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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพัน และแรงจูงใจของพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มตัวอย่างจานวน 208 คน ใช้
รูปแบบสอบถามออนไลน์ เ ป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กาหนดให้ค่าความเชื่อมันโดยวิ
่
ธี
สัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbrach's Alpha Coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.973 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเชิงสถิตพิ รรณนาประกอบไปด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงอนุ มาน ทดสอบที่ (t - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (multiple regression analysis)
แรงจูงใจในการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงาน
จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายปจั จัยพบว่า ระดับความ
คิดเห็นปจั จัยค้าจุนสูงกว่าปจั จัยจูงใจ
ความผูก พันของพนัก งานธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สานักงานจังหวัด
อุดรธานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุดทุกด้าน ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่กบั ธนาคาร และความ
ผูกพันด้านบรรทัดฐาน ตามลาดับ
การเปรียบเทียบปจั จัยส่วนบุคคลกับความผูกพันธนาคาร พบว่าปจั จัยส่วนบุคคลด้าน เพศ และ
ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีความผูกพัน ธนาคารที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.05 ในส่วนอายุ ตาแหน่ งงาน รายได้ และระยะเวลาการทางานทีแ่ ตกต่างกัน มีความผูกพัน ธนาคารที่
แตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
การวิเคราะห์แรงจูงใจในการทางานมีผลต่อความผูกพัน ธนาคาร พบว่า แรงจูงใจในการทางาน
ด้านปจั จัยค้ าจุน เป็ นด้านที่ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พันของพนัก งานธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สานักงานจังหวัดอุดรธานี มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

คาสาคัญ

: ความผูกพันธนาคาร แรงจูงใจในการทางาน
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.
Keywords: Employee’s commitment, Motivation to work

บทนา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากการระบาดครัง้ ใหญ่ของโรคโควิด 19 ทาให้รปู แบบการทางานของผูค้ นเปลีย่ นไปจาก
แบบเดิมสิน้ เชิง จากผลสารวจหลายทีร่ ะบุไปในทิศทางเดียวกันว่า เมือ่ สถานการณ์โรคโควิดเริม่ คลีค่ ลาย
และเศรษฐกิจมีการฟื้นตัว คนจะลาออกจากงานเป็นจานวนมาก ซึ่งเห็นการเปลีย่ นแปลงนี้ในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาทีค่ าดการณ์ว่า ในปี 2570 จานวนแรงงานอิสระอาจสูงถึง 86.5 ล้านคน
หรือประมาณครึง่ หนึ่งของกาลังแรงงาน ความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ นี้ ทาให้เราจาเป็นต้องรูจ้ กั
เทรนด์เพื่อปรับตัวสู่การทางานในอนาคต (ธนาคารแห่งประเทศไทย, BOT MAGAZINE, 2564) สาเหตุ
มาจากช่วงการระบาดโรคโควิด 19 ทาให้รปู แบบการทางานเปลีย่ นไป ไม่ว่าจะเป็ นการทางานทีบ่ า้ น
(work from home), การทางานจากทีไ่ หนก็ได้ (work from anywhere) หรือการทางานจากระยะไกล
(remote working) จนกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ในการทางานทีไ่ ม่ตอ้ งเข้าออฟฟิศ คนเริม่ ชินกับ
วัฒนธรรมนี้ และเริม่ มีแนวคิดว่า จริงๆ แล้วการทางานทีไ่ ด้ประสิทธิภาพ ไม่จาเป็ นต้องเข้าออฟฟิศทุก
วันก็ได้ และเริม่ มองหางานใหม่ทใ่ี ห้ความยืดหยุน่ ในการทางานมากขึน้
พนักงานเป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะทาให้ธนาคารประสบความสาเร็จ พนักงานทีม่ ี
ความสามารถจะนาเอากลยุทธ์ของธนาคารไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าธนาคารนัน้ จะผลิตสินค้าหรือ
บริการ พนักงานก็จะมีความสาคัญอย่างยิง่ ในการทาให้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ มีคุณภาพและได้รบั การ
ยอมรับจากลูกค้า ธนาคารต้องใช้งบประมานทีส่ งู ในการคัดสรรพนักงานใหม่ทม่ี คี ุณภาพเข้ามาทางาน
และการจัดการฝึกอบรมพนักงานให้มที กั ษะเพิม่ มากขึน้ หลายธนาคารจึงมีกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อรักษา
พนักงานให้คงทางานอยูก่ บั ธนาคารไปจนเกษียณ
ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันของพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สานักงานจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ทราบแรงจูงใจในการ
ทางานของพนักงานในธนาคารเป็ นอย่างไร ทีจ่ ะนาไปสู่ความผูกพันธนาคารของพนักงาน จะเป็ น
ประโยชน์ต่อธนาคารทีจ่ ะนาข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้จากการทาวิจยั ไปปรับใช้กบั การบริหารพนักงานใน
ธนาคารให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อพนักงานและธนาคารต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความผูกพันของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สานักงานจังหวัดอุดรธานี

