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บทคัดยอ 

1.การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 2 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษาปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน ตําแหนงงานปจจุบัน อัตราเงินเดือนที่สงผลตอ

ความผูกพันของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธาน ี 2) ปจจัยดานลักษณะงาน 

ไดแก ความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงาน ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ ทัศนคติที่มีตอเพื่อน

รวมงาน และคาตอบแทน ที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่

จังหวัดปทุมธานี ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัด

ปทุมธานี จํานวน 170 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาครอนบาค (Cronbach’ s Alpha) รวมเทากับ 0.910 สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ คา

รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ สมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติ

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใช

วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการศึกษาขอมูลพบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุของระหวาง26–35 ป 

สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาการทํางานระหวาง 6 – 10 ป ตําแหนงของ

พนักงานธุรกิจสาขา 4 – 7 รายไดเฉล่ียตอเดอืนอยูระหวาง 30,001 บาทขึน้ไป และผลการทดสอบพบวา 

ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนกังานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่ จั งหวัดปทุมธานี  

พบวา ความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงาน ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ ทัศนคติที่มีตอเพื่อน

รวมงาน และคาตอบแทนมีความสัมพันธทางบวกในระดับมากที่สุด 
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การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาการทํางาน ตําแหนงงาน

ปจจุบัน และอัตราเงินเดอืน ไมผลตอความผูกพันของพนกังานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่

จังหวดัปทุมธานี แตกตางกัน จะพบเพียง ระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกัน จะสงผลตอความผูกพันของพนกังาน

และลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธาน ีแตกตางกัน 

 

ABSTRACT 

 The objective is to the study the factors that affects the employee engagement, 

personal characteristics and support of work characteristics for the Government Savings 

Bank in Pathum Thani. A number of 170 of its employees used in this research to answer 

questionnaires. With the tolerance of 5% at the 95% confidence level. Data will be 

analyze using statistical software package which is SPSS program and the statistics use in 

this study are alpha coefficient, frequency distribution, percentage, mean, standard 

deviation, mode, T-test and one-way ANOVA (F-test). If the differences are found, they will 

be compared in pairs using LSD and multiple regression statistics 

 The result from female responded between 26-35 yrs. old, with bachelor 

degrees, 6 – 10 years of work experience, branch staff 4-7, with the average monthly 

income of 30,001 baht or more that factors affecting employee engagement are the 

expectation progress in their career, their value as an employee, considering environment 

including relationship towards their colleague and attractive compensation that will build 

more positive engagement 

 

บทนํา  

 ปจจุบันในการบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น แตละองคการลวนตางมีกลยุทธ

เฉพาะตัวที่ใชในการแขงขัน ไมวาจะเปนคุณภาพของสินคา บริการ เทคโนโลยีที่ใชในการผลิต อีกทั้งความ

หลากหลายของรูปแบบสินคาใหมีความทันสมัย ตรงกับความตองการของผูบริโภค ดวยเหตุนี้ทําใหองคการ

แตละองคการตองมีการปรับปรุงเพื่อที่จะใหบรรลุเปาหมายขององคการที่ตั้งไว ซึ่งการที่องคการจะสามารถ

บรรลุเปาหมาย (Output) ไดนั้น ตองมีทรัพยากรในการบริหาร (Input) 4 อยางไดแก คน (Man) เงิน 

(Money) วัตถุดิบ (Material) และการจัดการ (Management) ซึ่งในการบริหารทั้ง 4 ตัวที่กลาวมา คน 

(Man) ถือวาเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญของการบริหารงานหนวยงานหรือองคการตาง ๆ (นิตยรดี          

ใจอาษา,2555) การกําหนดความสําเร็จขององคการ จึงจะตองดูแลและรักษาพนักงานที่มีคาไว เนื่องจากการ

ลาออกของพนักงานในองคการนั้นมีผลกระทบที่ทําใหองคการสูญเสียดานงบประมาณคาใชจายในการ    

สรรหา คัดเลือก การฝกอบรม และพัฒนาพนักงานใหม ซึ่งนับวาเปนปญหาที่ใหญที่องคการใหความสําคัญ

อยางยิ่ง และกอใหเกิดการหยุดชะงักของงานที่พนักงานนั้นๆรับผิดชอบอีกดวย (ปถมาภรณ บุนนาค, 2552) 
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ดังนั้นการดูแลพนักงานใหอยูกับองคการตอไปจึงเปนส่ิงสําคัญยิ่งตอความอยูรอดขององคการ (ทิพยสุดา  

