
ความผูกพนัต่อองค์กร ความพงึพอใจในการทาํงาน แรงบันดาลใจส่วน 

บุคคล และความทุ่มเทให้องค์กรในการมีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การทาํงานของพนักงานระดับปฏบิัติการ  

กรณศึีกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ 

Commitment to the organization Job satisfaction Personal inspiration And the dedication 

for the organization to participate Affect the work efficiency of operational staff A case 

study of the Relief Bank Head Office 

 

ณฐัมณฑน์ หอมจนัทร์ 

สาขาการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประเทศไทย 

ผูรั้บผดิชอบบทความ 

 

Natthamon Homchan  

E-mail: 6114060081@rumail.ru.ac.th 

Faculty of Business Admimistration Program in Finance and Banking, 

 Ramkhamhaeng University, Thailand 

Corresponding author 

 

บทคดัย่อ 

 ความผูกพนัต่อองคก์ร ความพึงพอใจในการทาํงาน แรงบนัดาลใจส่วนบุคคล และความ

ทุ่มเทให้องคก์รในการมีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

กรณีศึกษาธนาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ มีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อสํารวจความคิดเห็นของ

พนักงานปฏิบติัการ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 2) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของความผูกพนัต่อ

องคก์ร ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 3) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของความพึงพอใจในการทาํงาน ท่ีมี

ต่อประสิทธิภาพการทํางาน 4) เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของแรงบันดาลใจส่วนบุคคล ท่ีมีต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงาน 5) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของความทุ่มเทใหอ้งคก์รในการมีส่วนร่วมท่ีมีต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงาน 
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กลุ่มตวัอยา่งท่ี ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ 

จาํนวน 2 0 0 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการการ 

วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบบสถิติความแปรปรวน

ทางเดียว(One – Way ANOVA) สถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในการทาํงาน แรงบนัดาลใจส่วนบุคคล และความทุ่มเทให้

องคก์รในการมีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ กรณีศึกษา

ธนาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ โดยภาพรวม มีระดบัความเห็นดว้ยมากและผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารสงเคราะห์ มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ

ประสบการณ์ในการทาํงาน (ระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์รปัจจุบนั) ความพึงพอใจในการทาํงาน แรง

บนัดาลใจส่วนบุคคล และความทุ่มเทใหอ้งคก์รในการมีส่วนร่วม  

ABSTRACT 

Education subject Commitment to the organization Job satisfaction Personal inspiration And the 

dedication for the organization to participate Affect the work efficiency of operational staff A case 

study of the Relief Bank Head Office Have a purpose 1) to survey the opinions of operating staff 2) to 

analyze the influence of commitment to the organization 3) to analyze the influence of job satisfaction 

4) to analyze the influence of personal inspiration 5) To analyze the influence of the organization's 

dedication on participation in performance. 

 

Sample group Used in this research were operational staff. The head office of 200 Relief Banks using 

questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. One-Way ANOVA and Multiple Regression Analysis 

 

The results of the research showed that Job satisfaction Personal inspiration And the dedication for 

the organization to participate Affect the work efficiency of operational staff A case study of the 

Relief Bank Head Office In general, there is a high level of agreement and the hypothesis testing 

found that Operational staff The Relief Bank has gender, age, education level And work experience 
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(Working time in the current organization) Job satisfaction Personal inspiration And the dedication 

for the organization to participate 

 

บทนํา 

 การศึกษาเร่ือง “ความผกูพนัต่อองคก์ร ความพึงพอใจในการทาํงาน แรงบนัดาลใจส่วนบุคคล 

และความทุ่มเทให้องค์กรในการมีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานระดับ

ปฏิบติัการ กรณีศึกษาธนาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่” นอกจากจะไดรั้บทราบถึงความคิดเห็นของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน การศึกษาในเร่ืองน้ียงัทาํให้

ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงาน ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวนาํไปสู่การ

วางแผนในเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน อนัจะเป็น การศึกษาดงักล่าวในการ

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน กล่าวคือ 

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถนาํผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัแต่ละเร่ืองไปใชก้าร

สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั เร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ร ความพึงพอใจในการทาํงาน แรงบนัดาลใจส่วน

บุคคล และความทุ่มเทใหอ้งคก์รในการมีส่วนร่วม เพื่อการนาํไปประยกุตใ์ชก้บัธนาคาร 

2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถนาํผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ความผกูพนัต่อองคก์รความพึงพอใจในการทาํงาน แรงบนัดาลใจส่วนบุคคล และความทุ่มเทใหอ้งคก์ร

ในการมีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน ไปใชใ้นเร่ืองทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพ

