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บทคัดยอ 

    ธนาคารกสิกรไทยมุงเนนการมีสวนรวมของพนักงานและสรางความผูกพันตอองคกร ยังมีการจัด

กิจกรรมตางๆ เพื่อรณรงคใหเกิดการมีสวนรวมของพนักงาน เสริมสรางบรรยากาศและ ประสบการณ

ที่ดีในการทํางาน จึงเปนที่มาในการวิจัยเรื่อง ”ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย” 

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ศึกษาความพึงพอใจในการ

ทํางานพนักงานธนาคารกสิกรไทย ศึกษาความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ศึกษา

ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานตอความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย และศึกษาพึง
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พอใจในการทํางานตอความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย โดยใชการวิจัยเชิงพรรณา

และเทคนิคการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  เครื่องมือที่ใชสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ คือ 

แบบสอบถาม ในการเก็บขอมูล จํานวน 197 คน นํามาวิเคราะหโดยใชสติถิเชิงพรรณา ประกอบดวย

ความถี่ รอยละ ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบดวยวิธีการคา Chi square เปนคําสั่งให

ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปโดยทําการเปรียบเทียบคาที่ไดจากการคํานวณ

กับคาตาราง โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล

พนักงานกสิกรไทยสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 69 มีอายุ 20 – 30 ปจํานวน 

142 คน คิดเปนรอยละ 72.10  สถานภาพโสด จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 73.10 มีการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีจํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 96.40 มีระดับตําแหนง เจาหนาที่ดูแลลูกคา จํานวน 

86 คน คิดเปนรอยละ 43.70มีอายุการทํางานต่ํากวา 5 ป จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 77.70 มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-25,000 บาท จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 65 

         ดานลักษณะของงาน พบวา งานที่ไดรับมอบหมายมีความสําคัญตอองคกร มีคาเฉลี่ย 4.39 มี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุด ดานผลตอบแทน  พบวา องคกรมีการจัดการ

สวัสดิการใหพนักงานดวยความเทาเทียมและยุติธรรม มีคาเฉลี่ย 4.53 มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด ดานความกาวหนา พบวา องคกรมีการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู

อยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ย 4.72 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด ดานการกํากับ

ดูแลการทํางาน  พบวา ผูบังคับบัญชาคอยใหความชวยเหลือสนับสนุนและแกไขปญหาในการทํางาน

ของทาน มีคาเฉลี่ย 4.17 พนักงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากกวาดานตัวแปรอื่น ดานเพื่อน

รวมงาน พบวา การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย 4.48   มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานอยูในระดบัมากท่ีสุด  

         ดานความพึงพอใจในการทํางานที่แตกตางกันตอการผูกพันองคกรโดยรวมแตกตางกัน พบวา

ดานเพื่อนรวมงาน มีระดับความดานความผูกพันสูงสุดดวยคาเฉลี่ย 4.31 และความพึงพอใจในการ

ทํางานที่แตกตางกันมีความผูกพันองคโดยรวมตางกัน  ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญกับการรักษาและ

จูงใจบุคลากรขององคกรโดยมุงเนนการเพิ่มความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร เพื่อเสริมสราง

ความผูกพันที่มีตอองคกรใหอยูในระดับสูงขึ้น 

คําสําคัญ :  ความพึงพอใจในงาน, ความผูกพันตอองคการ 
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ABSTRACT 

KASIKORNBANK focuses on employee participation and creates engagement with the 

organization. There are also various activities To promote the participation of 

employees Strengthen the atmosphere and Good work experience Therefore is the 

source of research on "Corporate commitment of Kasikorn Bank employees" has the 

objective To study personal factors of Kasikorn Bank employees Study of job 

satisfaction of Kasikorn Bank employees Studying the organizational commitment of 

KBank employees Study personal factors of employees towards organizational 

commitment of Kasikorn Bank employees. And study the satisfaction of working 

towards the organizational commitment of Kasikorn Bank employees By using 

descriptive research and survey research technique. The tool used for this study is a 

questionnaire for data collection of 197 people, analyzed by using descriptive 

statistics. Consisting of frequency, percentage, and hypothesis testing By testing with                              

the Chi square method as a command to test the relationship between two or more 

variables by comparing the values obtained from the calculation with the table 

values. By determining the level of statistical significance at the level of 0.05 

The research found that Personal factors Most of the Kasikorn employees are female 

136 persons, representing 69 percent, aged 20 - 30 years, 142 people, representing 