เมธีพลกุล, 2550)  

ธนาคารออมสินเปนรัฐวิสาหกิจ ในรูปแบบสถาบันการเงินที่มีรัฐบาลเปนประกัน อยูภายใตการ

กํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ดําเนินนโยบายภายใตกรอบของภาครัฐที่ไดทําขอตกลงกับกระทรวงเจา

สังกัด (Statement of Direction : SOD) ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจใหสอดคลองกับเปาประสงคของ

ภาครัฐและแนวทางการพัฒนาประเทศ “มุงเนนการสงเสริมการออมควบคูกับการลงทุนเพื่อสราง

มูลคาเพิ่มใหแกชุมชนและเศรษฐกิจ ฐานราก การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมของประเทศใน

ภาพรวม” โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการธนาคารออมสินจึงให

ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนเครื่องมือในการสรางความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผูมีสวน

ไดสวนเสียทุกฝายของธนาคารรวมทั้งการพัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานของธนาคารออมสินใหเปน

สถาบันการเงินชั้นนํา มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานธนาคารออมสิน ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของตนควบคูไปกับการปฏิบัติงานตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคําส่ังที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหธนาคารมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในเรื่อง

ประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน (Work Process) การกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

(Accountability) และระบบการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) และความสอดคลองกับ

แนวปฏิบัติที่เปนสากล (Brach marking) (ธนาคารออมสิน, 2556) ธนาคารจึงใหความสําคัญตอพนักงาน

และลูกจางของธนาคารทุกคนวาเปน “พลัง” สําคัญในการขับเคล่ือนความสําเร็จของธนาคาร  

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานและ

ลูกจางธนาคารออมสิน เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคการ ในการรักษาไวซึ่ง

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถนําพาองคการไปสูเปาหมายที่ตั้งไวและเติบโตอยางยั่งยืนใน

อนาคตตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาการทํางาน ตําแหนงงานปจจุบัน อัตราเงินเดือนที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยดานลักษะงาน ประกอบดวย ความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงาน 

ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ ทัศนคติที่มีตอเพื่อนรวมงาน คาตอบแทน ที่สงผลตอความผูกพันของ

พนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. คุณลักษณะสวนบุคคลแตกตาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ

ทํางาน ตําแหนงงานปจจุบัน อัตราเงินเดือน แตกตางกันสงผลตอความผูกพันของพนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแตกตางกัน 
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 2. ปจจัยดานลักษณะงานไดแก ความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงาน ความรูสึกวาตนเอง

มีความสําคัญ ทัศนคติที่มีตอเพื่อนรวมงาน คาตอบแทน สงผลความตอผูกพันของพนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่

จังหวัดปทุมธานี ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไว ดังนี้ 

 1.ขอบเขตดานเนื้อหาในการวิจัย 

  ตัวแปรที่วิจัย แบงเปน ตัวแปรอิสระ คือ 1) คุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับ การศึกษา ระยะเวลาการทํางาน ตําแหนงงานปจจุบัน และอัตราเงินเดือน 2) ปจจัยดานลักษณะงาน 

ไดแก ความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงาน ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ ทัศนคติที่มีตอเพื่อนรวมงาน 

และคาตอบแทน ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัด

ปทุมธานี  

 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2.1 ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานและลูกจางธนาคาร    

ออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

  2.2 ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก พนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จํานวน 295 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิอยางเปน

สัดสวน (Proportional stratified sampling) โดยใชสูตรหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ซึ่ง

ทางผูวิจัยได กําหนดคาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับไดที่ 0.05 จึงทําใหมีระดับความ

เชื่อมั่นที่ 95% และจากการเปดตารางที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบวา จํานวนกลุมตัวอยางที่ไดมีจํานวน 

170 คน 

 3. ขอบเขตดานระยะเวลา 

ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขต

พื้นที่จังหวัดปทุมธานี จะเปนผลการวิจัยในชวงระหวางเดือน กันยายน  ถึ ง  เดือน ตุลาคม 2562 ซึ่งอยู

ในระยะเวลาที่ศึกษาเทานั้น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อทราบถึงระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่

จังหวัดปทุมธานี 

 2. ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะงานและความผูกพันตอองคการของ

พนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน 

 3. เปนแนวทางในการสงเสริมความผูกพันตอองคการของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน

 4. ผลการวิจัยครั้งจะเปนขอมูลใหผูบริหารนําไปวางแผนการบริหารการกําหนดนโยบายดาน

บริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารออมสินได 

 

 

 