การทาํงานของพนกังาน  

3. บุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจและทาํการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ความพึง

พอใจในการทาํงาน แรงบนัดาลใจส่วนบุคคล และความทุ่มเทให้องคก์รในการมีส่วนร่วม ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ กรณีศึกษาธนาคารสงเคราะห์ สาํนักงานใหญ่ 

จะสามารถนําผลดังกล่าวมาประกอบการศึกษาให้มีมุมมองของการศึกษาได้กวา้งข้ึนและยงัเป็น

ประโยชน์ต่อการนาํไปใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปไดอี้กดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
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เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดข้ึน ดงันั้นวตัถุประสงคข์องการศึกษา ในคร้ัง

น้ี ไดแ้ก่  

1. เพื่อสาํรวจความคิดเห็นของพนกังานปฏิบติัการ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 

2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของความผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 

3. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของความพึงพอใจในการทาํงาน ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 

4. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของแรงบนัดาลใจส่วนบุคคล ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 

5. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของความทุ่มเทใหอ้งคก์รในการมีส่วนร่วมท่ีมีต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ในการศึกษาวจิยั เร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ร ความพึงพอใจในการทาํงาน แรงบนัดาลใจส่วน

บุคคล และความทุ่มเทใหอ้งคก์รในการมีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน

ระดบัปฏิบติัการ กรณีศึกษาธนาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 ตวัแปรอิสระ เป็นตวัแปรท่ีผูว้ิจยันาํมาศึกษาเพื่อวิเคราะห์วา่ตวัแปรอิสระ เหล่าน้ี จะส่งผลต่อ

ตวัแปรตามในลกัษณะใด กล่าวคือ (1) จะส่งผลหรือไม่และ (2) จะส่งผลไปในเชิงบวก หรือเชิง ในท่ีน้ี

ตวัแปรอิสระท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ 

5.1.1 ความผกูพนัต่อองคก์ร 

5.1.2 ความพึงพอใจในการทาํงาน 

5.1.3 แรงบนัดาลใจส่วนบุคคล 

5.1.4 ความทุ่มเทใหอ้งคก์รในการมีส่วนร่วม 

             5.2 ตวัแปรตาม เป็นตวัแปรท่ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษาวา่จะไดรั้บอิทธิพลจากตวัแปรอิสระ ตวั

ใดบา้ง ในท่ีน้ีตวัแปรตามคือ ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

ขอบเขตดา้นประชากร 

พนกังานระดบัปฏิบติัการของธนาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่  

ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาํนกังานใหญ่   มี

จาํนวนพนกังานทั้งส้ิน  1,757 คน   ( ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอ้มูล ณ วนัท่ี  30 

เม.ย. 2563) 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. ทาํใหท้ราบถึงระดบัความคิดเห็นของพนกังานปฏิบติัการ ท่ีมีต่อเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ร ความพึง

พอใจในการทาํงาน แรงบนัดาลใจส่วนบุคคล และความทุ่มเทใหอ้งคก์รในการมีส่วนร่วม ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

2. ทาํใหท้ราบถึงอิทธิพลของความผกูพนัต่อองคก์ร ความพึงพอใจในการทาํงาน แรงบนัดาลใจส่วน

บุคคล และความทุ่มเทใหอ้งคก์รในการมีส่วนร่วม ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน

ระดบัปฏิบติัการ 

3. ในทางปฏิบติัผลการศึกษาในเร่ืองน้ี สามารถถูกนาํไปใชใ้นทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถนาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นของการดาํเนินนโยบายท่ีจะทาํใหพ้นกังานเกิดความผกูพนั

องคก์ร ความพึงพอใจในการทาํงาน แรงบนัดาลใจส่วนบุคคล และความทุ่มเทใหอ้งคก์รในการมีส่วน

ร่วม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย ในส่วนของงานท่ี

รับผดิชอบ และส่วนของธนาคารโดยภาพรวม 

2. ในส่วนของบุคคลทัว่ไป สามารถนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการศึกษาพฤติกรรมบุคคลใน

องคก์ร ซ่ึงจะไดมุ้มมองท่ีกวา้งข้ึนในเร่ืองน้ี และเป็นประโยชน์ต่อการทาํวิจยัหรือศึกษา 

 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 ภาพตวัแปรและเสน้ทางอิทธิพลระหวา่งตวัแปร 

 

 

 

 

 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 

ความพึงพอใจในการทาํงาน 

แรงบนัดาลใจส่วนบุคคล 

ความทุ่มเทใหอ้งคก์รในการมีส่วนร่วม 

 