2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงาน
จังหวัดอุดรธานี
สมมติ ฐานของการทาวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน รายได้ และ
ระยะเวลาการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัด
อุดรธานีทแ่ี ตกต่างกัน มีความผูกพันต่อธนาคารทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการทางานส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปจั จัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน รายได้ และ
ระยะเวลาการทางาน และแรงจูงใจในการทางาน ทฤษฎีสองปจั จัย (1) ปจั จัยจูงใจ (motivation
factors) ได้แก่ ความสาเร็จในงาน การได้รบั การยอมรับ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบในงาน และ
ความก้าวหน้าในงาน (2) ปจั จัยค้าจุน (hygience factors) ได้แก่ นโยบายและการบริหารงาน เงินเดือน
และผลตอบแทนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อมในการทางาน ความมังคงในงาน
่
และ
เทคนิคการควบคุมดูแล
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อธนาคารของ 3 ด้าน คือ ความผูกพันต่อธนาคารด้านจิตใจ
ความผูกพันต่อธนาคารด้านการคงอยูก่ บั ธนาคาร และความผูกพันต่อธนาคารด้านบรรทัดฐาน
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดอุดรธานี จานวน
430 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2565) โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้จานวน 208 ราย ได้จาก
การคานวณกลุ่มตัวอย่างในกรณีทท่ี ราบจานวนประชากรทีม่ จี านวนจากัดทีน่ ับได้ (finite population) ใช้
สูตร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1973)