72.10 percent. Single status 144 people, accounting for 73.10 percent, 190 bachelor's 

degree students, 96.40 percent, with the rank The customer care staff of 86 people, 

representing a percentage 43.70, working life is less than 5 years, 153 people, 

accounting for 77.70 percent, with average monthly income 15,000-25,000 baht, 

amount 128 people, equivalent to 65 percent 

         In terms of job characteristics, it was found that the assignments were 

important to the organization with an average value of 4.39. At the highest level, in 
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return, it was found that the organization managed welfare for employees with 

equality and fairness, with an average of 4.53, with the highest level of job 

satisfaction. In terms of progress, it was found that the organization supported the 

learning continuously with an average of 4.72, with the highest level of job 

satisfaction. Regarding the supervision of work, it was found that the supervisors were 

able to provide assistance, support and solve problems in your work with an average 

value of 4.17. Employees were satisfied at a level greater than other variables. In 

terms of colleagues, it was found that the average acceptance from  

colleagues was 4.48 with the highest level of job satisfaction.                                                              

         Different aspects of job satisfaction towards the overall organizational 

commitment Found that the colleagues With the highest level of commitment with 

an average of 4.31 and different job satisfaction with different ties The management 

should therefore focus on maintaining and motivating the personnel of the 

organization by focusing on increasing employee engagement with the organization. In 

order to strengthen ties with the organization to a higher level 

Keywords: job satisfaction, organizational commitment 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

     จากภาพรวมของสภาวะทางเศรษฐกิจโลก มีการแขงขันที่รุนแรง และมีการเปลี่ยนแปลงได

ตลอดเวลา ซึ่งสงผลกระทบตอการแขงขันทางธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปจจัยพื้นฐานที่องคกร

ตองใหความสําคัญเพื่อท่ีจะสามารถแขงขันทางธุรกิจไดนั้น ไดแก เงินทุน บุคลากร สินคาและวัตถุดิบ 

การบริหารจัดการและการตลาด ผูบริหารที่มีความสามารถจะตองใชทรัพยากรเหลานี้ที่มีอยางจํากัด 

ใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด ซึ่งทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคกร คือ 



 5

ทรัพยากรบุคคล เพราะตัวชี้วัดความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคการนั้นอยูที่ คุณภาพของคนในองคกร

นั้นๆ การที่จะทําใหองคกรมีผลประกอบการที่ดีขึ้น องคกรจะตองสามารถตอบสนองความตองการ

ของบุคลากรในองคการใหเหมาะสม 

และเมื่อบุคลากรไดรับการตอบสนองท่ีดี ก็จะเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ทําใหองคกรเกิดภาวะอยูดีมีสุข

ทางสังคมขึ้นภายในองคกร อันจะนําไปสูคุณภาพและปริมาณงานที่ดีขึ้น 

     จากการที่ธนาคารกสิกรไทยเปนองคกรที่มีรากฐานอันยาวนานตั้งแตป 2488  ผูบรหิารระดับสูง

ของธนาคาร เชน กรรมการผูจัดการไดใหความสําคัญ  และสื่อสารกับพนักงานถึงความสําคัญของ

วัฒนธรรมองคกรอยางสม่ําเสมอดวยความตระหนกัดีถึงคุณคาของ ทรัพยากรบุคคล ธนาคารจึงให

ความสําคัญตั้งแตการสรรหาผูสมัครและการดูแลพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการพัฒนา

พนักงานใหมีศักยภาพเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่องและเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความสามารถ 

สงเสริมใหเปนคนดี คนเกง เติบโตไปพรอมๆกับธนาคาร มีการมอบรางวัลและผลตอบแทนที่จูงใจและ

แขงขันไดในตลาด ตลอดจนเห็นถึงคุณคาในการทํางาน พรอมทั้งใหความสําคัญในการสื่อสารและสราง

การมีสวนรวมของพนักงานกับองคกร เพื่อใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมีความสุข เกิดแรงบันดาลใจใน

การทํางาน และสงมอบคุณคาที่ดีที่สุดใหแกผูมีสวนไดเสียของธนาคาร 

      ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน ที่สงผลตอความผูกพันใน

องคกร วามีปจจัยอะไรบางที่จะทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และสงผลตอความ

ผูกพันตอองคกรมากที่สุด ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

 

วัตถุประสงคการศึกษา  

1.เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  

3. เพื่อศึกษาความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

4.เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานตอความผูกพันองคกรของพนักงาน 
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 ธนาคารกสิกรไทย 

5.เพื่อศึกษาพึงพอใจในการทํางานตอความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

ขอบเขตของการศึกษา 

ดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ศึกษานี้ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้ คือ พนักงาน

