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การวจิยัครัง้นี้มจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษาความสมดุลระหว่างชวีติการท างานทีส่่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์าร
ของพนกังานธนาคารออมสนิเจนเนอเรชัน่  "เอก็ซ"์  และ "วาย"  ในเขตจงัหวดันครราชสมีา โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยั คอื พนักงานเจนเนอรเ์รชัน่ เอก็ซ ์และ วาย ในเขตจงัหวดันครราชสมีา จ านวน 385 คน  
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเรือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์่าท ีการวเิคราะห์
ความแตกต่าง และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายเพยีรส์นั ผลการวจิยัพบว่า (1) ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ อายอุยู่ในช่วงเจนเนอรเ์รชัน่ วาย (21-39 ปี) สถานภาพโสด มกีารศกึษาอยูใ่นระดบั
ปรญิญาตร ีมปีระสบการณ์ท างานต ่ากว่า 3 ปี รายไดเ้ฉลีย่ 15,000-20,000 บาท และมตี าแหน่งงานระดบั
ลกูจา้งปฏบิตักิาร (2) ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อความสมดุลระหว่างชวีติและการท างานมคีวาม
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มคีวามพงึพอในในดา้นความพงึพอใจในงาน และ
ดา้นความพงึพอใจในชวีติ ตามล าดบั (3) ผูต้อบแบบสอบถามทีม่เีพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อ
เดอืน และต าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 (4) ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาย ุและประสบการณ์ในการท างานทีแ่ตกต่างกนัความผกูพนัต่อ
องคก์รแตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (5)  ความสมดุลระหว่างชวีติการท างานใน
ภาพรวมส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารของพนกังานธนาคารออมสนิ เจนเนอเรชัน่  "เอก็ซ"์  และ "วาย"  
ในเขตจงัหวดันครราชสมีา อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

ค าส าคญั : คุณภาพชวีติการท างาน1 ความพงึพอใจในงาน2 ความพงึพอใจในชวีติ3 เจนเนอรเ์รชัน่4
 

Abstract 
These objectives of this research are to study the quality of work life balance affecting 

generation x and y employees’ commitment of Government saving bank in Nakhon Ratchasima. 
Sample size in this research is 385 employees of generation x and y employees in Nakhon 
Ratchasima. Questionnaire is a tool for data collection.  



The statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, One-Way ANOVA and statistical values for multiple regression analysis. And 
Pearson correlation coefficient.  
Results are as follows: (1) Most respondents were female with the generation x age (21-39 years 
old), being single, holding Bachelor’s degree, 1-3 years working experience, earning average 
monthly income of Baht 15,000-20,000, and employees in permanent position. (2) The 
respondents’ overall opinions toward the quality of work life balance affecting generation x and y 
employees’ commitment of Government saving bank in Nakhon Ratchasima is at good level. 
Considering each perspectives respondents have opinions at good level on the following 
perspectives: Job Satisfaction and Life Satisfaction respectively. (3) Respondents with different 
gender, status, education level, average monthly income and position have no difference in the 
employees’ commitment at statistical significance of .05 levels. (4) Respondents with different age 
and duration of work have difference in the employees’ commitment at statistical significance of .05 
levels. (5) Overall, the quality of work life balance is moderately and positively related with 
employee’s commitment of Government saving bank in Nakhon Ratchasima at statistical 
significance of .05 level. 
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บทน า 

ธนาคารออมสนิเป็นธนาคารรฐัวสิาหกจิประเภทสถาบนัการเงนิทีม่รีฐับาลเป็นประกนั ภายใตก้าร
ก ากบัดแูลของกระทรวงการคลงั มวีตัถุประสงคห์ลกัคอื การส่งเสรมิการออมใหก้บัประชาชน อกีทัง้ยงัเป็น
กลไกในการสรา้งเสถยีรภาพทางการเงนิ รวมถงึเป็นแหล่งเงนิทุนแก่ภาคธุรกจิเอกชนอกีดว้ย 