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิ ดและทฤษฏี เกี่ยวกับความผูกพันองค์กร
แนวคิดของ Allen and Meyer (อ้างถึงใน ธนัญพร สุวรรณคาม, 2559, หน้า 11) ได้
ทาการศึกษาและอธิบายถึงความผูกพัน มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้
1. ความผูกพันด้านจิตใจ (affective commitment) หมายถึง อารมณ์ความรูส้ กึ ผูกพันของ
พนักงานทีม่ ตี ่อธนาคารในแง่ทพ่ี นักงานมีความรูส้ กึ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธนาคารและการมีส่วน
ร่วมในธนาคารของพนักงาน พนักงานทีม่ คี วามผูกพันด้านจิตใจสูงจะแสดงออกถึงความต้องการทีจ่ ะคง
อยูเ่ ป็นสมาชิกกับธนาคารต่อไป
2. ด้านการคงอยูก่ บั ธนาคาร (continuance commitment) หมายถึง ความผูกพันต่อธนาคาร
ของพนักงานทีเ่ กิดจากการจ่ายค่าตอบแทนแลกเปลีย่ นกับการคงอยูก่ บั ธนาคารของพนักงาน การอยูใ่ น
ธนาคารของพนักงานจะเกิดจากการได้รบั ผลประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์พนักงานทีม่ คี วามผูกพัน
ด้านนี้จะเป็นการแสดงออกถึงความจาเป็ นทีจ่ ะต้องอยู่ภายในธนาคาร
3. ด้านบรรทัดฐาน (normative commitment) หมายถึง ความรูส้ กึ ของพนักงานทีว่ ่าเมือ่ เขาเข้า
เป็นสมาชิกของธนาคารย่อมต้องมีความผูกพันต่อธนาคาร เพราะนัน่ คือ ความถูกต้องและความ
เหมาะสมทีจ่ ะทา ความผูกพันต่อธนาคารนัน้ เป็นหน้าทีห่ รือเป็นพันธะผูกพันทีส่ มาชิกจะต้องมีต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นธนาคาร พนักงานทีม่ คี วามผูกพันด้านนี้คอื การแสดงออกถึงความคิดว่าเขาจะอยูใ่ น
ธนาคารเป็นสิง่ ทีค่ วรกระทาเพื่อความถูกต้องและเหมาะสม
แนวคิ ดและทฤษฏี เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน
ทฤษฎีสองปจั จัยของ Herzberg (อ้างถึงใน ธนัญพร สุวรรณคาม, 2559, หน้า 15-17) ดังนี้
ปจั จัยจูงใจ (motivation factors) เป็ นปจั จัยทีส่ ร้างทัศนคติดา้ นบวกให้เกิดขึน้ กับพนักงานใน
ธนาคาร ปจั จัยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีความหมายเกีย่ วข้องกับงานทีป่ ฏิบตั ิ ซึง่ ปจั จัยเหล่านี้จะมีผลกับ
ความพอใจโดยตรง ปจั จัยจูงใจประกอบด้วย ความสาเร็จในการทางาน การได้รบั การยอมรับนับถือ
ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบในงาน และความก้าวหน้าในงาน
ปจั จัยค้าจุน (hygiene factors) เป็ นปจั จัยทีเ่ ป็ นข้อกาหนดเบือ้ งต้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนเกิด
ความไม่พอใจในงานทีท่ าอยูเ่ ท่านัน้ แต่ไม่ได้เป็นสิง่ ทีจ่ งู ใจแต่อย่างใด การให้ความสนใจหรือระมัดระวัง
ต่อปจั จัยค้าจุนเป็ นสิง่ จาเป็ น แต่กย็ งั มีเงือ่ นไขไม่พยี งพอจะใช้ในการจูงใจให้คนมีผลผลิตมากขึน้ ได้
ปจั จัยค้าจุนประกอบด้วย นโยบายการบริหารงาน เงินเดือนและผลตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล สภาพแวดล้อมในการทางาน ความมันคงในงาน
่
และเทคนิคการควบคุมดูแล

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรของงานวิจยั ครัง้ นี้คอื พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สานักงานจังหวัดอุดรธานี จานวน 430 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2565) โดยการคานวณกลุ่ม
ตัวอย่างในกรณีทท่ี ราบจานวนประชากรทีม่ จี านวนจากัดทีน่ บั ได้ (Finite Population) ใช้สตู ร ทาโร ยา
มาเน่ (Taro Yamane,1973) ได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้จานวน 208 ราย โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (simple random sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครัง้ นี้คอื แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน รายได้ และระยะเวลาการทางาน
ส่วนที่ 2 เป็ นส่วนทีเ่ กี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน ประกอบไปด้วย 2 ปจั จัย ได้แก่ ปจั จัยจูงใจ
(motivation factors) และปจั จัยค้าจุน (hygiene factors)
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนทีเ่ กี่ยวกับความผูกพันธนาคาร ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ไก้แก่ ความด้านจิตใจ
ด้านการคงอยูก่ บั ธนาคาร และการด้านบรรทัดฐาน
ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันของพนักงาน
ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ผลการวิ จยั
ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 111 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.40 มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 33.20 สถานภาพสมรส จานวน 110
คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 78.40 ดารง
ตาแหน่งสายงานสินเชื่อ จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 มีรายได้ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท
จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.60 และมีระยะเวลาการทางาน 6 – 10 ปี จานวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.30