คุณลักษณะสวนบุคคล 

- เพศ   

- อาย ุ

- สถานภาพ   

- ระดับการศึกษา 

- ระยะเวลาการทํางาน 

- ตําแหนงงานปจจุบัน 

- อัตราเงินเดอืน 

 

ปจจัยดานลักษณะงาน 

- ความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงาน 

- ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ 

- ทัศนคติที่มีตอเพื่อนรวมงาน 

- คาตอบแทน 

 

 

 

 

ความผูกพันของพนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสนิ 

 ในเขตพื้นที่จงัหวัดปทุมธานี 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) กลาววา ลักษณะสวนบุคคลประกอบดวย เพศ สถานภาพ อายุ 

ครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ซึ่งลักษณะสวนบุคคล

เปนลักษณะที่สําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่ลักษณะ

ดานจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายนั้น ขอมูลดาน

ประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายคนที่มีลักษณะประชากรศาสตร

ตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน 

 วศิน สันหกรณ (2557) ซึ่งกลาววาปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลเปนส่ิงที่แสดงถึงความแตกตางกัน

ของผูบริโภคในดานตาง ๆ เชน เพศ อายุ การศึกษา สถานะทางสังคม และ ศาสนา ซึ่งปจจัยทั้งหมดนี้มี

อิทธิพลตอการรับรูขาวสารของผูรับสาร ทั้งโดยตรงและโดยออมไมวาจะเปนเรื่อง ความคิด คานิยม ความ

เชื่อ และประสบการณของแตละบุคคลนั้น ๆ ดวย 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

 ทวิช อุศมา (2560) กลาววา ความผูกพันตอองคการ หมายถึง การที่บุคคลรูสึกไดวาตนเองเปน

สวนหนึ่งขององคการนั้นๆ และจะตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดดวย

ความจงรักภักดี นอกจากนี้ นิตยา บานโก (2558) อธิบายความผูกพันตอองคการ คือการแสดงออกถึง

สัมพันธภาพระหวางบุคคลากรกับองคการ ซึ่งเมื่อบุคลากรมีความผูกพันกับองคการมากเพียงใด ก็จะมีความ

มุงมั่นตั้งใจใชความรู ความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานและมีแนวโนมที่จะลาออกจากองคการนอย 

 ธันวนี  ประกอบของ (2560) อธิบายวา เมื่อองคการสามารถทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอ

องคการมากเพียงใด ก็จะทําใหองคการไดรับประโยชนมากตามไปดวย การจัดการดานทรัพยากรบุคคลก็จะ

งายขึ้น อัตราการลาออก-การขาดงาน การมาสายก็จะลดลง เพราะบุคลากรมีความผูกพันและรักในองคการ 

และพรอมที่จะเสียสละทุมเทแรงกาย แรงใจ เสียสละเวลาสวนตัวเพื่อความสําเร็จขององคการ 

 Greenberg, Baron and Robert (1990) พบวาปจจัยและอิทธิพลของความผูกพันที่มีตอองคการ

สามารถแบงเปน 4 ประการ ดังนี้ 

1. ลักษณะสวนบุคคล (Personal Characteristics) บุคคลที่มีอายุมากและมีประสบการณในการ

ทํางานมาก และจากผลการศึกษาพบวาบุคคลเหลานี้จะมีแนวโนมที่จะมีความผูกพันตอองคการมากกวาคนที่

มีอายุและประสบการณนอยกวา เนื่องจากการทํางานในองคการเปนระยะเวลานาน ๆ จะทําใหพนักงานเกิด

ความรูสึกผูกพันตอองคการ 

2. คุณลักษณะของงาน (Job Characteristics) บุคคลที่ดํารงตําแหนงงานที่มีความรับผิดชอบสูงจะ

มีความผูกพันตอองคการสูง แตในทางตรงกันขามบุคคลที่มีความผูกพันตอองคการต่ําจะเปนคนที่ไมประสบ

ความสําเร็จในหนาที่การงาน 

3. โอกาสในการหางานใหม (Alternative Employment Opportunities) บุคคลที่มีความผูกพัน

ตอองคการต่ําจะมีแนวโนมในการเปล่ียนงานไดงายกวาบุคคลที่มีความผูกพันตอองคการสูง 
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 4. การปฏิบัติตอพนักงานใหมขององคการ (Organization’s Treatment of Newcomers) ใน

องคการแตละองคการยอมเขาใจวาเรื่องการพัฒนาและฝกอบรมพนักงานนั้น เปนเรื่องที่จําเปนและตองทํา