ประสิทธิภาพการทาํงาน 

ของพนกังานปฏิบติัการ 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เชลดอน  (Sheldon 1971:143)  กล่าวว่า  ความผูกพนัต่อองคก์ร  หมายถึง  ทศันคติ หรือ

ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อองคก์ร  เป็นการประเมินองคก์รในทางบวก  ซ่ึงทศันคติหรือความรู้สึก

น้ีจะเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างบุคคลกบัองคก์ร  และทาํให้เกิดความผกูพนั  และการปฏิบติังานท่ีมีความ

ผกูพนักบัองคก์าร  และทาํใหเ้กิดความรู้สึกผกูพนักบัองคก์าร   

จุฑามาศ โพธิศรี (2549) แนวคิดเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานมาใชใ้นการบริหาจดัการ

ทรัพยากรมนุษย์และกําหนดนโยบาย เพ่ือให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการ

ปฏิบติังาน โดยนาํแนวคิดทฤษฎีสองปัจจยั ของ Frederick Herzberg และแนวคิด Gallup Path มาเป็น

พื้นฐานในการสร้างใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ดาํรงศกัด์ิ จงวิบูลย ์(2543:10)กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึงแรงกระตุน้ หรือเร้าให้อินทรียไ์ด ้ เพิ่มพูน 

ความสามารถความยายามหรือพลงัท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายในใหเ้กิดการกระทาํ หรือทุ่มเทในงาน ท่ีทาํเพื่อให้

บรรลุความปรารถนาในการแกปั้ญหาหรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย อนัจะนาํ มาซ่ึง ความพึงพอใจ  

ภรณีกีร์ติบุตร. (2529: 97) กล่าวว่า ความผกูพนัจะนาํไปสู่ผลท่ีสัมพนัธ์กบัความมี ประสิทธิผล

ขององคก์ร ดงัน้ี 

 1. พนกังานท่ีมีความรู้สึกผกูพนัอยา่งแทจ้ริงต่อเป้าหมายและค่านิยมของ องคก์ร มีแนวโนม้ท่ีจะมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมขององคก์รอยูใ่นระดบัสูง 

2. พนกังานท่ีมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รอยา่งสูง มกัมีความปรารถนาอยา่ง แรงท่ีจะคงอยูก่บัองคก์ร

ต่อไป เพื่อทางานขององคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายซ่ึงตนเองเล่ือมใสศรัทธา  

3. เหตุท่ีบุคคลมีความผกูพนัต่อองคก์รและเล่ือมใสศรัทธาในเป้าหมายของ องคก์ร บุคคลซ่ึงมีความ

ผูกพนัดงักล่าวมกัมีความผูกพนัอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างานคือ หนทางท่ีตนจะสามารถทาํ

ประโยชน์ใหก้บัองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายไดส้าํเร็จ  

4. บุคคลซ่ึงมีความรู้สึกผกูพนัสูงจะเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามมาก พอสมควรในการทางานให้กบั

องคก์ร ทาใหผ้ลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดีกวา่คนอ่ืน  

สุพิณดา คิวานนท.์ (2545 : 32) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของความผกูพนัต่อองคก์รว่า เปรียบเสมือนเป็น

ตวัคอยกระตุน้ให้สมาชิกในองคก์รปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในท่ีสุด แลว้องคก์รนั้นก็จะ

สามารถดาเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
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เฮล็ริเจลและคณะ(ษมาภรณ์ปล้ืมจิตร. 2547: 41 ; อา้งอิงจาก Hellrigel and others. 2001 : 54) กล่าววา่ 

ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจความผกูพนัต่อองคก์รมาก เพราะความสมัพนัธ์ ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์ร

และการเปล่ียนงานมีความสาํคญัมาก ถา้สมาชิกในองคก์รมีความ ผกูพนัต่อองคก์รอยา่งเขม้แขง็กจ็ะ

ลาออกนอ้ยลง ความผกูพนัต่อองคก์รท่ีมีมากจะสมัพนัธ์กบัการ ขาดงานนอ้ยลงและทางานมี

ประสิทธิผลมากข้ึน ใส่ใจในงานมากข้ึน 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เชลดอน  (Sheldon 1971:143)  กล่าววา่  ความผกูพนัต่อองคก์ร  หมายถึง  ทศันคติ หรือ

ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อองคก์ร  เป็นการประเมินองคก์รในทางบวก  ซ่ึงทศันคติหรือความรู้สึก

น้ีจะเป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่งบุคคลกบัองคก์ร  และทาํใหเ้กิดความผกูพนั  และการปฏิบติังานท่ีมีความ