สาขาธนาคารกสิกรไทยในเขตบริการและการขาย 45,46และ47จํานวน 39 สาขา จํานวนพนักงาน

ทั้งหมด 385 คน 

ดานเนื้อหา  ความพึงความพึงพอใจในการทํางานตอการผูกพันองคกร 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1.สามารถใชเปนประโยชนโดยตรงของผูบริหารสาขาของธนาคารกสิกรไทย ในการปรับปรุงแกไข และ

พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน  

2.ผลของการศึกษา สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธ ปรับปรุงในดานผลตอบแทนหรือ

เงินจูงใจ ดานความมั่นคงในการทํางาน และดานความกาวหนาในอาชีพ ใหพนักงานสาขามีความพึง

พอใจในการทํางาน และมีความผูกพันตอองคกรมากข้ึน  

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

   ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษยของมาสโลว 

  ลําดับความตองการพ้ืนฐานของ Maslow เรียกวา Hierarchy of Needs มี 5 ลําดับขั้น ดังนี้ 

1. ความตองการดานรางกาย (Physiological needs) เปนตองการปจจัย 4 เชน ตองการอาหารให

อิ่มทอง เครื่องนุงหมเพ่ือปองกันความรอน หนาวและอุจาดตา ยารักษาโรคภัยไขเจ็บ รวมทั้งท่ีอยู

อาศัยเพื่อปองกันแดด ฝน ลม อากาศรอน หนาว และสัตวราย ความตองการเหลานี้มีความจําเปนตอ

การดํารงชีวิตของมนุษยทุกคน จึงมีความตองการพื้นฐานขั้นแรกที่มนุษยทุกคนตองการบรรลุใหได

กอน 

2. ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) หลังจากที่มนุษยบรรลุความตองการดานรางกาย 
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ทําใหชีวิตสามารถดํารงอยูในขั้นแรกแลว จะมีความตองการดานความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน

ของตนเองเพิ่มขึ้นตอไป เชน หลังจากมนุษยมีอาหารรับประทานจนอิ่มทองแลวไดเริ่มหันมาคํานึงถึง

ความปลอดภัยของ อาหาร หรือสุขภาพ โดยหันมาใหความสําคัญกันเรื่องสารพิษที่ติดมากับอาหาร ซึ่ง

สารพิษเหลานี้อาจสรางความไมปลอดภัยใหกับชีวิตของเขา เปนตน 

3. ความตองการความรักและการเปนเจาของ (Belonging and love needs) เปนความตองการที่

เกิดข้ึนหลังจากการที่มีชีวิตอยูรอดแลว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแลว มนุษยจะเริ่มมองหา

ความรักจากผูอื่น ตองการที่จะเปนจาของสิ่งตางๆ ที่ตนเองครอบครองอยูตลอดไป เชน ตองการใหพอ

แม พ่ีนอง คนรัก รักเราและตองการใหเขาเหลานั้นรักเราคนเดียว ไมตองการใหเขาเหลานั้นไปรักคน

อื่น โดยการแสดงความเปนเจาของ เปนตน 

4. ความตองการการยอมรับนับถือจากผูอื่น (Esteem needs) เปนความตองการอีกขั้นหนึ่งหลังจาก

ไดรับความตองการทางรางกาย ความปลอดภัย ความรักและเปนเจาของแลว จะตองการการยอมรับ

นับถือจากผูอื่น ตองการไดรับเกียรติจากผูอื่น เชน ตองการการเรียกขานจากบุคคลทั่วไปอยางสุภาพ 

ใหความเคารพนับถือตามควรไมตองการการกดขี่ขมเหงจากผูอื่น เนื่องจากทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษยเทาเทียมกัน 

5. ความตองการความเปนตัวตนอันแทจริงของตนเอง (Self - actualization needs) เปนความ

ตองการขั้นสุดทาย หลังจากท่ีผานความตองการความเปนสวนตัว เปนความตองการที่แทจริงของ

ตนเอง ลดความตองการภายนอกลง หันมาตองการสิ่งที่ตนเองมีและเปนอยู ซึ่งเปนความตองการขั้น

สูงสุดของมนุษย แตความตองการในข้ันนี้มักเกิดข้ึนไดยาก เพราะตองผานความตองการในขั้นอื่นๆ มา

กอนและตองมีความเขาใจในชีวิตเปนอยางยิ่ง เมื่อวิเคราะหโดยรอบดานแลวจะพบวาระดับความ

ตองการทั้ง 5 ระดับของมนุษยตามแนวคิดของมาสโลวนั้น สามารถตอบคําถามเรื่องความมุงหมายของ

