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บทคดัย่อ 

 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความผูกพนั และแรงจูงใจของพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานจงัหวดัอุดรธานี โดยกลุ่มตวัอย่างจ านวน 208 คน ใช้
รูปแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ก าหนดให้ค่าความเชื่อมัน่โดยวิธี
สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbrach's Alpha Coefficient) ได้ค่าเท่ากบั 0.973   วเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยเชงิสถติพิรรณนาประกอบไปดว้ย ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิอนุมาน ทดสอบที ่(t - test) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One - 
Way ANOVA) และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (multiple regression analysis) 

แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงาน
จงัหวดัอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด และเมื่อพจิารณาเป็นรายปจัจยัพบว่า ระดบัความ
คดิเหน็ปจัจยัค ้าจนุสงูกว่าปจัจยัจงูใจ 

ความผูกพนัของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานจงัหวดั
อุดรธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระดบัความคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ดทุกด้าน ได้แก่ ความผูกพนัดา้นจติใจ ความผูกพนัด้านการคงอยู่กบัธนาคาร และความ
ผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน ตามล าดบั 

การเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนบุคคลกบัความผูกพนัธนาคาร พบว่าปจัจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ และ
ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผูกพนัธนาคารที่ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.05 ในส่วนอายุ  ต าแหน่งงาน รายได ้และระยะเวลาการท างานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผูกพนัธนาคารที่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

การวเิคราะหแ์รงจูงใจในการท างานมผีลต่อความผูกพนัธนาคาร พบว่า แรงจงูใจในการท างาน
ด้านปจัจยัค ้าจุน เป็นด้านที่ส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส านกังานจงัหวดัอุดรธานี มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 



ค าส าคญั : ความผกูพนัธนาคาร  แรงจงูใจในการท างาน 

 

ABSTRACT 

 

 The objective of this research was to study the commitment and motivation of 
employees of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Udon Thani Provincial 
Office. A sample of 208 people was obtained using an online questionnaire form. Answer 
surveys through Google Forms as a data collection tool. The confidence value by Cronbrach's 
Alpha Coefficient method was 0.973. Data were analyzed by descriptive statistics. To describe 
the characteristics of various variables including frequency, percentage, mean and standard 
deviation. And analyzes using inferential statistics, t-test, One-Way ANOVA, and multiple 
regression analysis. 

 Motivation for employees of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Udon 
Thani Provincial Office Overall, it is at the highest level. And when considering each factor, it 
was found that the level of support factor opinion was higher than that of the motivating factor. 

 Employee commitment of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Udon 
Thani Provincial Office Overall, it is at the highest level. And when considering each aspect, it 
was found that the level of opinion was at the highest level in all aspects, including 
psychological attachment. Persistence commitment to the organization and the normative ties, 
respectively. 

 Comparison of personal factors and organizational commitment. It was found that 
different personal factors in terms of gender and educational level had the same organizational 
attachment, the statistical significance at the 0.05 level. In terms of age, job title, income and 
length of work that differ, there are different organizational ties, at the level of statistical 
significance at the 0.05 level 

 The analysis of work motivation affects organizational commitment. It is an aspect that 
affects the bonds of employees of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Udon 
Thani Provincial Office. It was statistically significant at the 0.05 level. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 จากการระบาดครัง้ใหญ่ของโรคโควดิ 19 ท าใหร้ปูแบบการท างานของผูค้นเปลีย่นไปจาก
แบบเดมิสิน้เชงิ จากผลส ารวจหลายทีร่ะบุไปในทศิทางเดยีวกนัว่า เมือ่สถานการณ์โรคโควดิเริม่คลีค่ลาย 
และเศรษฐกจิมกีารฟ้ืนตวั คนจะลาออกจากงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งเหน็การเปลีย่นแปลงนี้ในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิาทีค่าดการณ์ว่า ในปี 2570 จ านวนแรงงานอสิระอาจสงูถงึ 86.5 ลา้นคน 
หรอืประมาณครึง่หนึ่งของก าลงัแรงงาน ความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้น้ี ท าใหเ้ราจ าเป็นตอ้งรูจ้กั
เทรนดเ์พื่อปรบัตวัสู่การท างานในอนาคต (ธนาคารแห่งประเทศไทย, BOT MAGAZINE, 2564) สาเหตุ
มาจากช่วงการระบาดโรคโควดิ 19 ท าใหร้ปูแบบการท างานเปลีย่นไป ไมว่่าจะเป็นการท างานทีบ่า้น 
(work from home), การท างานจากทีไ่หนกไ็ด ้(work from anywhere) หรอืการท างานจากระยะไกล 
(remote working) จนกลายเป็นวฒันธรรมใหมใ่นการท างานทีไ่มต่อ้งเขา้ออฟฟิศ คนเริม่ชนิกบั
วฒันธรรมนี้ และเริม่มแีนวคดิว่า จรงิๆ แลว้การท างานทีไ่ดป้ระสทิธภิาพ ไมจ่ าเป็นตอ้งเขา้ออฟฟิศทุก
วนักไ็ด ้และเริม่มองหางานใหมท่ีใ่หค้วามยดืหยุน่ในการท างานมากขึน้   

 พนกังานเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัอยา่งยิง่ทีจ่ะท าให้ธนาคารประสบความส าเรจ็ พนกังานทีม่ ี
ความสามารถจะน าเอากลยุทธข์องธนาคารไปใชไ้ดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม ไมว่่าธนาคารนัน้จะผลติสนิคา้หรอื
บรกิาร พนกังานกจ็ะมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ในการท าใหส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้มคีุณภาพและไดร้บัการ
ยอมรบัจากลกูคา้ ธนาคารต้องใชง้บประมานทีส่งูในการคดัสรรพนกังานใหมท่ีม่คีุณภาพเขา้มาท างาน 
และการจดัการฝึกอบรมพนักงานใหม้ทีกัษะเพิม่มากขึน้ หลายธนาคารจงึมกีลยทุธต่์างๆ เพื่อรกัษา
พนกังานใหค้งท างานอยูก่บัธนาคารไปจนเกษยีณ 

 ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัของพนกังานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานจงัหวดัอุดรธานี เพื่อใหท้ราบแรงจงูใจในการ
ท างานของพนกังานในธนาคารเป็นอยา่งไร ทีจ่ะน าไปสู่ความผกูพนัธนาคารของพนักงาน จะเป็น
ประโยชน์ต่อธนาคารทีจ่ะน าขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ดจ้ากการท าวจิยัไปปรบัใชก้บัการบรหิารพนกังานใน
ธนาคารใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของธนาคาร เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด
ต่อพนกังานและธนาคารต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาความผกูพนัของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ส านกังานจงัหวดัอุดรธานี 



2. เพื่อศกึษาแรงจงูใจของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังาน
จงัหวดัอุดรธานี 

 

สมมติฐานของการท าวิจยั 

 สมมตฐิานที ่1  ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน รายได ้และ
ระยะเวลาการท างานของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานจงัหวดั
อุดรธานีทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อธนาคารทีแ่ตกต่างกนั 

 สมมตฐิานที ่2  แรงจงูใจในการท างานส่งผลต่อความผูกพนัของพนกังานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานจงัหวดัอุดรธานี 

  

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปจัจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน รายได ้และ
ระยะเวลาการท างาน   และแรงจงูใจในการท างาน ทฤษฎสีองปจัจยั (1) ปจัจยัจงูใจ (motivation 
factors) ไดแ้ก่ ความส าเรจ็ในงาน การไดร้บัการยอมรบั ลกัษณะของงาน ความรบัผดิชอบในงาน และ
ความกา้วหน้าในงาน (2) ปจัจยัค ้าจนุ (hygience factors) ไดแ้ก่ นโยบายและการบรหิารงาน เงนิเดอืน
และผลตอบแทนความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความมัง่คงในงาน และ
เทคนิคการควบคุมดแูล 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อธนาคารของ 3 ดา้น คอื ความผกูพนัต่อธนาคารดา้นจติใจ
ความผกูพนัต่อธนาคารดา้นการคงอยูก่บัธนาคาร และความผกูพนัต่อธนาคารดา้นบรรทดัฐาน 

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานจงัหวดัอุดรธานี  จ านวน  
430 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่2 เมษายน 2565) โดยกลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี้จ านวน 208 ราย ไดจ้าก
การค านวณกลุ่มตวัอยา่งในกรณทีีท่ราบจ านวนประชากรทีม่จี านวนจ ากดัทีน่ับได ้(finite population) ใช้
สตูร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) 

 

 