ธนาคารออมสนิไดพ้ฒันาจากการเป็นธนาคารเพื่อการออมของรฐัก้าวไปสู่การเป็นธนาคารทีม่ ี
บทบาททัง้ในดา้นการส่งเสรมิการออม และสรา้งวนิยัทางการเงนิ การขบัเคลื่อนเศรษฐกจิรากฐาน ซึง่ปจัจยั
ทีส่ าคญัทีส่่งผลต่อการด าเนินงานตามเป้าหมายของธนาคารมากทีสุ่ดกค็อื “พนกังานหรอืบุคลากรของ
ธนาคาร” กล่าวคอืพนกังานหรอืคนในองคก์ารยอ่มมสี่วนเกีย่วขอ้งกนักบัประสทิธภิาพและผลการด าเนินงาน
ของธนาคาร ดงันัน้เพื่อใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไว ้การสรา้งแรงจงูใจ การสรา้ง
ความผกูพนัขึน้ในองคก์าร การสรา้งสมดุลยภาพระหว่างชวีติส่วนตวัและการท างาน และการเสรมิสรา้งให้
บุคลากรภายในองคก์ารใหเ้กดิความมสี่วนรว่มในองคก์รใหส้งูขึน้กเ็ป็นส่วนช่วยทีท่ าใหบุ้คลากรสามารถ
พฒันางานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (วชิยั แหวนเพชร, 2543 : 112) และสามารถขบัเคลื่อน
องคก์รใหก้า้วไกลอยา่งยัง่ยนื 



การสรา้งคุณภาพชวีติการท างานทีด่ใีหแ้ก่พนกังานมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ เพราะท าใหพ้นกังานเกดิ
ความรูส้กึดต่ีอผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนรว่มงาน และองคก์าร มคีวามสุขกบัการท างาน สามารถท างานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ องคก์ารไดผ้ลผลติเพิม่ขึน้ และผลงานมคีุณภาพ นอกจากคุณภาพชวีติการท างานทีด่ ีจะสรา้ง
ความพงึพอใจและเป็นแรงจงูใจในการท างานแลว้ ยงัส่งผลใหบุ้คลากรเกดิความผกูพนัและความจงรกัภกัดี
ต่อองคก์ารอกีดว้ย เมือ่พนกังานมคีวามผกูพนั และมคีวามจงรกัภกัดใีหก้บัองคก์ารแลว้ จะเกดิการยอมรบั 
เชื่อมัน่ในเป้าหมาย ค่านิยมและวตัถุประสงคข์ององคก์าร มคีวามรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร มทีศันคติ
เชงิบวกต่อองคก์าร มคีวามเตม็ใจในการใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมต่างๆ ขององคก์าร ท างานอยา่งเตม็
ความสามารถ เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานมากขึน้ ตลอดจนมคีวามตอ้งการทีจ่ะอยูก่บัองคก์ารตลอดไป 
ส่งผลใหอ้งคก์ารเกดิเสถยีรภาพ ทัง้ดา้นแรงงานทีม่คีวามมัน่คง สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั บรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร และธุรกจิมเีสถยีรภาพในระยะยาว    

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจท าการศกึษาถงึความสมดุลระหว่างชวีติการท างานทีส่่งผลต่อความผกูพนักบั
องคก์ารของพนกังานธนาคารออมสนิ เจนเนอเรชัน่ "เอก็ซ"์ และ "วาย" ในเขตจงัหวดันครราชสมีา ซึง่ผลที่
ไดจ้ากการวจิยัสามารถน าไปประยกุตใ์ชแ้ละน าไปสรา้งแผนพฒันาบุคลากรเพื่อใหเ้ขา้กบัทศันคตใินการ
ท างานของพนกังานออมสนิ ในเขตจงัหวดันครราชสมีา ซึง่จะช่วยเสรมิสรา้งความผูกพนัทีด่กีบัองคก์ารมาก
ขึน้ ช่วยเสรมิสรา้งแรงจงูใจ ท าใหอ้งคก์ารเขา้ใจแนวความคดิของทัง้สองเจนเนอเรชัน่ไดม้ากขึน้ การอยู่
รว่มกนัในทีท่ างาน และเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานต่อไป 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศกึษาความแตกต่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัความผูกพนักบัองคก์ารของพนกังานธนาคารออม
สนิ เจนเนอเรชัน่ "เอก็ซ"์ และ "วาย"  ในเขตจงัหวดันครราชสมีา  