ชีวิตไดครบถวน ในระดับหนึ่ง เพราะมนุษยเราตามปกติจะมีระดับความตองการหลายระดับ และเม่ือ

ความตองการระดับตนไดรับการสนองตอบก็จะเกิดความตองการในระดับสูงเพ่ิมขึ้นเรื่อยไปตามลําดับ

จนถึงระดับสูงสุด การตอบคําถามเรื่องเปาหมายและคุณคาของชีวิตมนุษยตามแนวของจิตวิทยาแขนง

มานุษยนิยมจึงทําไดเราไดเห็นคําตอบในอีกแงมุมหนึ่ง 

  ทฤษฎีสองปจจัย (Two Factor Theory) ของ Frederick K. Herzberg 
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  ทฤษฎีสองปจจัย (Two Factor Theory)เปนทฤษฎีที่ Frederick K. Herzberg ไดศึกษาทําการวิจัย

เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล เขา ไดศึกษาถึงความตองการของคนในองคการ หรือการจูง

ใจจากการทํางาน โดยเฉพาะเจาะจง โดยศึกษาวาคนเราตองการอะไรจากงานคําตอบก็คือ บุคคล

ตองการความสุขจากการทํางาน ซึ่งสรุปไดวา ความสุขจากการทํางานนั้น เกิดมาจากความพึงพอใจ 

หรือไมพึงพอใจในงานที่ทํา โดยความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจในงานที่ทํานั้น ไมไดมาจากกลุม

เดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุม คือ ปจจัยจูงใจ (Motivational Factors) และปจจัยค้ําจุน

หรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors) ปจจัยจูงใจ (Motivational Factors) 

เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจใหคนชอบและรักงานที่ปฏบิัติเปนตัวกระตุน ทําใหเกิด

ความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเปนปจจัยที่

สามารถตอบสนองความตองการภายในของบุคคลไดดวย 

ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึง ปจจัยที่จะคํ้าจุนให

แรงจูงใจ ในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะท่ีไมสอดคลองกับบุคคลใน

องคการบุคคลในองคการจะเกิดความไมชอบงานขึ้น และเปนปจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล 

  ทฤษฎีความตองการของแมกคลีลแลนด 

  แมกคลีลแลนด (McClelland, 2016) ไดแบงความตองการดังกลาวนี้ออกเปน 3 ประเภท คือ  

1. ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement : n-Ach) เปนความตองการที่จะทําสิ่งตางๆ 

ใหเต็มที่และดีท่ีสุดเพื่อความสําเร็จ มีความสมบูรณแบบและไดมาตรฐานดีเยี่ยม จากการวิจัยของ 

McClelland พบวา บุคคลที่ตองการความสําเร็จ (n-Ach) สูง จะมีลักษณะชอบการแขงขัน ชอบงานที่

ทาทาย มีเปาหมายชัดเจนในการทํางาน โดยเปาหมายที่ตั้งมีความเปนไปไดสูงที่จะบรรลุผลและ

พยายามดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมาย และตองการไดรับขอมูลปอนกลับ (feedback) ซึ่งเปนผลจาก

การทํางาน ไมวาจะเปนคําติชม เพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความชํานาญในการวางแผน มีความ

รับผิดชอบสูง กลาที่จะเผชิญกับความลมเหลว และปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งๆ ขึ้นไป 

2. ความตองการการมีอํานาจ (Need for Power : n-Pow) เปนความตองการอํานาจเพื่อท่ีจะควบคุม

สิ่งแวดลอมและมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน บุคคลที่มีความตองการอํานาจสูงจะแสวงหาวิถีทางเพื่อทําใหตนมี

อิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ตองการใหผูอื่นยอมรับหรือยกยอง ตองการความเปนผูนํา ตองการทํางานให

เหนือกวาบุคคลอื่น และจะกังวลเรื่องอํานาจมากกวาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
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3. ความตองการสัมพันธภาพที่ดี (Need for Affiliation : n-Aff) เปนความตองการไดรับหรือมี

ความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ตองการสัมพันธภาพท่ีดีตอบุคคลอื่น บุคคลที่

ตองการความผูกพันสูงจะชอบสถานการณการรวมมือมากกวาสถานการณการแขงขัน โดยจะพยายาม

สรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอื่น มีความตองการใหผูอื่นยอมรับในตนเองและมีแนวโนมที่จะ

ยอมตามความปรารถนาหรือบรรทัดฐานของผูอื่น รวมทั้งคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นเปนสําคัญ 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