 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความผกูพนัองคก์ร 

แนวคดิของ Allen and Meyer (อา้งถงึใน ธนญัพร สุวรรณคาม, 2559, หน้า 11)  ได้
ท าการศกึษาและอธบิายถงึความผกูพนั มอีงคป์ระกอบ 3 ดา้น ดงันี้ 

1.  ความผกูพนัดา้นจติใจ (affective commitment) หมายถงึ อารมณ์ความรูส้กึผกูพนัของ
พนกังานทีม่ต่ีอธนาคารในแงท่ีพ่นกังานมคีวามรูส้กึเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนักบัธนาคารและการมสี่วน
รว่มในธนาคารของพนกังาน พนกังานทีม่คีวามผกูพนัดา้นจติใจสงูจะแสดงออกถงึความตอ้งการทีจ่ะคง
อยูเ่ป็นสมาชกิกบัธนาคารต่อไป 

2.  ดา้นการคงอยูก่บัธนาคาร (continuance commitment) หมายถงึ ความผกูพนัต่อธนาคาร
ของพนกังานทีเ่กดิจากการจา่ยค่าตอบแทนแลกเปลีย่นกบัการคงอยูก่บัธนาคารของพนกังาน การอยูใ่น
ธนาคารของพนกังานจะเกดิจากการไดร้บัผลประโยชน์มากกว่าเสยีประโยชน์พนกังานทีม่คีวามผกูพนั
ดา้นนี้จะเป็นการแสดงออกถงึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งอยู่ภายในธนาคาร 

3.  ดา้นบรรทดัฐาน (normative commitment) หมายถงึ ความรูส้กึของพนกังานทีว่่าเมือ่เขาเขา้
เป็นสมาชกิของธนาคารยอ่มตอ้งมคีวามผกูพนัต่อธนาคาร เพราะนัน่คอื ความถูกตอ้งและความ
เหมาะสมทีจ่ะท า ความผกูพนัต่อธนาคารนัน้เป็นหน้าทีห่รอืเป็นพนัธะผกูพนัทีส่มาชกิจะตอ้งมต่ีอการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นธนาคาร พนักงานทีม่คีวามผกูพนัดา้นนี้คอืการแสดงออกถงึความคดิว่าเขาจะอยูใ่น
ธนาคารเป็นสิง่ทีค่วรกระท าเพื่อความถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัแรงจงูใจในการท างาน 

ทฤษฎสีองปจัจยัของ Herzberg (อา้งถงึใน ธนญัพร สุวรรณคาม, 2559, หน้า 15-17) ดงันี้ 
ปจัจยัจงูใจ (motivation factors) เป็นปจัจยัทีส่รา้งทศันคตดิา้นบวกใหเ้กดิขึน้กบัพนักงานใน

ธนาคาร ปจัจยัเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะมคีวามหมายเกีย่วขอ้งกบังานทีป่ฏบิตั ิซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีจะมผีลกบั
ความพอใจโดยตรง ปจัจยัจงูใจประกอบดว้ย ความส าเรจ็ในการท างาน การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
ลกัษณะของงาน ความรบัผดิชอบในงาน และความกา้วหน้าในงาน 

ปจัจยัค ้าจุน (hygiene factors) เป็นปจัจยัทีเ่ป็นขอ้ก าหนดเบือ้งตน้เพื่อป้องกนัไมใ่หค้นเกดิ
ความไมพ่อใจในงานทีท่ าอยูเ่ท่านัน้ แต่ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีจ่งูใจแต่อยา่งใด การใหค้วามสนใจหรอืระมดัระวงั
ต่อปจัจยัค ้าจุนเป็นสิง่จ าเป็น แต่กย็งัมเีงือ่นไขไมพ่ยีงพอจะใชใ้นการจงูใจใหค้นมผีลผลติมากขึน้ได ้
ปจัจยัค ้าจุนประกอบดว้ย นโยบายการบรหิารงาน เงนิเดอืนและผลตอบแทน ความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคล สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความมัน่คงในงาน และเทคนิคการควบคุมดแูล  



วิธีด าเนินการวิจยั 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างและแผนการสุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มประชากรของงานวจิยัครัง้นี้คอื พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ส านกังานจงัหวดัอุดรธานี  จ านวน  430 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่2 เมษายน 2565) โดยการค านวณกลุ่ม
ตวัอยา่งในกรณทีีท่ราบจ านวนประชากรทีม่จี านวนจ ากดัทีน่บัได ้(Finite Population) ใชส้ตูร ทาโร ยา
มาเน่ (Taro Yamane,1973) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี้จ านวน 208 ราย โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง
แบบงา่ย (simple random sampling) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัครัง้นี้คอื แบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงันี้ 

 ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
ต าแหน่งงาน รายได ้และระยะเวลาการท างาน 

 ส่วนที ่2 เป็นส่วนทีเ่กี่ยวกบัแรงจงูใจในการท างาน ประกอบไปดว้ย 2 ปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยัจงูใจ 
(motivation factors) และปจัจยัค ้าจนุ (hygiene factors) 

 ส่วนที ่3 เป็นส่วนทีเ่กี่ยวกบัความผกูพนัธนาคาร ประกอบไปดว้ย 3 ดา้น ไกแ้ก่ ความดา้นจติใจ 
ดา้นการคงอยูก่บัธนาคาร และการดา้นบรรทดัฐาน 

 ส่วนที ่4  แนวทางการพฒันาและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัของพนกังาน
ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานจงัหวดัอุดรธานี 

 

ผลการวิจยั 
 

ผลการวิเคราะหปั์จจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จากการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน  111  คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 53.40 มอีายรุะหว่าง 31 – 35 ปี จ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.20 สถานภาพสมรส จ านวน 110 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.10  จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 163 คน คดิเป็นรอ้ยละ 78.40 ด ารง
ต าแหน่งสายงานสนิเชื่อ จ านวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.50 มรีายไดร้ะหว่าง 15,001 – 25,000 บาท 
จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.60 และมรีะยะเวลาการท างาน 6 – 10 ปี จ านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 33.30 
 
 



ผลการวิเคราะหร์ะดบัความเหน็ต่อแรงจงูใจในการท างาน 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมรีะดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานจงัหวดัอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.27 (  ̅ = 4.27, S.D. = 0.51) และเมื่อพจิารณาเป็นรายปจัจยัพบว่า ระดบั

ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทัง้ 2 ปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยัค ้าจุน มคี่าเฉลีย่ 4.29 (  ̅ = 4.29, S.D. = 

0.53) และ ปจัจยัจงูใจ มคี่าเฉลีย่ 4.26 (  ̅ = 4.26, S.D. = 0.53) 

 
ผลการวิเคราะหร์ะดบัความเหน็ต่อความผกูพนัธนาคาร 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพนัของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานจงัหวดัอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

ทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.27 (  ̅ = 4.27, S.D. = 0.55) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระดบัความคดิเหน็

อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกดา้น ไดแ้ก่ ความผูกพนัดา้นจติใจ มคี่าเฉลีย่ 4.50 (  ̅ = 4.50, S.D. = 0.58) 

ความผูกพนัดา้นการคงอยู่กบัธนาคาร มคี่าเฉลีย่ 4.44 (  ̅ = 4.44, S.D. = 0.63) และความผูกพนัดา้น

บรรทดัฐาน มคี่าเฉลีย่ 4.40 (  ̅ = 4.40, S.D. = 0.66) 

 

ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบปัจจยัส่วนบคุคลกบัความผกูพนัธนาคาร 
สมมตฐิานที ่1  ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน รายได ้และ

ระยะเวลาการท างานของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานจงัหวดั
อุดรธานีทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อธนาคารทีแ่ตกต่างกนั 
 ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ  เพศของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ส านกังานจงัหวดัอุดรธานีทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อธนาคารทีไ่มแ่ตกต่างกนั จงึปฏเิสธสมมตฐิาน
ทีต่ ัง้ไว ้

ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุ อายขุองพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ส านกังานจงัหวดัอุดรธานีทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อธนาคารทีแ่ตกต่างกนั จงึยอมรบัสมมตฐิาน
ทีต่ ัง้ไว ้ซึง่ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อธนาคารดา้นจติใจ  ความผกูพนัต่อธนาคารดา้นการคงอยูก่บัธนาคาร  
และความผกูพนัต่อธนาคารดา้นบรรทดัฐาน เมือ่จ าแนกตามอายแุลว้พนกังานช่วงอาย ุ26 – 30 ปี มี
ความผกูพนัต่อธนาคารน้อยกว่าพนกังานช่วงอาย ุ36 – 40 ปี และ พนกังานอายมุากกว่า 40 ปีขึน้ไป  
ส่วนพนกังานช่วงอาย ุ31 – 35 ปี มคีวามผกูพนัต่อธนาคารน้อยกว่าพนกังานอายุมากกว่า 40 ปีขึน้ไป 
ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษา  ระดบัการศกึษาของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส านกังานจงัหวดัอุดรธานีทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อธนาคารทีไ่มแ่ตกต่างกนั จงึปฏเิสธ
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้



ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงาน  ต าแหน่งงานของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ส านกังานจงัหวดัอุดรธานีทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อธนาคารทีแ่ตกต่างกนั จงึ
ยอมรบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ซึง่ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อธนาคารดา้นจติใจ  ความผกูพนัต่อธนาคารดา้นการ
คงอยูก่บัธนาคาร  และความผกูพนัต่อธนาคารดา้นบรรทดัฐาน เมือ่จ าแนกตามต าแหน่งงานแลว้ 
พนกังานต าแหน่งงานสายงานบรหิาร (ระดบั 8 ขึน้ไป) มคีวามผกูพนัต่อธนาคาร มากกว่าพนกังาน
ต าแหน่งงานสายงานสนิเชื่อ และพนกังานต าแหน่งงานสายงานการเงนิ  ส่วนพนกังานต าแหน่งงานสาย
งานสนิเชื่อ มคีวามผกูพนัต่อธนาคารน้อยกว่าพนกังานต าแหน่งงานสายงานธุรการ 
 ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้ รายไดข้องพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ส านกังานจงัหวดัอุดรธานีทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อธนาคารทีแ่ตกต่างกนั จงึยอมรบัสมมตฐิาน
ทีต่ ัง้ไว ้ซึง่ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อธนาคารดา้นจติใจ  ความผกูพนัต่อธนาคารดา้นการคงอยูก่บัธนาคาร  
และความผกูพนัต่อธนาคารดา้นบรรทดัฐาน เมือ่จ าแนกตามรายไดแ้ลว้ พนกังานทีม่รีายได ้15,001 – 
25,000 บาท และพนกังานทีม่รีายได ้25,001 – 35,000 บาท มคีวามผกูพนัต่อธนาคารน้อยกว่า
พนกังานทีม่รีายไดม้ากกว่า 35,000 บาท ขึน้ไป  

ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาท างาน  ระยะเวลาการท างานของพนกังานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานจงัหวดัอุดรธานีทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อธนาคารที่
แตกต่างกนั จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ซึง่ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อธนาคารดา้นจติใจ  และความผกูพนั
ต่อธนาคารดา้นการคงอยูก่บัธนาคาร  เมือ่จ าแนกระยะเวลาการท างานแลว้ พนกังานทีม่รีะยะเวลาการ
ท างานไมเ่กนิ 5 ปี มคีวามผูกพนัต่อธนาคารน้อยกว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลาการท างาน 6 – 10 ปี และ
พนกังานทีม่รีะยะเวลาการท างานมากกว่า 15  ปีขึน้ไป 
 
ผลการวิเคราะหแ์รงจงูใจในการท างานมีผลต่อความผกูพนัธนาคาร 

สมมตฐิานที ่2  แรงจงูใจในการท างานส่งผลต่อความผูกพนัของพนกังานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานจงัหวดัอุดรธานี 

จากผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า แรงจงูใจในการท างานดา้นปจัจยัค ้าจุน เป็นดา้นทีส่่งผลต่อ
ความผกูพนัของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานจงัหวดัอุดรธานี มี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 
 

การอภิปรายผล 
 

ระดบัความเหน็ต่อแรงจงูใจในการท างาน 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมรีะดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานจงัหวดัอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณาเป็นรายปจัจยัพบว่า ระดบัความคดิเหน็ปจัจยัค ้าจุน สูงกว่าปจัจยัจงูใจ 
เนื่องจากธนาคารมคีวามมัง่คงทัง้ด้านต าแหน่งงาน ด้านธนาคาร จงึท าให้พนักงานยดึมัน่ในธนาคาร