ผกูพนักบัองคก์าร  และทาํใหเ้กิดความรู้สึกผกูพนักบัองคก์าร  และความตั้งใจท่ีจะทาํงานใหบ้รรลุ

เป้าหมาย 

Marsh and  Mannari  (1977:57) กล่าววา่  ความผกูพนัต่อองคก์ร  หมายถึง  ระดบัความมาก

นอ้ยของความรู้สึกเป็นเจา้ของ  หรือความจงรักภกัดีท่ีมีต่อองคก์ร  การยอมรับเป้าหมายขององคก์ร  

และการประเมินองคก์รในทางท่ีดี  รวมทั้งเป็นลกัษณะความตั้งใจของพนกังานท่ีใชค้วามพยายามอยา่ง

เตม็ท่ีในการกระทาํ  เพื่อประโยชน์ต่อองคก์าร  มีความปรารถนาท่ีจะอยูก่บัองคก์รตลอดไป  รวมทั้ง

ระดบัความมากนอ้ยของความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์าร  

Newstrom  and  Davis  (2002:211)  กล่าววา่  ความผกูพนัต่อองคก์รหรือความภกัดีของสมาชิก  

คือ  การท่ีสมาชิกตระหนกัถึงองคก์รและตอ้งการมีส่วนร่วมต่อไปในองคก์าร  เป็นการวดัความเตม็ใจ

ของสมาชิกท่ียงัอยูก่บัองคก์ารในอนาคต  สะทอ้นความเช่ือของสมาชิกในพนัธกิจและเป้าหมายของ

องคก์ารความตั้งใจท่ีจะทาํงานท่ีน้ีต่อไป  ความผกูพนัจะมีมากในสมาชิกท่ีอยูก่บัองคก์รมาเป็นเวลานาน

และประสบความสาํเร็จในองคก์ร 

Kanter  (1978, อา้งถึงใน ปุญชรัสม์ิ สงัขเ์อ่ียม, 2558)  กล่าววา่  ความผกูพนัต่อองคก์รเป็น

ความเตม็ใจท่ีบุคคลท่ีเป็นสมาชิกขององคก์ร  ท่ีจะดาํรงสมาชิกสภาพไวเ้ป็นลกัษณะของความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนัระหวา่งบุคคลกบัองคก์ร  ซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและมีทศันคติท่ี

สอดคลอ้งกบัองคก์รเป็นความสมัพนัธ์เชิงแลกเปล่ียนระหวา่งบุคคลกบัองคก์รท่ีจะเช่ือมโยงเอาลกัษณะ

บุคลิกภาพและความสนใจของบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัองคก์ร  ส่งผลใหบุ้คคลมีความจงรักภกัดีต่อ

องคก์รท่ีตนเป็นสมาชิกอยู ่
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พรสุข  อศัวนิเวศน์  (2541 อา้งถึงใน วภิารัตน์ รัตนเลิศนาวี 2554)  กล่าววา่  ความผกูพนัต่อ

องคก์ร  หมายถึง  ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อองคก์รซ่ึงจะเป็นไปในทิศทางท่ีดี  โดยแสดงออกมา

ในรูปของการกระทาํตนใหเ้ป็นประโยชนต่์อองคก์ร  เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายดว้ยความเตม็ใจใน

การปฏิบติังาน  การยอมรับเป้าหมายและคา่นิยมขององคก์ร  การมีส่วนร่วมและการเป็นสมาชิกของ

องคก์ร  และบุคคลท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รจะมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ร

เสมอ 

2.2. จุฑามาศ โพธิศรี (2549) แนวคิดเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานมาใชใ้นการบริหาจดัการ

ทรัพยากรมนุษยแ์ละกาํหนดนโยบาย เพื่อใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการ

ปฏิบติังาน โดยนาํแนวคิดทฤษฎีสองปัจจยั ของ Frederick Herzberg และแนวคิด Gallup Path มาเป็น

พื้นฐานในการสร้างใหพ้นกังานเกิดความพงึพอใจในการปฏิบติังาน 

อิศราภรณ์ เดชวรรณ(2548) ไดศึ้กษาความพึงพอใจงานของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรม 

เคร่ืองประดบั ผลการศึกษาพบวา่ความพึงพอใจในการทาํงานอยูใ่นระดบักลาง ดานความสมัพนัธ์กบั

เพื่อนร่วมงาน 

ก่ิงแกว้ สนุทรปติภทัร และอภิรดีศานติศาสน์ (2546) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน กรณีศึกษาพนกังานบริษทั อินเทลลิเจน ออโตเมชัน่ จาํกดั การศึกษาพบวา่ พนกังาน