นางสาวธนัญพร สุวรรณคาม ศึกษาปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน ที่สงผลตอ

ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง พบวา แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมมี

ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .46, p < .01) และ

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจในการทางานดานปจจัยคาจุนมีความสัมพันธทางบวกกับ

ความผูกพันตอองคมากที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(r = .49, p < .01) ตามลําดับการศึกษา

ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับความผูกพันตอองคการ พบวาความพึงพอใจในงาน

โดยรวมมีกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .618,p < .01) และเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในดานลักษณะงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ

องคการมากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .499, p < .01) รองลงมาคือ ความพึงพอใจในงาน

ดานโอกาสและความกาวหนา ความพึงพอใจในงานดานคาตอบแทน ความพึงพอใจในงานดาน

ผูบังคับบัญชา และความพึงพอใจในงานดานเพื่อนรวมงาน ตามลําดับการศึกษาถดถอยพหุคูณ 

ระหวางแรงจูงใจในการทํางาน และความพึงพอใจในงานสามารถรวมกันทํานายความผูกพันตอ

องคการ พบวา องคประกอบที่สามารถรวมกันทํานายความผูกพันตอองคการ มีจํานวน 4 ตัวแปร คือ 

แรงจูงใจในการทางานดานปจจัยค้ําจุน ความพึงพอใจดานลักษณะงาน ความพึงพอใจดานโอกาสและ

ความกาวหนา และความพึงพอใจดานคาตอบแทนโดยสามารถรวมกันพยากรณความผูกพันตอ

องคการของพนักงาน ไดรอยละ 39.3 

           นายกิติพัฒน ดามาพงษ ศึกษาความสุข ความพึงพอใจ ตอความผูกพันของบุคลากรที่มีตอ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวาระดับความสุขของบุคลากร สสส. ที่มี

ระยะเวลาการทํางานในองคกรนอยกวา 2 ป มีแนวโนมที่จะมีความสุขในดาน Happy Society ที่นอย
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กวาบุคลากรกลุมที่มีระยะเวลาในการทํางานมากกวา 2 ปขึ้นไป ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรใหมควรมี

การกําหนด On boarding roadmap โดยใหพี่เลี้ยงหรือโคชชิ่งในสํานัก/ฝาย และเพื่อนรวมงานที่

เกี่ยวของ ชวยดูแลใหพนักงานใหม เพื่อใหพนักงานใหมไดเรียนรูประสบการณการทํางาน จากพ่ีเลี้ยง

สํานัก/ฝายและเพื่อนรวมงานที่เก่ียวของ รวมถึงสามารถเขาใจ มีแนวทาง และยอมรับกับความ

คาดหวังตามวัฒนธรรมองคกร โครงสรางองคกร ความสัมพันธระหวางบุคคล และควรมีการแนะนํา

ขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ และรับทราบถึงตารางการทํางานลวงหนาอยางนอย 1 เดือนแรก ทั้งนี้ 

ควรมีการพัฒนาศักยภาพการเปนโคชของพีเ่ลี้ยง  ความสุขในดาน Happy Worklife มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรในระดับสูง ดังนั้นองคกรควรตระหนักและกําหนดแนวทางเพื่อเพิ่ม

ระดับความสุขในดานดังกลาวใหแกบุคลากร เชน การแสดงความมุงม่ันของผูบริหารในการดําเนิน

นโยบายในการดูแลบุคลากรภายใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด และเพ่ิมความยืดหยุนในการปรับรูปแบบ

การทํางานใหเหมาะสมกับกับบุคลากรเมื่อพบวาบุคลากรมีความเครียดจากการทํางาน รวมทั้งควรมี

การจัดกิจกรรมสันทนาการที่นอกเหนือไปจากการทางานปกติ เพื่อเพ่ิมระดับความสุขในดาน 

HappyWorklife  ความพึงพอใจตอองคกรในดานการไดรับรางวัลและการยอมรับอยูในระดับปาน

กลาง ดังนั้นองคกรจึงควรพิจารณาถึงแนวทางในการใหรางวัลหรือ 

คาตอบแทนใหแกบุคลากรที่นอกเหนือไปจากรายไดประจํา รวมถึงมีการยกยองชมเชยเมื่อบุคลากร

ปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายขององคกร 

          นายภคณัฏฐ สวัสดิวศิิษฏ ศึกษาความสัมพันธของความพึงพอใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิต

การทํางานและความผูกพันในองคกร ศึกษาเปรียบเทียบระหวางขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา การจําแนกตามความพึงพอใจการทํางานของกลุมขาราชการและ