2. เพื่อศกึษาความสมดุลระหว่างชวีติการท างานส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารของพนกังาน
ธนาคารออมสนิ เจนเนอเรชัน่ "เอก็ซ"์ และ "วาย" ในเขตจงัหวดันครราชสมีา 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารออมสนิ เจน
เนอเรชัน่ "เอก็ซ"์ และ "วาย" ในเขตจงัหวดันครราชสมีา 

2. ความสมดุลระหว่างชวีติการท างานส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารออมสนิ 
เจนเนอเรชัน่ "เอก็ซ"์ และ "วาย" ในเขตจงัหวดันครราชสมีา 

ขอบเขตการวิจยั 

          1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุ(เจนเนอเรชัน่ เอก็ซแ์ละวาย), 
เพศ, สถานภาพสมรส, ระดบัการศกึษา, ประสบการณ์การท างาน, รายไดต่้อเดอืน และต าแหน่งงาน และ
ความสมดุลระหว่างชวีติและการท างาน ตามแนวคดิของ HAAR, RUSSO*, SUNE, & OLLIER-



MALATERRE (2014) ประกอบดว้ย ความพงึพอใจในงาน (Job Satisfaction) และความพงึพอใจในชวีติ 
(Life Satisfaction) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อองคก์าร ตามแนวคดิของ Steer, Richard M. (1996) 
          2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งจากพนักงานออมสนิทัง้หมด 
โดยการเลอืกพนกังานทัง้เจนเนอเรชัน่ "เอก็ซ"์ และ "วาย” ในเขตจงัหวดันครราชสมีา โดยจ านวนพนกังาน
เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถเปิดเผยได ้ท าใหไ้ม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน โดยวธิกีารค านวณของ W.G. 
Cochran (1977) ซึง่ไดก้ าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคาดเคลื่อนไมเ่กนิ 0.05 ผูว้จิยัจงึใชข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้หมด 385 ตวัอยา่ง ในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศกึษาครัง้นี้ก าหนดช่วงเวลาการเกบ็ขอ้มลูระหว่างวนัที ่20 กนัยายน 
2564 - 30 ตุลาคม 2564 

แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550) ลกัษณะบุคคล
แตกต่างกนั ความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่าง จะมทีศันคตแิละพฤตกิรรมที่
แตกต่างกนั เช่น เพศหญงิจะมคีวามละเอยีดรอบคอบในการท างานมากกว่าเพศชาย คนทีอ่ายุมากจะมี
ความคดิแนวอนุรกัษ์นิยม ไมช่อบการเปลีย่นแปลง ส่วนคนอายนุ้อยจะมคีวามคดิสรา้งสรรค ์และปรบัตวัเขา้
กบัสภาพแวดลอ้มไดด้กีว่า คนทีม่รีะดบัการศกึษาสงูจะมคีวามคดิเชงิลกึและมวีสิยัทศัน์ มคีวามตอ้งการ 
และเป้าหมายในชวีติทีส่งูกว่าคนทีม่รีะดบัการศกึษาน้อย เป็นตน้ โดยการศกึษาลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์เป็นปจัจยัทีส่ามารถน ามาพจิารณาสรา้งแรงจงูใจในการท างาน หรอืพฒันาคุณภาพชวีติใน
การท างานใหต้รงกบัความต้องการของบุคลากร สรา้งความผกูพนัต่อองคก์าร รวมถงึการเสรมิสรา้งการ
ท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความสมดลุชีวิตและการท างาน ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิของ HAAR, 
RUSSO*, SUNE, & OLLIER-MALATERRE (2014) ประกอบดว้ย 2 ขอ้ ดงันี้ (1) ความพงึพอใจในงาน 
(Job Satisfaction) และ (2) ความพงึพอใจในชวีติ (Life Satisfaction) ซึง่ไดก้ล่าวไวว้่า ความพงึพอใจใน
งาน (Job Satisfaction) หมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลทีม่พีฤตกิรรมและความรูส้กึทีด่ต่ีอองคก์ร การ
ปฏบิตังิานและการแสดงออกถงึความรูส้กึทีด่ต่ีองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย เกดิความผกูพนัต่อองคก์ารและ
ผูบ้งัคบับญัชา ส่งผลต่อการท างานทีด่มีปีระสทิธภิาพและมกีารสรา้งสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งต่อเนื่อง  