ส่วนมากเป็นเพศชาย อายเุฉล่ีย 26 -30 ปีมีสถานภาพโสด การศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีระยะเวลาใน 

การปฏิบติังานและระยะเวลาในการปฏิบติังานในตาํแหน่งนอ้ยกวา่ 2 ระดบัปัจจยัท่ีพนกังานแสดงความ

คิดเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

2.3 ดาํรงศกัด์ิ จงวิบูลย ์(2543:10)กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึงแรงกระตุน้ หรือเร้าใหอิ้นทรียไ์ด ้เพิ่มพนู 

ความสามารถความยายามหรือพลงัท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายในใหเ้กิดการกระทาํ หรือทุ่มเทในงาน ท่ีทาํเพือ่ให้

บรรลุความปรารถนาในการแกปั้ญหาหรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย อนัจะนาํ มาซ่ึง ความพึงพอใจ  

การิสนั (Garrison, 1997: 208 อา้งถึงใน สมยศ นาวีการ,2540: 40) ไดใ้หค้วามหมายของ แรงจูงใจวา่

เป็นแรงขบัภายใน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมออกในระยะแรกเพื่อบรรลุตาม เป้าหมายท่ี

กาํหนดไวแ้ละพฤติกรรมต่อไปเร่ือย ๆ เม่ือประสบผลสาํเร็จ  

พลนัเกตต ์(Plunkett,1997:391 อา้งถึงใน ทองวรรณศิริวรรณ,2543:9) ไดใ้หค้วามหมาย ของแรงจูงใจวา่ 

คือผลของการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการภายในและอิทธิพลภายนอกของ บุคคล ซ่ึงทาํ ใหต้วั

บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมา 
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บีช (Beach, 1985:379 อา้งถึงในยงยทุธเกษสาคร,2545:32)ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจ วา่ แรงจูงใจ

หมายถึง การกระทาํ ใหค้นเตม็ใจท่ีใชพ้ลงังานของเขาเพื่อประสบความสาํเร็จตาม เป้าหมาย (Goal) 

หรือเพื่อรางวลั (Reward)ท่ีจะไดรั้บเป็นส่ิงตอบแทน  

กรูาลนิค (Guralnik, 1970:929 อา้งในยงยทุธเกษสาคร, 2545:133) ไดอ้ธิบายความหมาย ของแรงจูงใจ 

(Motivation) ในลกัษณะของการจดัการวา่หมายถึง แรงขบัของแต่ละบุคคลซ่ึงเป็น สาเหตุท่ีทา ให้

บุคคลแสดงพฤติกรรมโดยเฉพาะท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานหรือการกระทาํ ท่ีบุคคลจะ ทาํงานสาํเร็จโดย

ไดรั้บอิทธิพลจากการกระทาํของคนอ่ืนท่ีกาํหนด แนวทางเฉพาะใชใ้นการบริหาร โดยผูบ้ริหารจะจูงใจ

พนกังานทาํงานใหอ้งคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.4 ภรณีกีร์ติบุตร. (2529: 97) กล่าววา่ ความผกูพนัจะนาํไปสู่ผลท่ีสมัพนัธ์กบัความมี ประสิทธิผลของ

องคก์ร ดงัน้ี 

1. พนกังานท่ีมีความรู้สึกผกูพนัอยา่งแทจ้ริงต่อเป้าหมายและค่านิยมของ องคก์ร มีแนวโนม้ท่ีจะมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมขององคก์รอยูใ่นระดบัสูง 

2. พนกังานท่ีมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รอยา่งสูง มกัมีความปรารถนาอยา่ง แรงท่ีจะคงอยูก่บัองคก์ร

ต่อไป เพื่อทางานขององคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายซ่ึงตนเองเล่ือมใสศรัทธา  

3. เหตุท่ีบุคคลมีความผกูพนัต่อองคก์รและเล่ือมใสศรัทธาในเป้าหมายของ องคก์ร บุคคลซ่ึงมีความ

ผกูพนัดงักล่าวมกัมีความผกูพนัอยา่งมากต่องาน เพราะเห็นวา่งานคือ หนทางท่ีตนจะสามารถทา

ประโยชน์ใหก้บัองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายไดส้าํเร็จ  

4. บุคคลซ่ึงมีความรู้สึกผกูพนัสูงจะเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามมาก พอสมควรในการทางานใหก้บั

องคก์ร ทาใหผ้ลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดีกวา่คนอ่ืน  

สุพิณดา คิวานนท.์ (2545 : 32) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของความผกูพนัต่อองคก์รวา่ เปรียบเสมือนเป็น