ผลการวิ เคราะห์ระดับความเห็นต่อแรงจูงใจในการทางาน
จากการศึก ษาพบว่า กลุ่ มตัว อย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ 4.27 ( ̅ = 4.27, S.D. = 0.51) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายปจั จัยพบว่า ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุดทัง้ 2 ปจั จัย ได้แก่ ปจั จัยค้าจุน มีค่าเฉลีย่ 4.29 ( ̅ = 4.29, S.D. =
0.53) และ ปจั จัยจูงใจ มีค่าเฉลีย่ 4.26 ( ̅ = 4.26, S.D. = 0.53)
ผลการวิ เคราะห์ระดับความเห็นต่อความผูกพันธนาคาร
จากการศึก ษาพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ย วกับ ความผูก พัน ของพนัก งาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ 4.27 ( ̅ = 4.27, S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทีส่ ุดทุกด้าน ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ มีค่าเฉลีย่ 4.50 ( ̅ = 4.50, S.D. = 0.58)
ความผูกพันด้านการคงอยู่กบั ธนาคาร มีค่าเฉลีย่ 4.44 ( ̅ = 4.44, S.D. = 0.63) และความผูกพันด้าน
บรรทัดฐาน มีค่าเฉลีย่ 4.40 ( ̅ = 4.40, S.D. = 0.66)

ผลการวิ เคราะห์เปรียบเที ยบปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันธนาคาร
สมมติฐานที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน รายได้ และ
ระยะเวลาการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัด
อุดรธานีทแ่ี ตกต่างกัน มีความผูกพันต่อธนาคารทีแ่ ตกต่างกัน
ปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศ เพศของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สานักงานจังหวัดอุดรธานีทแ่ี ตกต่างกัน มีความผูกพันต่อธนาคารทีไ่ ม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้
ปจั จัยส่วนบุคคลด้านอายุ อายุของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สานักงานจังหวัดอุดรธานีทแ่ี ตกต่างกัน มีความผูกพันต่อธนาคารทีแ่ ตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ ได้แก่ ความผูกพันต่อธนาคารด้านจิตใจ ความผูกพันต่อธนาคารด้านการคงอยูก่ บั ธนาคาร
และความผูกพันต่อธนาคารด้านบรรทัดฐาน เมือ่ จาแนกตามอายุแล้วพนักงานช่วงอายุ 26 – 30 ปี มี
ความผูกพันต่อธนาคารน้อยกว่าพนักงานช่วงอายุ 36 – 40 ปี และ พนักงานอายุมากกว่า 40 ปีขน้ึ ไป
ส่วนพนักงานช่วงอายุ 31 – 35 ปี มีความผูกพันต่อธนาคารน้อยกว่าพนักงานอายุมากกว่า 40 ปีขน้ึ ไป
ปจั จัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ระดับการศึกษาของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สานักงานจังหวัดอุดรธานีทแ่ี ตกต่างกัน มีความผูกพันต่อธนาคารทีไ่ ม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้

ปจั จัยส่วนบุคคลด้านตาแหน่ งงาน ตาแหน่ งงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดอุดรธานีทแ่ี ตกต่างกัน มีความผูกพันต่อธนาคารทีแ่ ตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ ได้แก่ ความผูกพันต่อธนาคารด้านจิตใจ ความผูกพันต่อธนาคารด้านการ
คงอยูก่ บั ธนาคาร และความผูกพันต่อธนาคารด้านบรรทัดฐาน เมือ่ จาแนกตามตาแหน่งงานแล้ว
พนักงานตาแหน่งงานสายงานบริหาร (ระดับ 8 ขึน้ ไป) มีความผูกพันต่อธนาคาร มากกว่าพนักงาน
ตาแหน่งงานสายงานสินเชื่อ และพนักงานตาแหน่งงานสายงานการเงิน ส่วนพนักงานตาแหน่งงานสาย
งานสินเชื่อ มีความผูกพันต่อธนาคารน้อยกว่าพนักงานตาแหน่งงานสายงานธุรการ
ปจั จัยส่วนบุคคลด้านรายได้ รายได้ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สานักงานจังหวัดอุดรธานีทแ่ี ตกต่างกัน มีความผูกพันต่อธนาคารทีแ่ ตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ ได้แก่ ความผูกพันต่อธนาคารด้านจิตใจ ความผูกพันต่อธนาคารด้านการคงอยูก่ บั ธนาคาร
และความผูกพันต่อธนาคารด้านบรรทัดฐาน เมือ่ จาแนกตามรายได้แล้ว พนักงานทีม่ รี ายได้ 15,001 –
25,000 บาท และพนักงานทีม่ รี ายได้ 25,001 – 35,000 บาท มีความผูกพันต่อธนาคารน้อยกว่า
พนักงานทีม่ รี ายได้มากกว่า 35,000 บาท ขึน้ ไป
ปจั จัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาทางาน ระยะเวลาการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดอุดรธานีทแ่ี ตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ ธนาคารที่
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ ได้แก่ ความผูกพันต่อธนาคารด้านจิตใจ และความผูกพัน
ต่อธนาคารด้านการคงอยูก่ บั ธนาคาร เมือ่ จาแนกระยะเวลาการทางานแล้ว พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการ
ทางานไม่เกิน 5 ปี มีความผูกพันต่อธนาคารน้อยกว่าพนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการทางาน 6 – 10 ปี และ
พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการทางานมากกว่า 15 ปีขน้ึ ไป
ผลการวิ เคราะห์แรงจูงใจในการทางานมีผลต่อความผูกพันธนาคาร
สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการทางานส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดอุดรธานี
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจในการทางานด้านปจั จัยค้าจุน เป็ นด้านทีส่ ่งผลต่อ
ความผูกพันของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดอุดรธานี มี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
การอภิ ปรายผล
ระดับความเห็นต่อแรงจูงใจในการทางาน
จากการศึก ษาพบว่า กลุ่ มตัว อย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายปจั จัยพบว่า ระดับความคิดเห็นปจั จัยค้าจุน สูงกว่าปจั จัยจูงใจ
เนื่องจากธนาคารมีความมังคงทั
่ ง้ ด้านตาแหน่ งงาน ด้านธนาคาร จึงทาให้พนักงานยึดมันในธนาคาร
่