พนักงาน ในภาพรวมดานวัฒนธรรมองคกรอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือภาพรวมดานเพื่อน

รวมงานอยูระดับมากท่ีสุด ตอมาคือภาพรวมดานผูบังคับบัญชาอยูในระดับมาก ภาพรวมดาน

สิ่งแวดลอมอยูใรระดับมากตามลําดับ สวนระดับความพึงพอใจในการทํางานและคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวาระดับความพึงพอใจ

ในการทํางานและคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี เปนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธตอความผูกพันในองคกร อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

         น.ส.ทิพวารินท กลิ่นโชยสุคนธ ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบรรษัท

บริหารสินทรัพยไทย พบวาดานที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานการติดตอสื่อสาร และนอกนั้น อยูใน

ระดับปานกลาง ซึ่งประกอบดวย ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร ดานระบบงาน ดานความ

โอกาสความเจริญกาวหนาในตาแหนงหนาที่การงาน และดานสภาพแวดลอมและสภาพการทางาน 
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ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความพึงพอใจในระดับต่ําไดแก หนวยงานมีการจัดเก็บ

ขอมูลเอกสาร เปนระบบ สะดวก งายตอการคนควา แสดงใหเห็นวา พนักงานมีระดับความพึงพอใจที่

มีตอการปฏิบัติงานในระดับยังไมดีเทาที่ควร โดยเมื่อพิจารณารายดานพบวา พนักงานมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานเกือบทุกดานอยูในระดับปานกลาง สิ่งเหลานี้ อาจจะเกิดจากความไมยั่งยืนของ

องคกร เนื่องจากองคกรจัดตั้งเพื่อเฉพาะกิจ ซึ่ง ณ.ปจจุบันคงเหลือระยะเวลาอีกประมาณ 4 ป ซึ่ง

ระหวางนั้นองคกรจะตองมีการปรับลดขนาดองคกรลงซึ่งพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพและความโดดเดน

จะไดรับการพิจารณาเปนอันดับตนๆ จึงทาใหพนักงานรูสึกวาไมมีความมั่งคง ดังนั้นผูบริหารตองสราง

แรงจูงใจและสงเสริมใหพนักงานมีการปรับตัวและ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ใหสามารถรองรับกับ

สถานการณตางๆที่จะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา พรอมทั้งสนับสนุนใหมีการคิดคนกระบวนการปฏิบัติงาน

ใหมๆ เพื่อประโยชนของพนักงาน ความอยูรอดและความกาวหนามั่นคงของบริษัท และกอใหเกิด

ผลประโยชนสูงสุดรวมกันตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

      วิธีการเก็บขอมูล 

  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถาม โดยมกีารสุมตัวอยางผูสอบถาม จะสุมแจก

แบบสอบถามโดยการขอความอนุเคราะหและความ  รวมมือจากเพื่อนรวมงานตามสาขาของธนาคาร

กสิกรไทย โดยจะทําการแจกแบบสอบตามสาขาที่อยูในเขตบริการและการขาย 45,46และ47จํานวน 

39 สาขา ของธนาคารกสิกรไทย ระยะเวลาในการแจกแบบสอบถามประมาณ 4 สัปดาห ในชวงปลาย

เดือน เมษายน ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เวลาประมาณ17.00 – 20.00 น. เนื่องจากเปนชวงเวลาที่

พนักงานสาขาสะดวกมากท่ีสุด 

  การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการรวิจัยทาง

สังคมศาสตร โดยเลือกวิธีวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับจุดมุงหมายในการวิจัยและทดสอบสมมติฐาน

ในการวิจัย ดังนี้ 
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1.ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล เปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทั่วไปของประชากรที่ใชในการศึกษา คือ 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน อายุการทํางาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ของพนักงานสาขาธนาคารกสิกรไทย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่รอยละ 

 การแปลความหมายคาเฉลี่ยใชเกณฑโดย ใชหลักชวงคะแนนแตละชวงเทา ๆ กัน (Class interval) 

 จากพิสัย = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด) / จํานวนชั้น 

อัตรภาคชั้น (ความกวางของคะแนนในแตระดับ) = 
คาสูงสุด�คาต่ําสุด

คาสูงสุด
 

                                                          = 
���	

�
= 0.08  

คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 = พนักงานมีความพึงพอใจมากที่สุด  

คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 = พนักงานมีความพึงพอใจมาก  

คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 = พนักงานมีความพึงพอใจปานกลาง  

คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 = พนักงานมีความพึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 = พนักงานมีความพึงพอใจนอยที่สุด 

2.การวัดระดับความพึงพอใจในงาน ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ทั้งดานลักษณะของงาน ดาน

ผลตอบแทน ดานความกาวหนา ดานการกํากับดูแลการทํางาน ดานเพื่อนรวมงาน และความผูกพัน

องคกร ความผูกพันดานจิตใจ ความผูกพันดานการคงอยูกับองคกร ความผูกพันดานบรรทัดฐาน สถิติ

ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย (бб) และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

( S.D.) 