ใหสําหรับพนักงานทุกคนทั้งพนักงานเกาและใหม โดยการฝกอบรมพนักงานใหมใหสามารถเรียนรูเขาใจ

หนาที่ของตนเองไดอยางดีแลวจะทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการสูงได และไมลาออกจากองคการ 

 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะงาน 

 สุธานิธิ์ นุกูลอึ้งอารี ( 2555) กลาววา ลักษณะงาน คือ ความสนใจในตัวงาน โอกาสในการเรียนรู

และศึกษางาน การรับรูหนาที่ความรับผิดชอบ การควบคุมการทํางานและวิธีการทํางาน ลักษณะงานที่ทา

ทาย ความสามารถสรางสรรค เปนประโยชน ส่ิงเหลานี้จะทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

มีความตองการที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ และเกิดความผูกพันกับงาน 

  Hackman and Oldham (1980) เสนอแนวคิดสภาวะทางจิตวิทยาที่สําคัญและจําเปนในการที่จะ

ทําใหบุคคลมีแรงจูงใจที่จะทํางาน มีอยู  3 สภาวะ คือ 1)  การรับรูคุณคาของงาน (Experienced 

Meaningfulness of the Work) หมายถึง ระดับการรับรูของพนักงานตองานที่ตนทํา วาเปนส่ิงที่มี

ความหมาย มีคุณคา มีประโยชนและ คุมคาตอการลงแรงทํามากนอยเพียงใด ถาพนักงานเห็นวางานที่เขาทํา

สําเร็จเปนเรื่องไรสาระ ก็จะไมเกิดการพัฒนาของแรงจูงใจภายใน แมวาพนักงานคนนั้นจะรับผิดชอบงานนั้น

เพียงคนเดียว และไดรับคําชมเชย เกี่ยวกับงานที่ทํามากมายเพียงใดก็ตาม ลักษณะงานที่นําไปสูการรับรู

คุณคาของงาน ไดแก ปจจัยลักษณะ งานที่ สําคัญ 3 ปจจัยที่สงผลใหบุคคลมีสภาวะทางจิตดานการ

รับรูคุณคาของงาน ไดแก ความสําคัญของงาน ความหลากหลายของทักษะ ความเปนเอกลักษณของงาน        

2)  การรับรูดานความรับผิดชอบผลของงาน (Experienced Responsibility) หมายถึง ระดับความรูสึก

รับผิดชอบและยอมรับผลของงานของพนักงาน ถาพนักงานเชื่อวาคุณภาพของงานที่ทําสําเร็จขึ้นกับปจจัย

ภายนอกมากกวาความคิดริเริ่มหรือความสามารถของตนเอง พนักงานคนนั้นก็จะรูสึกไมภาคภูมิใจ หรือรูสึก

ผิดหวังเมื่องานนั้นลมเหลว ลักษณะงานที่นําไปสูการรับรูดานความรับผิดชอบของผลงาน และชวยสงเสริมให

พนักงานรูสึกรับผิดชอบผลของงาน รับผิดชอบตอความสําเร็จและความลมเหลวของงานที่ทําอยางมาก      

3) ความรูในผลของงาน (Knowledge of Results) หมายถึง ระดับการรับรู และเขาใจของพนักงานตองาน

ที่ทําวามีประสิทธิผลเพียงใด ถาพนักงานไมเคยรูวาการปฏิบัติงานของตนเองดีหรือไมดี ก็จะทําใหไมมี

พื้นฐานความรูสึกที่ดี เมื่องานไดผลดีหรือรูสึกไมมีความสุขเมื่อผลงานไมดี ลักษณะงานนําไปสูการรับรูถึงผล

ของงาน เปนผลกระทบโดยตรงจากจํานวนขอมูลยอนกลับที่เขาไดรับจากการทํางาน (Feedback) หมายถึง 

การที่พนักงานไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลของการทํางานทั้งในดานปริมาณและคุณภาพของงาน การรับรูขอมูล

ยอนกลับของงานนั้น คนสวนใหญจะไดรับจากงานมากกวาไดจากบุคคลอื่น แตขอมูลยอนกลับจากบุคคลอื่น

จะเปนส่ิงที่ชวย สนับสนุนการรับรูของพนักงานตอผลของงานที่เขาทํา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

  1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัด

เชิงกลุม ไดแก คุณลักษณะสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ

ทํางาน ตําแหนงงานปจจุบัน และอัตราเงินเดือน 

  1.2 ใชคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มี

ระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก ความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่ การงาน ความรูสึกวาตนเองมี