สามารถปฏบิตังิานไดโ้ดยไมก่งัวลกบัการโยกยา้ยไปหาทีท่ างานใหม่ ธนาคารมกีฎระเบยีบขอ้บังคบัของ
ธนาคารทีม่คีวามเป็นธรรม มผีูบ้งัคบับญัชาใหค้ าแนะน า และรบัฟงัความคดิเหน็ผูใ้ต้บงับญัชาเป็นอย่าง
ด ีพนักงานทุกคนมคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนัทัง้เพื่อนร่วมงานผูบ้รหิาร และได้เปิดโอกาสใหพ้นักงานเขา้
ร่วมกจิกรรมนันทนาการอยู่เป็นประจ า จากการศกึษาจงึพบว่าแรงจูงใจในการท างานดา้นปจัจยัค ้าจุนมี
ค่าเฉลีย่สงูกว่าปจัจยัจงูใจ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของเสกสรร ดุมแกว้ (2565) เรื่องปจัจยัดา้นภาวะผูน้ า 
แรงจูงใจ และสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อความผูกพนัธนาคารของพนักงานกลุ่มบริษัทนทลิน ระดับ
ความเหน็เกีย่วกบัปจัจยัค ้าจนุมรีะดบัความเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 
 
ระดบัความเหน็ต่อความผกูพนัธนาคาร 

จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความผกูพนัของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานจงัหวดัอุดรธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทีสุ่ด และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดทุกดา้น ไดแ้ก่ ความ
ผกูพนัดา้นจติใจ ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัธนาคาร และความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน ตามล าดบั 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของโสมยส์ริ ีมลูทองทพิย ์(2556) เรือ่งความผกูพนัต่อธนาคารของพนกังานที่
ปฏบิตังิานในโรงเรยีนมธัยมศกึษา อ าเภอท่ามะกา พนกังานทีม่คีวามผกูพนัเรยีงตามล าดบั คอื ความ
เตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานเพื่อธนาคาร ความตอ้งการทีจ่ะรกัษาความเป็นสมาชกิของธนาคาร และความ
เชื่อมัน่และการยอมรบัเป้าหมายของธนาคาร 
 
การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบคุคลกบัความผกูพนัธนาคาร 
 จากการศกึษาพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ และระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผกูพนั
ธนาคารทีไ่มแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในส่วนอาย ุ ต าแหน่งงาน รายได ้และ
ระยะเวลาการท างานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัธนาคารทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 แสดงใหเ้หน็ถงึ ความรูส้กึภมูใิจทีไ่ดท้ างานกบัธนาคาร ความรูส้กึรกัและผกูพนักบัธนาคาร 
ผลประโยชน์ทีส่ าคญัต่างๆที่ธนาคารจดัหาให ้ยิง่ปฏบิตังิานระยะเวลานานยิง่ไดร้บัมากขึน้ จงึท าใหม้ี
ความผกูพนัธนาคารมากยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของสมจติร จนัทรเ์พญ็ (2557) เรือ่งความผกูพนั
ต่อธนาคารของเจา้หน้าทีส่ถาบนัพฒันาธนาคารชุมชน (ธนาคารมหาชน) พบว่าปจัจยัทีส่่งผลต่อความ
ผกูพนัธนาคารของเจา้หน้าทีส่ถาบนัพฒันาธนาคารชุมชน ไดแ้ก่ ตวัแปรอาย ุรายไดต่้อเดอืน  ระดบั
การศกึษา ต าแหน่งในการปฏบิตังิาน ระยะเวลาในการปฏบิตังิานในสถาบนั ความทา้ทายในการท างาน 
ความกา้วหน้าในการท างาน การมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจในการท างาน ลกัษณะการท างานเป็นทมี
เงนิเดอืนและสวสัดกิาร การพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน
ความสมัพนัธต่์อผูบ้งักบับญัชา ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ภาวะผูน้ าของผูบ้งักบับญัชา ความรูส้กึ
ว่าตนมคีวามส าคญัต่อธนาคาร ความรูส้กึว่าธนาคารเป็นทีพ่ึง่ได ้
 
 



การวิเคราะหแ์รงจงูใจในการท างานมีผลต่อความผกูพนัธนาคาร 
 จากการศกึษาพบว่า แรงจงูใจในการท างานดา้นปจัจยัค ้าจุน เป็นดา้นทีส่่งผลต่อความผกูพนั
ของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานจงัหวดัอุดรธานี มนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของธนญัพร สุวรรณคาม (2559) เรือ่ง ปจัจยัดา้นแรงจงูใจใน
การท างาน ความพงึพอใจในงาน ทีส่่งผลต่อความผกูพนัต่อธนาคารของพนกังานธนาคารพาณชิยแ์ห่ง
หน่ึง พบว่าแรงจงูใจในการท างานดา้นปจัจยัค ้าจุนมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคม์าก
ทีสุ่ด  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยัในครัง้น้ี 