สามารถปฏิบตั งิ านได้โดยไม่กงั วลกับการโยกย้ายไปหาทีท่ างานใหม่ ธนาคารมีกฎระเบียบข้อบังคับของ
ธนาคารทีม่ คี วามเป็ นธรรม มีผบู้ งั คับบัญชาให้คาแนะนา และรับฟงั ความคิดเห็นผูใ้ ต้บงั บัญชาเป็ นอย่าง
ดี พนักงานทุกคนมีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกันทัง้ เพื่อนร่วมงานผูบ้ ริหาร และได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการอยู่เป็ นประจา จากการศึกษาจึงพบว่าแรงจูงใจในการทางานด้านปจั จัยค้าจุนมี
ค่าเฉลีย่ สูงกว่าปจั จัยจูงใจ สอดคล้องกับการศึกษาของเสกสรร ดุมแก้ว (2565) เรื่องปจั จัยด้านภาวะผูน้ า
แรงจูง ใจ และสภาพแวดล้อ ม ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พัน ธนาคารของพนัก งานกลุ่ ม บริษัทนทลิน ระดับ
ความเห็นเกีย่ วกับปจั จัยค้าจุนมีระดับความเห็นด้วยมากทีส่ ุดค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.12
ระดับความเห็นต่อความผูกพันธนาคาร
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความผูกพันของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทีส่ ุด และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุดทุกด้าน ได้แก่ ความ
ผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยูก่ บั ธนาคาร และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ตามลาดับ
สอดคล้องกับการศึกษาของโสมย์สริ ี มูลทองทิพย์ (2556) เรือ่ งความผูกพันต่อธนาคารของพนักงานที่
ปฏิบตั งิ านในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอท่ามะกา พนักงานทีม่ คี วามผูกพันเรียงตามลาดับ คือ ความ
เต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านเพื่อธนาคาร ความต้องการทีจ่ ะรักษาความเป็ นสมาชิกของธนาคาร และความ
เชื่อมันและการยอมรั
่
บเป้าหมายของธนาคาร
การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันธนาคาร
จากการศึกษาพบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลด้าน เพศ และระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีความผูกพัน
ธนาคารทีไ่ ม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ในส่วนอายุ ตาแหน่งงาน รายได้ และ
ระยะเวลาการทางานทีแ่ ตกต่างกัน มีความผูกพันธนาคารทีแ่ ตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นถึง ความรูส้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้ทางานกับธนาคาร ความรูส้ กึ รักและผูกพันกับธนาคาร
ผลประโยชน์ทส่ี าคัญต่างๆที่ธนาคารจัดหาให้ ยิง่ ปฏิบตั งิ านระยะเวลานานยิง่ ได้รบั มากขึน้ จึงทาให้ม ี
ความผูกพันธนาคารมากยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาของสมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) เรือ่ งความผูกพัน
ต่อธนาคารของเจ้าหน้าทีส่ ถาบันพัฒนาธนาคารชุมชน (ธนาคารมหาชน) พบว่าปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความ
ผูกพันธนาคารของเจ้าหน้าทีส่ ถาบันพัฒนาธนาคารชุมชน ได้แก่ ตัวแปรอายุ รายได้ต่อเดือน ระดับ
การศึกษา ตาแหน่ งในการปฏิบตั งิ าน ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านในสถาบัน ความท้าทายในการทางาน
ความก้าวหน้าในการทางาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทางาน ลักษณะการทางานเป็นทีม
เงินเดือนและสวัสดิการ การพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน
ความสัมพันธ์ต่อผูบ้ งั กับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ภาวะผูน้ าของผูบ้ งั กับบัญชา ความรูส้ กึ
ว่าตนมีความสาคัญต่อธนาคาร ความรูส้ กึ ว่าธนาคารเป็ นทีพ่ ง่ึ ได้