ความสําคัญในองคการ ทัศนคติที่มีตอเพื่อนรวมงาน คาตอบแทน และความผูกพันของพนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้  

  2.1 คุณลักษณะสวนบุคคลแตกตาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลา

การทํางาน ตําแหนงงานปจจุบัน อัตราเงินเดือน แตกตางกันสงผลตอความผูกพันของพนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแตกตางกัน 

   2.1.1 ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ดานเพศแตกตางกัน สงผลตอความผูกพันของ

พนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแตกตางกัน จะใชการวิเคราะหขอมูลดวย

สถิติการทดสอบแบบ t-test 

   2 .1 .2 ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาการทํางาน  ตําแหนงงานปจจุบัน และอัตราเงินเดือนแตกตางกัน สงผลตอความผูกพันของ

พนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแตกตางกัน จะใชการวิเคราะหขอมูลดวย

สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปน

รายคูโดยใชวิธี Multiple Comparisons (LSD) 

  2.2 ปจจัยดานลักษณะงาน ไดแก ความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงาน ความรูสึกวา

ตนเองมีความสําคัญ ทัศนคติที่มีตอเพื่อนรวมงาน คาตอบแทน สงผลตอความผูกพันของพนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple 

Regression Analysis 

 

ผลการวิจัย 

 สวนที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะหคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการศึกษาขอมูลคุณลักษณะ

สวนบุคคลของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จํานวน 170 คน พบวาผูที่

ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.3 อายุระหวาง 26 – 35 ป คิดเปนรอยละ 55.9 

สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 50.6 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 58.8 มีระยะเวลาการทํางาน

ระหวาง 6 – 10 ป คิดเปนรอยละ 38.2 ตําแหนงพนักงานธุรกิจสาขา 4 – 7 คิดเปนรอยละ 29.4 รายได

เฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 30,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 31.8 ตามลําดับ 
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 ปจจัยดานลักษณะงาน พนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี สวน

ใหญมีความคิดเห็นตอความผูกพันโดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 และ

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทัศนะคติที่มีตอเพื่อนรวมงาน มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.35 ความรูสึกวาตน

มีความสําคัญในองคการ มีคาเฉล่ีย 4.33 ความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงาน มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.26 และคาตอบแทน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04  

 ความผูกพันตอองคการ พนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยรวม

ตอธนาคารออมสิน โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 

 สวนที่ 2 ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ

ทํางาน ตําแหนงงานปจจุบัน และอัตราเงินเดือน ที่แตกตางกัน สามารถสรุปการวิจัย พบวา  เพศ อายุ  

สถานภาพ ระยะเวลาการทํางาน ตําแหนงงานปจจุบัน และอัตราเงินเดือน แตกตางกัน ไมสงผลตอความ

ผูกพันของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่แตกตางกัน สวนระดับ

การศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอความผูกพันของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัด

ปทุมธานีที่แตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะงาน สงผลตอความผูกพันของพนักงาน

และลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ ความคาดหวังที่จะ

กาวหนาในหนาที่การงาน ทัศนคติที่มีตอเพื่อนรวมงาน และคาตอบแทน สงผลในทิศทางบวกตอความผูกพัน

ของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี สวนความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ ไม

สงผลในทิศทางบวกตอความผูกพันของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

 

อภิปรายผล  

 การวิจัยครั้งนี้ไดนําผลการวิเคราะห ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานและลูกจางธนาคาร

ออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีความสอดคลองและแตกตางของผลการวิจัยที่ผานมารวมถึงจาก

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และแนวคิดทฤษฏีตาง ดังตอไปนี้ 

 สมมุติฐานที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลแตกตาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาการทํางาน ตําแหนงงานปจจุบัน อัตราเงินเดือน แตกตางกันสงผลตอความผูกพันของพนักงาน

และลูกจางธนาคารออมสิน เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแตกตางกัน 

 สมมุติฐานที่ 1.1 คุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศตางกัน พนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ใน

เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีเพศแตกตางกัน ไมสงผลตอความผูกพันของพนักงานและลูกจางธนาคารออม

สิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยคา Sig เทากับ 0.625 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญที่ 0.05 แสดงให

เห็นวาปจจัยดานเพศไมสงผลตอความผูกพันของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินในเขตพื้นที่จังหวัด

ปทุมธานี กลาวคือ ปจจัยเรื่องเพศหญิงหรือเพศชาย ไมมีผลอะไรตอความผูกพันกับองคการคือไมมีความ