ตวัคอยกระตุน้ใหส้มาชิกในองคก์รปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในท่ีสุด แลว้องคก์รนั้นกจ็ะ

สามารถดาเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

เฮล็ริเจลและคณะ(ษมาภรณ์ปล้ืมจิตร. 2547: 41 ; อา้งอิงจาก Hellrigel and others. 2001 : 54) กล่าววา่ 

ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจความผกูพนัต่อองคก์รมาก เพราะความสมัพนัธ์ ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์ร

และการเปล่ียนงานมีความสาํคญัมาก ถา้สมาชิกในองคก์รมีความ ผกูพนัต่อองคก์รอยา่งเขม้แขง็กจ็ะ

ลาออกนอ้ยลง ความผกูพนัต่อองคก์รท่ีมีมากจะสมัพนัธ์กบัการ ขาดงานนอ้ยลงและทางานมี

ประสิทธิผลมากข้ึน ใส่ใจในงานมากข้ึน นอกจากน้ีความผกูพนัต่อ องคก์รส่วนบุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะ

ไปสู่เป้าหมายขององคก์รโดยตรงและมีผลทางบวกต่อการวดั ประสิทธิผลขององคก์ร 
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พชัราภรณ์ศุภมัง่มี (อา้งถึงในชุติรัตน์ ชมภูรัตน,์2552 ,หนา้ 5 ) กล่าววา่ ความผกูพนัต่อ องคก์ารนบัวา่

เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัต่อความอยูร่อด และความมีประสิทธิผลขององคก์าร กล่าวคือองคก์ารจะตอ้งมี

ความสามารถในการสรรหา 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมี้การกาํหนดคุณสมบติัไวเ้พื่อใหไ้ดป้ระชากรท่ีมี ความรู้ 

ความเขา้ใจ ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ของตนเองและ/ หรือไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลประเภทต่างๆ อาทิ ผูท่ี้

มีความสนิทใกลชิ้ด เอกสารทางช่องทางประเภทอ่ืน เป็นตน้ ประสบการณ์ดงักล่าวส่งผลให ้ประชากร

ท่ีใชมี้ความเขา้ใจ และสามารถใหข้อ้มูลโดยแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งถูกตอ้งสอดคลอ้งกบั ประเดน็ท่ี

ผูว้ิจยัศึกษา ซ่ึงคุณสมบติัของประชากร ไดแ้ก่ พนกังานระดบัปฏิบติัการของธนาคารสงเคราะห์ 

สาํนกังานใหญ่ จาํนวนประชากรท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้มีทั้งส้ิน 1,757 คน  

( ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอ้มูล ณ วนัท่ี  30 เม.ย. 2563)  

ตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  พนกังานปฏิบติัการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ 

จาํนวน 200 คน ซ่ึงไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชก้ารเปิดตารางสาํเร็จรูปของMorgan 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 59.5  มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 

47.0  และเม่ือสอบถามเก่ียวกบัระดบัการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวฒิุการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 86.0 นอกจากน้ียงัสรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามประสบการณ์ในการ

ทาํงาน (ระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์รปัจจุบนั) 6 – 10 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 48.0 

ความผกูพนัต่อองคก์ร(x̄  = 4.07, S.D. =.714เม่ือพิจารณาความผกูพนัต่อองคก์ร ประเภทพบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดว้ยมาก ท่านมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รน้ี (x̄ = 4.11, S.D. 

=.621)  การทาํงานอยูท่ี่องคก์รน้ี จะทาํใหท่้านมีความสุขในการทาํงาน และรักท่ีจะทาํงานอยูท่ี่องคก์รน้ี

ตลอดไป (x̄  = 4.09, S.D. = .771) ท่านมีความพร้อมเสมอท่ีจะทาํทุกอยา่งเพื่อ ความกา้วหนา้ของ

องคก์าร  (x̄ = 4.07, S.D. = .712) ท่านมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รอยูเ่สมอ (x̄ 4.06= , S.D. = .754) ความ

พร้อมท่ีจะใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเพื่อปกป้องภาพลกัษณ์องคก์รของท่าน (x̄  =4.05 , S.D. =.693 ) และความ

ทุ่มเทใหก้บังานอยา่งเตม็ท่ีทุกคร้ัง เม่ือไดรั้บมอบหมายงาน. (x̄  =4.03 , S.D. =.690) ตามลาํดบั 
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ความพึงพอใจในการทาํงาน (x̄  = 4.08, S.D. =.714)  เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในการทาํงาน 

ประเภทพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดว้ยมาก ความพึงพอใจต่องานท่ีท่านปฏิบติั เพราะเป็น

