคลากรธนาคารอยากเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ องค์การก้ าวหน้ าโดยยินดีที่จะ
ทางานมากกว่าเดิมหากมีส่วนทาให้ องค์การประสบความสาเร็ จ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของศรี สุนันท์ วัฒนา
(2560, หน้ า 78) ได้ ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริ ษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย)
จากัด ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษั ท เอชจีเอสที(ประเทศไทย) จากัด
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅=3.92, S.D.=0.60)
ปั จ จัยลักษณะงานมี ผ ลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ด้ านความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน (Sig.=
0.029)โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.538โดยมีอานาจพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน
และด้ านความมั่งคงในงาน (Sig.=0.016)โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.502 โดยมี
อานาจพยากรณ์ ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถอธิ บายปั จจัยลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้ ร้อยละ 21.60 เพราะว่า เมื่อพนักงานมี
หลักประกันในการทางาน มี ความแน่ใจว่าหากปฏิ บัติง านตามหน้ าที่ ของตนแล้ ว จะได้ รับการพิจ ารณาเลื่ อน
ตาแหน่งและเงินเดือนโดยไม่ลาเอียง ย่อมเป็ นสิ่งกระตุ้นให้ เกิดความผูกพันในองค์กรซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของว
รารักษ์ ลีเลิศพันธ์ (2557, หน้ า 51) ได้ ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ ายรายการ
และฝ่ ายโฆษณา บริ ษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอร์ เรชั่น จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่าปั จ จัยด้ า น
ลักษณะงานของพนักงาน บริ ษัท เนชั่น บรอดแคสติ ้งคอร์ ปอร์ เรชัน่ จากัด (มหาชน) กับปั จจัยด้ านความผูกพัน
องค์กรมีความสัมพันธ์กนั
ปั จจัยลักษณะขององค์กรที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ด้ านการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
(Sig.=0.002)โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.175โดยมีอานาจพยากรณ์ ไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถอธิบายปั จจัยลักษณะขององค์กรที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้ ร้อยละ 23.50 เพราะว่า พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์มีส่วน
ร่วมในการบริหารงานจะทาให้ พนักงาน มีความรู้สึกต่อองค์กรในทางที่ดีร้ ูสกึ ยินดีและภาคภูมิใจกบัการเป็ นสมาชิก
หรื อเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรมีแนวโน้ มที่จะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆขององค์กรซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของจิ
รั ช ญา ศุข โภคา (2562, หน้ า 7) ได้ ศึก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ ความผูก พัน ในองค์ ก รของพนัก งานกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน และ
นโยบาย กฎ ข้ อบังคับ และขันตอนต่
้
างๆในการทางานเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
กลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ ในจังหวัดสมุทรปราการ
ปั จจัยประสบการณ์จากการทางานที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ด้ านความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน (Sig.=0.041) โดย

มีคา่ สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 2.064โดยมีอานาจพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีอานาจ
พยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกันสามารถอธิบายปั จจัยประสบการณ์จากการทางานที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้ ร้อยละ 21.80 เพราะว่า พนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มีความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่ดี เป็ นการแสวงหาความร่วมมือ
ในการทางาน เพื่อให้ งานบรรลุความสาเร็จ เพื่อให้ เกิดความผูกพันในองค์กรที่มาจากการตระหนักในคุณค่าตนเอง
ที่มาจากผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของธนรัฐ นาทอง (2556, หน้ า 76) ได้ ศึกษา
เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยด้ าน
ประสบการณ์ทางานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1.ปั จจัยลักษณะงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ร่ วมกัน โดยมีร่วมกิจกรรมที่สร้ างความสัมพันธ์ อันดีกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียการเคารพให้ เกี ยรติกัน รับฟั งความ
คิดเห็นของทุกคนในทีม และปฏิบตั ิกับทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม การช่วยเหลือเกือ้ กูลกั น และการมี
น ้าใจ ต่อลูกค้ า หัวหน้ า เพื่อน และลูกน้ อง อันจะส่งผลให้ เกิดความผูกพันต่อองค์กรอย่างยัง่ ยืน
2.ปั จจัยลักษณะขององค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดบุคลากรให้ เหมาะสมกับงาน กาหนดหน้ าที่
รับผิดชอบให้ ชดั เจน ควรมีการวางระบบ ขันตอน
้
และกระบวนการในการปฏิบตั ิงานให้ ชัดเจน เพื่อให้ พนักงาน
สามารถดาเนินงานตามขันตอนได้
้
อย่างถูกต้ อง ลดขันตอนของกระบวนการท
้
างานที่ซบั ซ้ อนเพื่อให้ การดาเนินการ
มีความรวดเร็วยิ่งขึ ้น
3.ปั จจัยประสบการณ์จากการทางาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีการกาหนดนโยบายหรื อวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ ในการเสริมสร้ างความพึงพอใจในด้ านสภาพการทางาน และด้ านเงินเดือนและผลประโยชน์ เช่น การกาหนด
นโยบายด้ านสวัสดิการ เงินเดือนให้ เหมาะสมมากขึ ้นทังตามวุ
้
ฒิการศึกษาและประสบการณ์ท างาน รวมทังจั
้ ด
สวัสดิการต่าง ๆ ให้ อานวยความสะดวกในการทางาน และความโปร่งใสยุตธิ รรมในการเลื่อนขันขึ
้ ้นเงินเดือน
4.ความผูกพันในองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องมีการบริ หารอย่างเป็ นระบบตามนโยบายคุณภาพ
มีการรับฟั งความเห็นของพนักงาน รวมถึงข้ อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ พนักงานเกิดความรู้ สึกเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้
องค์การก้ าวหน้ า ส่งเสริมการทากิจกรรมร่วมกนั เพื่อให้ เกิดความสามัคคีในการปฏิบตั ิงาน สร้ างสภาพแวดลอม้ ที่
ดีเพื่อให้ พนกังานเกิดความรู้ สึกดีมีความผูกพัน โดยมีการส่งเสริ มความตระหนักให้ พนักงานรับรู้ ถึงบรรทัดฐาน
ทางสังคมที่ดี ซึง่ ส่งผลให้ เกิดความจงรักภักดียินดีและพร้ อมตอบแทนองค์การต่อไป

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1.ควรมีการศึกษาถึงปั จจัยที่ อาจส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การอื่นๆเพิ่ม เติม เช่น คุณภาพชีวิตการ
ทางาน วัฒนธรรมองค์การ เพื่อให้ ได้ ผลการวิจยั ที่ครอบคลุมหลายปั จจัย และสามารถนาผลของการศึกษาไปเป็ น
แนวทางในการเสริมสร้ างและพัฒนาความผูกพันต่อองค์การในอนาคตต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการบริ หารงานของผู้บริ หารซึ่งมีความเชื่อมโยง
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวกับความมัง่ คงขององค์กร เพราะองค์กรที่ดีต้องมีผ้ นู าที่ดีด้วย
3. ควรมีการศึกษาถึงแรงจูงใจในการทางานของพนักงานในองค์กรอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เพียงธนาคาร แต่อาจจะ
เป็ นสถาบันทางการเงินอื่น ๆ จะทาให้ เห็นถึงภาพรวมของแรงจูงใจในการทางาน
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