แตกตาง และคิดวาความผูกพันอยูที่ใจไมไดอยูที่เพศ สําคัญวาใจคิดอยางไรกับองคการ ถารักองคการก็มี
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ความผูกพันกับองคการและปฏิบัติตอองคการอยางดีทุมเทกาํลังกายกําลังใจ พัฒนาองคการไปในทางที่ดีและ

ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุษณะ อานาจสกุลฤทธิ์ (2550) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอ

ความผูกพันตอองคการของขาราชการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํานวน 175 คน ผลการวิจัยสรุปไดวา 

ขาราชการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความผูกพันตอองคการในระดับปานกลาง พบวา เพศที่แตกตาง

กันไมทําใหความผูกพันตอองคการ 

 สมมุติฐานที่ 1.2 คุณลักษณะสวนบุคคลดานอายุตางกัน พบวา พนักงานและลูกจางธนาคารออม

สิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีอายุแตกตางกัน ไมสงผลตอความผูกพันของพนักงานและลูกจางธนาคาร

ออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยคา Sig เทากับ 0.539 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญที่ 0.05 โดย

พบวากลุมอายุที่ตางกันของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีความผูกพัน

ตอองคการไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะพนักงานที่มีอายุมากหรืออายุนอย ไมใชตัวแปรสําคัญมากนัก ไมวา

อายุมากหรืออายุนอยตางก็มีความผูกพันตอองคการเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา พิชัย 

(2552) ไดศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด เปน

การศึกษาเชิงสํารวจ โดยไดศึกษาจากความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน 4 ดาน คือ ดานองคการ 

(Organization) ดานงาน (Job) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) 

และดานภาวะผูนํา (Leadership) ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ โดยผลการศึกษาแสดงวา

ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอระดับความผูกพันตอ

องคการ 

. สมมุติฐานที่ 1.3 คุณลักษณะสวนบุคคลดานสถานภาพตางกัน พบวา สถานภาพแตกตางกัน ไม

สงผลตอความผูกพันของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยคา Sig 

เทากับ 0.101 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญที่ 0.05 แสดงใหเห็นวาปจจัยดานสถานภาพ ไมสงผลตอความ

ผูกพันของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงานที่มี

สถานภาพโสดหรือสมรสมีความผูกพันตอองคกรเหมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาดา พรมรักษ 

(2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด

(มหาชน) เขต 14 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการ โดยประชากรที่ใชในการวิจัยใน

ครั้งนี้ ไดแก พนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขต 14 จํานวน 159 คน ผลการวิจัยพบวา 

พนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) เขต 14 มีความผูกพันอยูในระดับมาก ทั้งนี้ปจจัยดานลักษณะ

สวนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) เขต 14 ไดแก สถานภาพ ไมมีความสัมพันธกับ

ความผูกพันของพนักงาน 

 สมมุติฐานที่ 1.4 คุณลักษณะสวนบุคคลดานระดับการศึกษาตางกัน พบวา พนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน สงผลตอความผูกพันของ

พนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยคา Sig เทากับ 0.007 ซึ่งมีคานอยกวา

ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 แสดงใหเห็นวาปจจัยดานระดับการศึกษา สงผลตอความผูกพันของพนักงานและ

ลูกจางธนาคารออมสินในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้อาจเปนเพราะคนที่มีการศึกษาระดับสูง จะมีความ
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คาดหวังตอองคการสูง และเมื่อองคการไมสามารถตอบสนองความตองการหรือความคาดหวังของเขาได เขา

ก็จะผูกพันกับองคการนอยลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิรินาตย กฤษฎาธาร (2552) ไดศึกษาความ

ผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) ผลวิจัยพบวา ความผูกพันตอองคการของ

พนักงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานบริษัทการ บินไทย จํากัด 

(มหาชน) ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 สมมุติฐานที่ 1.5 คุณลักษณะสวนบุคคลดานระยะเวลาการทํางานตางกัน พนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน ไมสงผลตอความผูกพัน

ของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยคา Sig เทากับ 0.569 ซึ่งมีคา

มากกวาระดับนัยสําคัญที่ 0.05 แสดงใหเห็นวาปจจัยดานระยะเวลาการทํางาน ไมสงผลตอความผูกพันของ

พนักงานและลูกจางธนาคารออมสินในเขตพื้นทีจ่ังหวัดปทมุธานี ทั้งนี้เมื่อพนักงานและลูกจางมีความเต็มใจที่

จะทุมเทความพยายามอยางมากในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนขององคกร จึงไมไดขึ้นอยูกับระยะเวลาการ