ความพงึพอใจในชวีติ (Life Satisfaction) หมายถงึ การทีบุ่คคลปราศจากขอ้จ ากดัทางดา้นร่างกาย
และจติใจสามารถท ากจิกรรมการด าเนินชวีติต่างๆได ้มอีายทุีย่นืยาว สามารถแสวงหาสิง่ต่างๆทีต่วัเอง
ตอ้งการได ้ยกตวัอยา่งเช่น การมงีานท า การมรีายได ้การมกีารศกึษาทีเ่ป็นสิง่พืน้ฐาน เป็นต้น โดย
เปรยีบเทยีบกนักบักลุ่มคนทีม่อีายอุยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั  



แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิของ Steer, Richard 
M. (1996) ซึง่ไดก้ล่าวไวว้่าความผกูพนัต่อองคก์ารไวว้่า ความรูส้กึของสมาชกิในองคก์ารทีม่คีวามเตม็ใจที่
จะท างานเพื่อด าเนินกจิกรรมภารกจิขององคก์ารอยา่งเตม็ความสามารถ โดยทีผู่ป้ฏบิตัทิีม่คีวามผกูพนัต่อ
องคก์ารอยา่งสงูจะแสดงออกโดย ดงันี้ (1) มคีวามเชื่อมัน่อยา่งแรงกลา้ ยอมรบัในเป้าหมายทีไ่ดร้บั
มอบหมาย และค่านิยมขององคก์ารจะมคีวามเชื่อว่าองคก์ารนี้เป็นองคก์ารทีด่ทีีสุ่ด และผูป้ฏบิตัมิคีวาม
ภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งขององคก์ารแห่งนี้ (2) มคีวามเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตัทิุ่มเทความพยายามและ
ความสามารถเป็นอยา่งมากเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดขององคก์าร (3) มคีวามปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะ
ด ารงไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิภาพขององคก์าร มคีวามตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานในองคก์ารนี้ตลอดไป ความผกูพนั
อยา่งแน่นแฟ้นทีม่ต่ีอองคก์ารทีต่นเองท างานอยู ่มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร  

วิธีด าเนินวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ผูว้จิยัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งจากพนกังานออมสนิทัง้หมด โดยการ
เลอืกพนกังานทัง้เจนเนอเรชัน่ "เอก็ซ"์ และ "วาย"  ในเขตจงัหวดันครราชสมีา โดยจ านวนพนกังานเป็น
ขอ้มลูทีไ่มส่ามารถเปิดเผยได ้ท าใหไ้มท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  โดยวธิกีารค านวณของ W.G. 
Cochran (1977) ซึง่ไดก้ าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคาดเคลื่อนไมเ่กนิ 0.05 ผูว้จิยัจงึใชข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้หมด 385 ตวัอยา่ง ในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ (ส่วนที ่1) เป็นค าถามเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคล ซึง่
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน รายไดต่้อเดอืน และ
ต าแหน่งงาน โดยมลีกัษณะเป็นแบบสอบถามทีใ่หต้รวจสอบรายการ (Checklist) (ส่วนที ่2) เป็น
แบบสอบถามทีม่คี าถามเกีย่วกบัความสมดุลระหว่างชวีติการท างานของพนกังาน โดยใชแ้นวคดิของ 
HAAR, RUSSO*, SUNE, & OLLIER-MALATERRE (2014) แบ่งออกเป็น 2 ดา้น 12 ขอ้ค าถาม (ส่วนที ่
3) เป็นแบบสอบถามทีม่คี าถามเกีย่วกบัความผกูพนักบัองคก์าร (Organizational Commitment) โดยใช้
แนวคดิของ Steer, Richard M. (1996) แบ่งออกเป็น 3 ดา้น 15 ขอ้ค าถาม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ประเมนิค่า (rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั ตามแนวคดิของลเิคริท์ (Likert’s Scale) (ส่วนที ่4) เป็น
แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ และ
ตรวจสอบความเชื่อมัน่ของเครือ่งมอื โดยมขีัน้ตอน (1) การตรวจสอบความตรงดา้นเนื้อหา (content 
validity) ค านวณหาค่าดชันีความตรงดา้นเนื้อหา (content validity index: CVI) เท่ากบั 0.97 ซึง่ผ่านเกณฑ์
การพจิารณาทีก่ าหนดค่าไวใ้หม้ากกว่า 0.05 ขึน้ไป (2) การทดสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลการ
ทดสอบพบว่า แบบสอบถามเกีย่วกบัความสมดุลระหว่างชวีติการท างานของพนกังานมคี่าเท่ากบั 0.792 
และแบบสอบถามเกีย่วกบัความผกูพนัต่อองคก์ารมคี่าเท่ากบั 0.784 จากทัง้สองค่าดงักล่าวพบว่า ทัง้สองมี
ค่าสมัประสทิธิทุ์กตวัมคี่ามากกว่า 0.7 แสดงว่าผลการทดสอบมคีวามเชื่อมคีวามเชื่อมัน่สงู จากการหาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาครอนบาค (Alpha Coefficient) 



ผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 210 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
54.5 อายสุ่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่ม 21-39 ปี (เจนเนอเรชัน่ วาย) จ านวน 259 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.3 อยูใ่น
สถานภาพสมรส จ านวน 227 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.0 ส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 364 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 94.5  ประสบการณ์ในการท างาน ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการท างานต ่ากว่า 3 ปี 
จ านวน 151 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.2 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000 – 
20,000 บาท จ านวน 225 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.4 ต าแหน่งงาน ส่วนใหญ่ต าแหน่งงานของพนกังานอยู่
ระดบัลกูจา้งปฏบิตักิาร จ านวน 163 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.3  

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ผลข้อมลูปัจจยัด้านความสมดลุระหว่างชีวิตและการท างาน พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.815 เมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทัง้สองดา้น โดยดา้นความพงึพอใจในงาน มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.851 และดา้นความพงึพอใจในชวีติ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.779 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ผลข้อมลูด้านความผกูพนัต่อองคก์าร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม
คดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.939 เมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทัง้สามดา้น ดงันี้ ความปรารถนาอย่างยิง่ทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิภาพ
ในองคก์าร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.992 ความเตม็ใจและความทุ่มเทความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อ
ประโยชน์ต่อองคก์ารมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.989 ความเชื่อมัน่อย่างสงู การยอมรบัเป้าหมาย และค่านิยมของ
องคก์าร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.836 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดบัความเช่ือมัน่ความผกูพนั
ต่อองคก์ารของพนักงานธนาคารออมสิน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล  

สมมติฐานท่ี 1 ปจัจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อระดบัความเชื่อมัน่ของความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานธนาคารออมสนิเจนเนอเรชัน่  "เอก็ซ"์  และ"วาย"  ในเขตจงัหวดันครราชสมีา พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามทีม่เีพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และต าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนัมคีวาม
ผกูพนัต่อองคก์ารไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาย ุและ
ประสบการณ์ในการท างานทีแ่ตกต่างกนัความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 
.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 2 ความสมดุลระหว่างชวีติการท างานส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
ธนาคารออมสนิ เจนเนอเรชัน่ "เอก็ซ"์ และ "วาย" ในเขตจงัหวดันครราชสมีา พบว่า ทัง้ดา้นความพงึพอใจใน
งาน (Job Satisfaction) และความพงึพอใจในชวีติ (Life Satisfaction) ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ



พนกังานธนาคารออมสนิ เจนเนอเรชัน่ "เอก็ซ"์ และ "วาย" ในเขตจงัหวดันครราชสมีา อยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

อภิปรายผล 

            จากผลการวจิยัเรือ่ง ความสมดุลระหว่างชวีติการท างานทีส่่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานธนาคารออมสนิ เจนเนอเรชัน่ "เอก็ซ"์ และ "วาย" ในเขตจงัหวดันครราชสมีา ไดด้งันี้ 