งานท่ีมีคุณค่า และมีส่วนช่วยส่งเสริมใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ  (x̄  = 4.19, S.D. = .645) ความพึง

พอใจองคก์รของท่านช่วยแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี  (x̄  = 4.14, S.D. = .7.02) ความพึงพอใจในการ

ทาํงาน ปัจจุบนัเพราะท่านไดรั้บการพฒันาเพิ่มความรู้ และทกัษะเพื่อทาํงานใหดี้ยิง่ข้ีนอยา่งสมํ่าเสมอ 

(x̄  = 4.08, S.D. = .756) และความพึงพอใจกบัระเบียบ และขั้นตอนในการทาํงานของหน่วยงานท่ีทาํอยู ่

(x̄  = 4.08, S.D. = .715) ความพึงพอใจกบับรรยากาศสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของท่านเป็นอยา่ง

มาก (x̄  = 4.04, S.D. = .732) ความพึงพอใจ กบัผลประโยชน์ และค่าตอบแทนท่ีท่านไดจ้ากองคก์รน้ี 

คุม้ค่ากบัความสามารถของท่านท่ีอุทิศตนใหก้บัองคก์ร (x̄  = 4.03, S.D. = .719) ท่านพึงพอใจกบัการ

ทาํงานร่วมกบัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานของท่าน (x̄  = 4.01, S.D. = .733) ตามลาํดบั 

 แรงบนัดาลใจส่วนบุคคลในระดบัเห็นดว้ยมาก (x̄  = 4.20, S.D. =.680)  เม่ือพิจารณาความพึง

พอใจในการทาํงาน ประเภทพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดว้ยมาก ท่านรู้สึกวา่ทาํงานท่ี

รับผดิชอบและงานท่ีไดรั้บมอบหมายสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ (x̄  = 4.24, S.D. = .672) การไดรั้บ

ค่าตอบแทนพเิศษ (ค่าล่วงเวลา) ท่ีปฏิบติังานนอกเหนือจากงานปกติอยา่งเหมาะสม  (x̄  = 4.21, S.D. = 

.682) องคก์รสนบัสนุนใหท่้านไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ในอาชีพเป็นอยา่งดี เช่น การศึกษาต่อ (x̄  = 

4.20, S.D. = .663) .การไดเ้ขา้ทาํงานกบัองคก์รท่ีมีช่ือเสียงอยา่งเช่น องคก์รของท่าน (x ̄  = 4.19,S.D.= 

.737) การไดรั้บคาํชมเชย  และการสนบัสนุนจากหน่วยงาน เม่ือทาํงานไดบ้รรลุเป้าหมาย (x̄  = 4.18, 

S.D. = .645) 9ตามลาํดบั และการสนบัสนุนจากหน่วยงาน เม่ือทาํงานไดบ้รรลุเป้าหมาย (x̄  = 4.18, 

S.D. = .645) ตามลาํดบั 

ความทุ่มเทใหอ้งคก์รในการมีส่วนร่วม (x̄  = 4.19, S.D. =.660)  เม่ือพิจารณาความทุ่มเทให้

องคก์รในการมีส่วนร่วม ในระดบัเห็นดว้ยมากประเภทพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดว้ยมาก 

การมีความสุขท่ีไดทุ่้มเทความสามารถในการทาํงาน เพื่อความสาํเร็จขององคก์ร (x̄  = 4.25, S.D. = 

.632) ความพร้อมท่ีจะเสียสละเวลา เพื่อใหท้าํงานเกิดประโยชนแ์ก่องคก์รของท่าน (x̄  = 4.23, S.D. = 

.655) ความพร้อมท่ีจะยนืขา้งเคียงในการแกปั้ญหาใหอ้งคก์ร ทั้งในช่วงเวลาคบัขนั และช่วงเวลา

สถานการณ์ปกติ (x̄  = 4.19, S.D. = .673) ท่านเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ี เพื่อใหอ้งคก์ร 

ประสบความสาํเร็จ (x̄  = 4.17, S.D. = .671) การใหค้วามสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมในการทาํงาน เพื่อให้

องคก์รบรรลุเป้าหมาย (x̄  = 4.12, S.D. = .666) ตามลาํดบั 
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ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ในระดบัเห็นดว้ยมาก (x̄  =4.11, S.D. 