การวิ เคราะห์แรงจูงใจในการทางานมีผลต่ อความผูกพันธนาคาร
จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทางานด้านปจั จัยค้าจุน เป็ นด้านทีส่ ่งผลต่อความผูกพัน
ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดอุดรธานี มีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของธนัญพร สุวรรณคาม (2559) เรือ่ ง ปจั จัยด้านแรงจูงใจใน
การทางาน ความพึงพอใจในงาน ทีส่ ่งผลต่อความผูกพันต่อธนาคารของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่ง พบว่าแรงจูงใจในการทางานด้านปจั จัยค้าจุนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์มาก
ทีส่ ุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั ในครัง้ นี้
แรงจูงใจในการทางานด้านปจั จัยจูงใจ ธนาคารต้องเปิดโอกาสให้พนักงานใช้ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ านมากยิง่ ขึน้ ปรับปรุงปริมาณงานทีพ่ นักงานได้รบั ให้มคี วามเหมาะสม เมือ่
พนักงานปฏิบตั งิ านได้ดคี วรมีการยกย่อง ชมเชยจากผูบ้ งั คับบัญชาและหน่วยงานอยู่เสมอ พนักงานควร
มีอานาจตัดสินใจในงานทีท่ าอยูอ่ ย่างเต็มทีเ่ พื่อความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนการกาหนด
แผนงานการปฏิบตั งิ านร่วมกันเพื่อบูรณาการการทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั ต่อไป
แรงจูงใจในการทางานด้านปจั จัยค้าจุน ธนาคารควรปรับปรุงฐานเงินเดือนทีเ่ หมาะสมกับงานที่
ปฏิบตั ใิ นปจั จุบนั และจัดหาสวัสดิการต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้พนักงานมีรายได้ท่ี
เพียงพอกับค่าครองชีพในสภาพเศรษฐกิจปจั จุบนั ในส่วนนโยบายและการบริหารงานต้องมีการชีแ้ จง
นโยบายให้พนักงานทราบอย่างทัวถึ
่ ง มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน เพื่อให้พนักงานในธนาคาร
ปฏิบตั งิ านได้อย่างราบรืน่ และปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน
ความผูกพันธนาคารด้านจิตใจ ผูบ้ ริหารต้องสร้างให้พนักงานรูส้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้ทางานกับ ธนาคาร
รูส้ กึ รักและผูกพันกับธนาคาร รูส้ กึ ว่าปญั หาของธนาคารเป็ นปญั หาของพนักงานด้วย จะทาให้พนักงานมี
ความผูกพันด้านนี้มากยิง่ ขึน้
ความผูกพันธนาคารด้านการคงอยูก่ บั ธนาคาร เงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ เป็นสิง่ จาเป็นของ
พนักงานทุกคนเพื่อใช้ในการดารงชีพ เมือ่ ธนาคารตอบสนองให้อย่างเพียงพอพนักงานก็จะรูส้ กึ ว่าจะเสีย
ประโยชน์ทส่ี าคัญทีธ่ นาคารจัดหาให้ จะทาให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากธนาคารน้อยลง
ความผูกพันธนาคารด้านบรรทัดฐาน เมือ่ พนักงานมีความจงรักภักดีกบั ธนาคารมีความ
รับผิดชอบในหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มีจติ อาสาช่วยเหลือส่วนรวมให้พฒ
ั นาธนาคารให้ดี
ยิง่ ขึน้ ธนาคารต้องรักษาบุคาลากรทีส่ าคัญอย่างนี้ไว้ให้ดเี พื่อเป็นต้นแบบ แบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั คนอื่นๆ
ต่อไป