3.การศึกษาวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  

ระดับตําแหนงงาน อายุการทํางาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และความพึงพอใจในงาน  ดาน ลักษณะของ

งาน ดานผลตอบแทน ดานความกาวหนา ดานการกํากับดูแลการทํางาน ดานเพื่อนรวมงาน มีผลตอ

ความผูกพันองคกรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย โดยการทดสอบสมมติฐาน โดยการใชคา t-Test 
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,F-Test ในการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

   

สรุปผลการวิจัย 

      สวนท ี1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 

136 คน คิดเปนรอยละ 69 มีอายุ 20 – 30 ปจํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 72.10  สถานภาพโสด

จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 73.10 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 

96.40 มีระดับตําแหนง เจาหนาที่ดูแลลูกคา จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 43.70มีอายุการทํางานต่ํา

กวา 5 ป จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 77.70 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-25,000 บาท จํานวน 

128 คน คิดเปนรอยละ 65 

      สวนที ่2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  ดานลักษณะของงาน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ซึ่งจัดไดวา พนักงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

พบวา งานที่ไดรับมอบหมายมีความสําคัญตอองคกร มีคาเฉลี่ย 4.39 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

อยูในระดับมากท่ีสุด ดานผลตอบแทน  มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.25 ซึ่งจัดไดวา พนักงานมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมากที่สุด พบวา องคกรมีการจัดการสวัสดิการใหพนักงานดวยความเทาเทียมและยุติธรรม มี

คาเฉลี่ย 4.53 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด ดานความกาวหนา มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.17 ซึ่งจัดไดวา พนักงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก พบวา องคกรมีการสนับสนุนใหเกิด

การเรียนรูอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ย 4.72 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด ดาน

การกํากับดูแลการทํางาน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ซึ่งจัดไดวาพนักงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

พบวา ผูบังคับบัญชาคอยใหความชวยเหลือสนับสนุนและแกไขปญหาในการทํางานของทาน มีคาเฉลี่ย 

4.17 พนักงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากกวาดานตัวแปรอื่น ดานเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.31 ซึ่งจัดไดวาพนักงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด พบวา การไดรับการยอมรับจากเพ่ือน

รวมงาน มีคาเฉลี่ย 4.48   มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

      สวนที ่3 ผลวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันองคกร 

  ความผูกพันองคกรดานจิตใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 ซึ่งจัดไดวาพนักงานมีความผูกพันองคกรอยูใน

ระดับมากท่ีสุด พบวา พนักงานรูสึกภูมิใจที่ไดรวมงานกับองคกรแหงนี้ มีคาเฉลี่ย 4.52 มีความผูกพัน

องคกรอยูในระดับมากที่สุด ความผูกพันองคกรดานการคงอยูกับองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ซึ่งจัด
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ไดวาพนักงานมีความผูกพันองคกรอยูในระดับมาก พบวา ผลประโยชนและผลตอบแทนเปนสิ่งที่ทําให

ยังทํางานอยูในองคกรนี้ตอไป มีคาเฉลี่ย 4.45  มีความผูกพันองคกรอยูในระดับมากที่สุด ความผูกพัน

องคกรดานบรรทัดฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ซึ่งจัดไดวาพนักงานมีความผูกพันอยูในระดับมาก 

พบวา การคิดวาองคกรนี้เปนองคกรที่ดีท่ีสุด การทํางานใหองคกรเปนการตัดสินใจที่ถูกตอง มีคาเฉลี่ย 

4.41 อยูในระดับมากท่ีสุด 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

     การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานตอการผูกพันองคกรของพนักงานธนาคาร

กสิกรไทย ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธ กับความผูกพัน

ตอองคกร ดังนั้นองคกรควรจัดทําการสํารวจความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน หรือการ

เสนอแนะความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อใหพนักงานไดมีโอกาสไดเสนอแนะความคิดเห็นที่เปน

ประโยชนและเพ่ือองคกรจะไดรับทราบปญหา และความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อจะไดนําขอมูลที่

ไดมาเปนประโยชนในการนํามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และตอบสนองความตองการของพนักงานได ซึ่ง