ทํางานทําใหไมสงผลตอความผูกพันขององคการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จริยา สุขสละ (2552) ศึกษา

เรื่อง ความสัมพันธของแรงจูงใจที่มีตอความผูกพันของพนักงานตอองคการ กรณีศึกษา บริษัทขนสง จํากัด 

จากการศึกษาพบวา ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ตางกัน มีความผูกพันตอองคการไมตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 

.05  

 สมมุติฐานที่ 1.6 คุณลักษณะสวนบุคคลดานตําแหนงงานตางกัน พนักงานและลูกจางธนาคารออม

สิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน ไมสงผลตอความผูกพันของพนักงานและ

ลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยคา sig เทากับ 0.069 ซึ่งมีคามากกวาระดับ

นัยสําคัญที่ 0.05 แสดงใหเห็นวาปจจัยดานตําแหนงงาน ไมสงผลตอความผูกพันของพนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสินในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งทั้งนี้อาจเปนเพราะ ตําแหนงในงานในแตระดับที่ตางกันก็มี

ความผูกพันตอองคการเหมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิธิวดี ไตวัลย (2551) ศึกษาเรื่อง ความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) กลุมแผนงานเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา 

ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) กลุมแผนงานเชียงใหม อยูใน

ระดับมาก สวนปจจัยดาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอระดับ

ความผูกพันตอองคกร 

 สมมุติฐานที่ 1.7 คุณลักษณะสวนบุคคลดานอัตราเงินเดือนตางกัน พนักงานและลูกจางธนาคาร

ออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีอัตราเงินเดือนแตกตางกัน ไมสงผลตอความผูกพันของพนักงานและ

ลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยคา sig เทากับ 0.180 ซึ่งมีคามากกวาระดับ

นัยสําคัญที่ 0.05 แสดงใหเห็นวาปจจัยดานอัตราเงินเดือน ไมสงผลตอความผูกพันของพนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสินในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ระดับรายไดตอเดือนของพนักงานทุกระดับ ไมไดสงผลใหมี

ความสัมพันธตอความผูกพันองคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จักรพันธ เทพพิทักษ (2551) เรื่อง ปจจัย
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ที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด จํานวน 366 คน ผลการวิจัย 

พบวาปจจัยดานรายไดตอเดือน ไมมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร 

 สมมุติฐานที่ 2 ปจจัยดานลักษณะงาน ไดแก ความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงาน 

ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ ทัศนคติที่มีตอเพื่อนรวมงาน คาตอบแทน สงผลความผูกพันของพนักงาน

และลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

 ตัวแปรดานความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงานสงผลในทิศทางบวกตอความผูกพันของ

พนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มากที่สุด เทากับ 0.184 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะลักษณะงานมีความทาทายจึงทําใหพนักงานไดใชความรูความสามารถ

และความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา โดยแสดงใหเห็นวา การพัฒนาการเรียนรูสงผล

ตอความกาวหนาในสายอาชีพ การประเมินความรูเพื่อเขาสูตําแหนงตางๆอยูบนพื้นฐานความถูกตอง

เหมาะสมมีความยุติธรรม เปดโอกาสใหไดพัฒนาความรูใหมๆ เชน การฝกอบรม/สัมมนาอยูเสมอ และงานที่

ไดรับมอบหมายตรงกับความรู ความสามารถ สอดคลองกับงานวิจัยของ ซัลวานา ฮะซานี (2550) ศึกษา

ความผูกพันของพนักงานตอองคกร กรณีศึกษาพนักงานในโรงแยกกาซธรรมชาติ จังหวัดระยองบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) พบวา โอกาสความกาวหนาและความเจริญเติบโตในการทํางาน มีสงผลตอองคการความ

ผูกพันของพนักงาน โดยรวมอยูในระดับสูง 

 ตัวแปรดานความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ ไมสงผลตอความผูกพันของพนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสิน เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยคา Sig เทากับ 0.424ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

แสดงใหเห็นวา เมื่อทานไดรับมอบหมายใหทํางาน ทานจะตั้งใจใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ งานที่

ทานทําอยูเปนงานมีความสําคัญตอผลสําเร็จของหนวยงาน โดยรวมทานไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน

และผูบังคับบัญชาวาทานมีความสามารถในการทํางาน ทานรูสึกวาตนเองเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาของ

ธนาคารออมสิน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย ปาริชาต บัวเปง (2554) ที่ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ

ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส ประเทศไทย (จํากัด) กลาววา ความผูกพันตอ

องคกรของพนักงานและปจจัยที่ทําใหเกิดความผูกพันตอองคกร คือ พนักงานมีความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดกาว