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันกับธนาคาร กับ
ธนาคารอื่นๆ เพื่อนาผลทีไ่ ด้มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงในหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้พนักงาน
เกิดความผูกพันธนาคารมากยิง่ ขึน้
2. ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซึง่ ไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึก ฉะนัน้ ใน
การศึกษาครัง้ ต่อไป ควรทาการศึกษาในเชิงคุณภาพ จะได้ขอ้ มูลทีล่ ะเอียดและแม่นยามากยิง่ ขึน้ เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธนาคารต่อไป
บรรณานุกรม

ธนาคารแห่งประเทศไทย, BOT MAGAZINE. (2564).เปิด 4 เทรนด์การทางานของโลกในยุค
New Normal.ค้นเมือ่ 1 เมษายน 2565. จาก
https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256402CoverStory.aspx
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. (2565). ประวัตกิ ารก่อตัง้ .ค้นเมือ่ 1 เมษายน 2565.
จาก https://www.baac.or.th/th/content-about.php?content_group_sub=0001
อนันต์ชยั คงจันทร์. (2529). ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment).
วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทศั น์ , หน้า 34-41.
อรพินทร์ ชูชม. (2555). แรงจูงใจในการทางาน : ทฤษฎีและการประยุกต์.
วารสารจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีท่ี 2, ฉบับที่ 2, หน้า 52-61.
ธนัญพร สุวรรณคาม. (2559). ปจั จัยด้านแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพึง่ พอใจในงาน ทีส่ ่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ .
หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิไลลักษณ์ กุศล. (2559). ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ ในเขตกรุงเทพมหานคร.
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ดวงพร โพธิสร. (2558). แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านและความผูกพันต่อองค์การของครูผดู้ แู ลเด็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดฉะเชิงเทรา.
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา
สัณหจุฑา ชมพูนุช. (2563). แรงจูงใจในการทางานทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจในการลาออก
ของพนักงานธนาคารในสานักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ .
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร
เสกสรร ดุมแก้ว. (2565). ปจั จัยด้านภาวะผูน้ า แรงจูงใจ และสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อความผูกพัน

องค์การของพนักงานกลุ่มบริษทั นทลิน. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิไลลักษณ์ กุศล. (2559). ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ ในเขตกรุงเทพมหานคร.
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เทียนศรี บางม่วงงาม. (2562). ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานทีผ่ ่านโครงการอบรมวิศวกรใหม่ กรณีศกึ ษา บริษทั เอกชนแห่งหนึง่ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกริก
สมจิตร จันทร์เพ็ญ. (2557). ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าทีส่ ถาบันพัฒนาองค์การ
ชุมชน (องค์การมหาชน). ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วรรณวนัช ดวงภมร. (2562). ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ในบริษทั
ยูนิค เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน).
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โสมย์สริ ี มูลทองทิพย์. (2556). ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงเรียนมัธยมศึกษา
อาเภอท่ามะกา. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฐิตมิ า หลักทอง. (2557). ความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานบริษทั ผลิตชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึง่ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุร.ี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา
Herzberg, Frederick, Bernarol and Synderman, Barbara Bloch. (1968).The Motivation
to Work. New York : John Wiley and Sons, Inc.
Yamane, Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. Third editio. Newyork:
Harper and Row Publication.