จะนาไปสูการมีทัศนคติที่ดีตอองคกร นอกจากนี้องคกรสามารถนําขอมูลที่ทําการสํารวจมาวิเคราะห 

เพื่อวางแผนในการปรับปรุงแนวทางและวิธีการในการทํางานตางๆ ระบบงานตางๆ ที่เก่ียวของกับการ

บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อหาแนวทางในการสรางความผูกพันตอองคกรใหแกพนักงานตอไป 

ขอเสนอแนะ 
    จากผลการวิจัยที่พบวาแรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ดังนั้น

องคกรควรใหความสําคัญกับการรักษาและจูงใจบุคลากรขององคกรโดยมุงเนนการเพิ่มความผูกพัน

ของพนักงานที่มีตอองคกร และการพัฒนาระบบที่สามารถสนับสนุนการทํางานของพนักงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อเสริมสรางความผูกพันที่มีตอองคกรใหอยูในระดับสูงขึ้น นอกจาก

ผลตอบแทนในรูปแบบของเงิน อาทิเชน โอกาสการการเลื่อนตําแหนง การจัดการอบรมและการใหคํา

ชื่นชม เปนตน และเพ่ือใหสิ่งเหลานี้ประสบผลสําเร็จ องคกรควรสรางความชัดเจนในการเชื่อมโยง

ระหวางผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทน รวมทั้งผลการประเมินจะตองมีความเหมาะสมกับ

ผลตอบแทนและโอกาสกาวหนาในการทํางานของบุคลากรดวย 
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เอกสารอางอิง 

นางสาวธนัญพร สุวรรณคาม. 2559. ปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน 

             ที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง 

             ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการคณะศิลปศาสตร  

             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 

นายกิติพัฒน ดามาพงษ. 2559. ความสุข ความพึงพอใจ ตอความผูกพันของบุคลากรที่มีตอ 

            สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   

            (บริหาร รัฐกิจและกิจการสาธารณะ)สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ  

            สําหรับนักบริหารคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 

ภคณัฐ สวัสดิวิศิษฏ. 2556. ความสัมพันธของความพึงพอใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิต 

            การทํางานและความผูกพันในองคกรศึกษาเปรียบระหวางขาราชการและ 

            พนักงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

            เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

 

ทิพวารินท กลิ่นโชยสุคนธ. 2552. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบรรษัทบริหาร 

           สินทรัพย ไทยบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

 

ชวัลณัฐ เหลาพูนพัฒน. 2548. ปจจัยสงผลตอความผูกพันตอองคการ โดยมีความพึงพอใจ 

           ในงานเปนตัวแปรสือ่ วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ 

           องคการคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 

ชุลีพร ชัยมา. 2550. ความผูกพันตอองคการและคุณภาพชีวิตในการทํางานระหวางเจาหนา 

           ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่มีระดับแรงจูงใจใน 

           การทํางานแตกตางกัน การคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม            และ

องคการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 

ณัฐยา ไพรสงบ. 2546. ความสัมพันธระหวางแรงูจุงใจในการทางาน ความผูกพันตอองคการ 
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            และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานผลิตอาหาร 

           วางแหงหนึ่งวิทยานิพนธมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 

ดรุณศรี สิริยศธารง. 2542. คุณภาพชีวิตการทํางานกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ 

            ของพยาบาลหองผาตัดโรงพยาบาลศูนยเชียงใหม ปริญญานิพนธ พยาบาลศาสตร 

            มหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 

ธัญทิพย ภิญโญชัยอนันต. 2553. แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรในองคการและ 

            ระดับความผูกพันตอองคการ : กรณีศึกษาบริษัทสกลนคร โอเอ แอนด 

            คอมพิวเตอร จํากัด สารนิพนธ หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

            ธรรมศาสตร. 

 

นงเยาว แกวมรกต. 2542. ผลของการรับรูบรรยากาศองคการที่มีตอความผูกพันตอ 

             องคการของพนักงานบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

             วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  

             คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 

นิณ ีบุณยทธานันท. 2547. ปจจัยที่พยากรณความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

             องคการเอกชนวิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ 

             องคการ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 

ปรีดี อิทธิพงศ. 2552. ความสัมพันธระหวางการรับรูความยุติธรรมในองคการ คุณภาพชีวิต 

             การทํางาน และความผูกพันตอองคการ : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก 

             แหงหนึ่งงานวจิัยสวนบุคคลสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

             คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 

             https://le-group-3.wikispaces.com. 

             https://www.slideshare.net/akshitha95/ 

             https://www.academlib.com/3394/management 
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