=.691)  เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ในการมีส่วนร่วมประเภท

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดว้ยมาก พนกังานสามารถวางแผนการทาํงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ

ร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี (x̄  = 4.19, S.D. = .637)  พนกังานสามารถปฏิบติังานตามระเบียบ และขั้นตอน

ของการทาํงานไดอ้ยา่งครบถว้นถูกตอ้ง (x̄  = 4.12, S.D. = .713) พนกังานสามารถทาํงานสาํเร็จร่วมกนั

เป็นทีมไดอ้ยา่งเขม้แขง็ เป็นทีพอใจขององคก์ร(x̄  = 4.11, S.D. = .733) พนกังานมีการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของการทาํงาน ท่ีตอ้งประสานงานกนั ทาํใหลู้กคา้ไวว้างใจต่อคุณภาพของการบริการของ

องคก์ร (x̄  = 4.11, S.D. = .700) พนกังานสามารถตดัสินใจ และแกปั้ญหาร่วมกนัไดท้นัที เม่ือมีปัญหา

ทาํใหเ้ป็นท่ีพอใจของลูกคา้(x̄  = 4.10, S.D. = .654)  พนกังานมีความแม่นยาํในการจดจาํกฎระเบียบ ใน

การใหบ้ริการลูกคา้ไดถู้กตอ้งตรงเวลา (x̄  = 4.09, S.D. = .710) พนกังานสามารถลดขั้นตอน และเวลา

ในการทาํงานใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย (x̄  = 4.09, S.D. = .689) 

 

การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี และเม่ือสอบถาม

เก่ียวกบัระดบัการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกจากน้ี

ยงัสรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามประสบการณ์ในการทาํงาน (ระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์รปัจจุบนั) 

6 – 10  ปี 

ผลการศึกษาความพึงพอใจในการทาํงาน พบวา่พนกังานส่วนใหญ่พึงพอใจในระดบัเห็นดว้ยมาก จาก

การศึกษาเป็นผลงานวิจยัของกนกวรรณ แสงหาญ (2538: บทคดัยอ่)เร่ืองความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสิน  

ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาปริญญา

ตรีท่ีตอ้งทาํงานในปริมาณท่ีมากๆ พวกงานเร่งด่วนแข่งขนักบัเวลาท่ีไดก้าํหนดเอาไว ้และดว้ย

ประสบการณ์การทาํงานมีอายชุ่วง 6-10 ปี เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของภูมรินทร์ ทวิชศรี 

(2554) 

ผลการศึกษาความทุ่มเทใหอ้งคก์รในการมีส่วนร่วม พบวา่บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานมี

ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงตรงกบังานวจิยัของนุชติมา รอบคอบ (2542)  ศึกษาเร่ือง

ความผกูพนัต่อองคก์ร ศึกษาเฉพาะกรณีองคก์ารเภสชักรรม สงักดัสาํนกังานใหญ่ ราชเทวี พบวา่

ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัองคก์าร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน  
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ผลการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รพบวา่พนกังานปฏิบติัการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความผกูพนั

ต่อองคก์รแตกต่างกนั ซ่ึงตรงกบังานวจิยัของจารุณี วงศค์าํแน่น (2537) ศึกษาเร่ืองของความผกูพนัต่อ

องคก์ารความผกูพนัต่อองคก์าร ศึกษาเฉพาะกรณี พนกังานสายงานสนบัสนุนการปฏิบติังาน การท่า

อากาศยานแห่งประเทศไทย 

ผลการศึกษาแรงบนัดาลใจส่วนบุคคล พบวา่ระดบัเห็นดว้ยมาก มีความการปฏิบติังานแตกต่างของ

พนกังาน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิภา แสงศิริ (2555) ไดศึ้กษาแรงจูงใจการปฏิบติังานขอพนกังาน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอลาดยาวจงัหวดันครสวรรค ์การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อศึกษาแรงบนัดาลใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 

ผลการศึกษาทีไ่ด้รับ สามารถถูกนําไปใช้ประโยชน์กบัผู้เกีย่วข้อง  

จากผลการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพื่อใชป้ระโยชน์เป็นแนวทางสาํหรับการพฒันาความ

ผกูพนัต่อองคก์ร ความพึงพอใจในการทาํงาน แรงบนัดาลใจส่วนบุคคล และความทุ่มเทใหอ้งคก์รใน

การมีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ กรณีศึกษาธนาคาร

สงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ 

การพฒันาบุคลิกภาพส่วนตวั และยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเชิงวิชาการดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และ

ระยะการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน  ผลการวิจยัคร้ังน้ีอาจมีประโยชน์ต่อธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ดา้นการทาํงาน ดงันั้นส่ิงท่ีควรคาํนึงสูงสุดคือการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการใหม้ากท่ีสุดโดย คาํนึงถึงดา้นความเช่ือถือได ้พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติังานตรงต่อเวลา 
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