สมมติฐานท่ี 1 พนกังานธนาคารทีม่อีายแุละประสบการณ์ในการท างานทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารทีแ่ตกต่างกนั ส่วนปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตรอ์ื่นทีแ่ตกต่างกนัไมส่่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์าร จากการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า พนกังานทีม่อีายแุละประสบการณ์ในการท างานที่
แตกต่างกนั มผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เนื่องมาจาก
ความแตกต่างทางความคดิในแต่ละช่วงวยัพนกังานทีม่อีายนุ้อยมคีวามตอ้งการประสบการณ์การท างานที่
หลากหลาย และลกัษณะการท างานใหม ่ๆ จากหลายองคก์าร จงึมกัจะเปลีย่นงานบ่อย ส าหรบัอายกุาร
ท างานทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อผกูพนัต่อองคก์าร เนื่องจากมคีวามผกูพนักบัองคก์าร และมคีวามสมัพนัธท์ีด่ ี
กบัเพื่อนรว่มงานทีม่ากกว่า อกีทัง้พนกังานกลุ่มนี้อาจจะไมต่อ้งการแสวงหาความทา้ทายใหม่ๆ  หรอื
เปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มการท างานใหม ่ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ โศรต ีโชคคุณะวฒันา (2556) 
ศกึษาวจิยัเรือ่ง คุณภาพชวีติในการท างานทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานธนาคารกรงุไทย 
ส านกังานใหญ่ และผลการวจิยัของ ธนรฐั นาทอง (2556) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัใน
องคก์รของพนกังานธนาคารออมสนิภาค 5 ส่วนปจัจยัประชากรศาสตรใ์นดา้น เพศ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา รายไดต่้อเดอืน และต าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

สมมติฐานท่ี 2 ความสมดุลระหว่างชวีติการท างานส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
ธนาคารออมสนิ เจนเนอเรชัน่ "เอก็ซ"์ และ "วาย" ในเขตจงัหวดันครราชสมีา จากการทดสอบสมมตฐิาน 
ความสมดุลระหว่างชวีติการท างานซึง่ไดแ้ก่ ดา้นความพงึพอใจในงาน (Job Satisfaction) และดา้นความพงึ
พอใจในชวีติ (Life Satisfaction) พบว่า ทัง้สองดา้นส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคาร
ออมสนิ เจนเนอเรชัน่ "เอก็ซ"์ และ "วาย" ในเขตจงัหวดันครราชสมีา อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
อาจเนื่องมาจากพนกังาน มกีารยอมรบัและเชื่อในเป้าหมาย ค่านิยมของธนาคาร รวมถงึวฒันธรรมของ
ธนาคารทีค่ลา้ยกบัตนเอง ส่งผลท าใหม้คีวามคดิเชงิบวกต่อธนาคาร และตอ้งการเป็นสมาชกิของธนาคาร
ต่อไป ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎขีอง Allen (2001, อา้งถงึใน อรอุสา เกษรสงัข,์ 2550:10) กล่าวว่า 
ความผกูพนัต่อองคก์าร คอืความตัง้ใจของผูป้ฏบิตังิานทีต่ ัง้ใจใส่ความพยายามเป็นอยา่งมากเพื่อก่อใหเ้กดิ
ผลลพัธท์ีเ่ป็นประโยชน์สงูสุดต่อองคก์าร ตลอดจนการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร เมือ่



พนกังานหรอืผูป้ฏบิตัเิกดิความผกูพนัต่อองคก์าร เกดิความรูส้กึทีด่ไีปในทศิทางบวกทีม่ต่ีอองคก์ารจะส่งผล
ท าใหผู้ป้ฏบิตัเิกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะท างานทีต่นเองไดร้บัมอบหมายใหป้ระสบความส าเรจ็  