แรงจงูใจในการท างานดา้นปจัจยัจงูใจ ธนาคารตอ้งเปิดโอกาสใหพ้นกังานใชค้วามคดิรเิริม่
สรา้งสรรคใ์นการปฏบิตังิานมากยิง่ขึน้ ปรบัปรงุปรมิาณงานทีพ่นกังานไดร้บัใหม้คีวามเหมาะสม เมือ่
พนกังานปฏบิตังิานไดด้คีวรมกีารยกยอ่ง ชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานอยู่เสมอ พนกังานควร
มอี านาจตดัสนิใจในงานทีท่ าอยูอ่ยา่งเตม็ทีเ่พื่อความสะดวกในการปฏบิตังิาน ตลอดจนการก าหนด
แผนงานการปฏบิตังิานรว่มกนัเพื่อบรูณาการการท างานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจบุนัต่อไป 

แรงจงูใจในการท างานดา้นปจัจยัค ้าจุน ธนาคารควรปรบัปรงุฐานเงนิเดอืนทีเ่หมาะสมกบังานที่
ปฏบิตัใินปจัจบุนั และจดัหาสวสัดกิารต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ เพื่อใหพ้นกังานมรีายไดท้ี่
เพยีงพอกบัค่าครองชพีในสภาพเศรษฐกจิปจัจุบนั ในส่วนนโยบายและการบรหิารงานตอ้งมกีารชีแ้จง
นโยบายใหพ้นกังานทราบอยา่งทัว่ถงึ มคีวามยดืหยุ่นในการบรหิารงาน เพื่อใหพ้นกังานในธนาคาร
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างราบรืน่และปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนั 

ความผกูพนัธนาคารดา้นจติใจ ผูบ้รหิารตอ้งสรา้งใหพ้นักงานรูส้กึภูมใิจทีไ่ดท้ างานกบัธนาคาร 
รูส้กึรกัและผกูพนักบัธนาคาร รูส้กึว่าปญัหาของธนาคารเป็นปญัหาของพนกังานดว้ย จะท าใหพ้นกังานมี
ความผกูพนัดา้นนี้มากยิง่ขึน้ 

ความผกูพนัธนาคารดา้นการคงอยูก่บัธนาคาร เงนิเดอืน สวสัดกิารต่าง ๆ เป็นสิง่จ าเป็นของ
พนกังานทุกคนเพื่อใชใ้นการด ารงชพี เมือ่ธนาคารตอบสนองใหอ้ยา่งเพยีงพอพนกังานกจ็ะรูส้กึว่าจะเสยี
ประโยชน์ทีส่ าคญัทีธ่นาคารจดัหาให ้จะท าใหพ้นกังานตดัสนิใจลาออกจากธนาคารน้อยลง 

ความผกูพนัธนาคารดา้นบรรทดัฐาน เมือ่พนกังานมคีวามจงรกัภกัดกีบัธนาคารมคีวาม
รบัผดิชอบในหน้าทีป่ฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย มจีติอาสาช่วยเหลอืส่วนรวมใหพ้ฒันาธนาคารใหด้ี
ยิง่ขึน้ ธนาคารตอ้งรกัษาบุคาลากรทีส่ าคญัอย่างนี้ไวใ้หด้เีพื่อเป็นตน้แบบ แบบอยา่งทีด่ใีหก้บัคนอื่นๆ
ต่อไป 
 
 
 



ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการท างานกบัความผกูพนักบัธนาคาร กบั
ธนาคารอื่นๆ เพื่อน าผลทีไ่ดม้าเป็นแนวทางในการปรบัปรงุในหน่วยงานในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหพ้นกังาน
เกดิความผกูพนัธนาคารมากยิง่ขึน้ 
 2. ในการศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ ซึง่ไมไ่ดล้งรายละเอยีดเชงิลกึ ฉะนัน้ใน
การศกึษาครัง้ต่อไป ควรท าการศกึษาในเชงิคุณภาพ จะไดข้อ้มลูทีล่ะเอยีดและแมน่ย ามากยิง่ขึน้ เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการพฒันาธนาคารต่อไป 
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