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอการท างานและมกีารแสดงในเชงิบวกกบังานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย รวมถงึมคีวามพงึพอใจในขอบเขตเสรภีาพในการปฏบิตังิานของตนเอง ท าใหผู้ป้ฏบิตัทิ างาน
ออกมาดแีละมคีวามคดิสรา้งสรรคผ์ลงานอยา่งต่อเนื่อง ส่งผลท าใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์าร ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของสุลวีลัย ์หมแีรตร ์(2559) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง ความสมดุลระหว่างชวีติและการท างาน 
แรงจงูใจในการเขา้สู่อาชพี และวฒันธรรมองคก์รทีส่่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์รของพนกังาน
บรษิทัเอกชนในกรงุเทพมหานคร ซึง่งานวจิยัพบว่าความสมดุลชวีติและการท างานในดา้นความพงึพอใจใน
งาน (Job Satisfaction) ส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารในดา้นความพงึพอใจในชวีติ (Life Satisfaction) 
เนื่องจากผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในการมเีวลาใหก้บัตนเอง สามารถดแูลตนเองและครอบครวัได ้
สามารถวางแผนล่วงหน้าในวนัหยดุไดโ้ดยไมต่อ้งกงัวลกบังาน และบรหิารเวลาในการท างานและใชช้วีติ
ส่วนตวัไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยสอดคลอ้งการงานวจิยัของ Hill, Hawkins, Ferris & Weitzman (2004) ที่
ศกึษาวจิยัเรือ่ง ปจัจยัทีเ่ป็นบวกของความยดืหยุน่ในการท างานและความสมดุลชวีติครอบครวั แสดงใหเ้หน็
ถงึ ความสมดุลของชวีติและการท างานหลงัจากการท างาน พบว่าพนกังานทีไ่ดร้บัความยดืหยุน่ในการ
ท างานจะสามารถท างานไดน้านและมากกว่า ส่งผลท าใหง้านทีอ่อกมาไดผ้ลผลติทีด่ ีมปีระสทิธภิาพในการ
ท างานและส่งผลกระทบต่อความสมดุลในครอบครวัทีน้่อยกว่าพนกังานทีไ่ดร้บัความยดืหยุน่ในการท างานที่
น้อย 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศกึษาพบว่า ความสมดุลระหว่างชวีติการท างานซึง่ไดแ้ก่ ดา้นความพงึพอใจในงาน (Job 
Satisfaction) และดา้นความพงึพอใจในชวีติ (Life Satisfaction) พบว่า ทัง้สองดา้นส่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานธนาคารออมสนิ เจนเนอเรชัน่ "เอก็ซ"์ และ "วาย" ในเขตจงัหวดันครราชสมีา ผูบ้รหิาร
จงึควรค านึงและใหค้วามส าคญัทัง้ในดา้นความพงึพอใจในงานและความพงึพอใจในชวีติ ผูบ้รหิารควรมี
มนุษยสมัพนัธท์ีด่ใีนองคก์าร ส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนัและกนั ท าใหพ้นกังานรูส้กึมคีุณค่าใน
งานทีไ่ดร้บัผดิชอบและท าใหพ้นกังานรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงทีท่ าใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็ และ
นอกจากนี้ผูบ้รหิารควรมกีารจดัสรรแบ่งงานในทมีใหม้คีวามสมดุล เพื่อใหพ้นกังานมชี่วงเวลาอสิระในการใช้
ชวีติและการท างานและชวีติส่วนตวัไดอ้ยา่งมคีวามเหมาะสม  

2. การเกบ็ขอ้มลูในการวจิยัในครัง้นี้เป็นการเกบ็แบบจ ากดัอายผุู้ตอบแบบสอบถามซึง่ผลขอ้มลูวจิยั
ทีไ่ดอ้อกมาอาจะอธบิายความคดิเหน็ของพนกังานไดแ้ค่บางส่วนเท่านัน้ ซึง่ถา้เกบ็ช่วงอายทุีก่วา้งมากขึน้ 
อาจจะส่งผลท าใหผ้ลการวเิคราะหม์คีวามแตกต่างออกไป 



3.ส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไปหากมผีูส้นใจทีจ่ะท าการศกึษาในหวัขอ้นี้ควรสมัภาษณ์ผูต้อบ
แบบสอบถามดว้ยแบบสอบถามทีม่คี าถามเชงิลกึมากขึน้ เพื่อใหท้ราบถงึความคดิเหน็ของผูต้อบ
แบบสอบถามทีเ่ขา้ใจและมคีวามละเอยีดมากยิง่ขึน้ 
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