เขามาเปนสวนหนึ่งของบริษัทและมีความสัมพันธตอความรูสึกที่พนักงานมีความผูกพันและเปนอันหนึ่งอันใด

ตอองคกร 

 ตัวแปรดานดานทัศนคติที่มีตอเพื่อนรวมงาน สงผลในทิศทางบวกตอความผูกพันของพนักงาน

และลูกจางธนาคารออมสิน เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งมีคามากกวาระดับ

นัยสําคัญที่ 0.01 และตัวแปรดานทัศนคติที่มีตอเพื่อนรวมงาน สงผลในทิศทางบวกตอความผูกพันของ

พนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เทากับ 0.378 ทั้งนี้อาจเปนการแสดงถึงการ

ไดรับการสนับสนุนและใหความชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดความรวมมือและทํางานที่มี

ประสิทธิภาพแสดงใหเห็นวา การทํางานรวมกับผูอื่นทําใหไดผลงานเปนที่นาพอใจ โดยทานและเพื่อน

รวมงานมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ทานไดรับความชวยเหลืออยางดีทุกครั้งจากเพื่อนรวมงาน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ จักรพันธ เทพพิทักษ (2551) เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท 
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ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก พนักงานรายวันบริษัท ซีเลซติกา (ประเทศไทย)

จํากัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานประสบการณในการทํางานที่มีอิทธิพลตอระดับความผูกพันองคกรใน

ระดับมาก ไดแก ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร 

 ตัวแปรดานคาตอบแทน สงผลในทิศทางบวกตอความผูกพันของพนักงานและลูกจางธนาคาร 

ออมสิน เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มากที่สุด เทากับ 0.233 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 แสดงให

เห็นวา ทานไดรับการประเมินเพื่อขึ้นคาตอบแทนอยางเปนธรรม ทานไดรับความสะดวกรวดเร็วในการใช

สิทธิ์สวัสดิการตางๆ ทานพอใจกับเงินเดือนและสวัสดิการของทานเมื่อเทียบกับสายอาชีพอื่นๆ คาตอบแทน

และสวัสดิการที่ไดรับมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ สอดคลองกับทฤษฎีความตองการ       

มาสโลว กลาววา มนุษยทุกคนมีความตองการไมมีส้ินสุด มักเปนไปตามลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูงเปนขั้นๆ ใน

องคการก็มีความตองการขั้นตอนนี้ เชน เงินเดือนพื้นฐาน เปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยในการ

ดํารงชีวิตอยูได 

 

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใชใหเปนประโยชนดังตอไปนี้ 

1.1. คุณลักษณะสวนบุคคลแตกตาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ

ทํางาน ตําแหนงงานปจจุบัน อัตราเงินเดือน แตกตางกันสงผลตอความผูกพันของพนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสิน เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแตกตางกัน 

พนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน 

สงผลตอความผูกพันแตกตางกัน ทั้งนี้ธนาคารควรตอบสนองความตองการหรือความคาดหวังของพนักงาน

และลูกจางในทุกระดับ เพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งเมื่อองคการสามารถตอบสนองความตองการได ก็

จะใหเกิดความผูกพันตอองคการมากยิ่งขึ้นดวย และเมื่อพนักงานที่ผูกพันตอองคการจะชวยใหองคการ

ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.ปจจัยดานลักษณะงานไดแก ความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงาน ความรูสึกวาตนเองมี

ความสําคัญ ทัศนคติที่มีตอเพื่อนรวมงาน คาตอบแทน สงผลความผูกพันของพนักงานและลูกจางธนาคาร

ออมสิน เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

ปจจัยดานลักษณะงาน ไดแก ความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงาน และทัศนคติที่มีตอ

เพื่อนรวมงาน และคาตอบแทน สงผลความผูกพันของพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่

จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ธนาคารควรใหความสําคัญอยางมากกับความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงาน 

เชน การสงเสริมการอบรม สัมมนา การประชุมที่เพิ่มความรูความสามารถในการทํางานใหทั่วถึงทุกระดับ

ของพนักงานธนาคารออมสิน เพื่อใหมีการพัฒนาตนเองและความกาวหนาในหนาที่การงาน ทัศนคติที่มีตอ

เพื่อนรวมงาน เชน เนนการทํางานรวมกันเปนทีม การชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความสําเร็จขององคการ 

และคาตอบแทน เชน สวัสดิการตางๆตามสิทธิที่พึงได เพื่อตอบสนองตามความตองการซึ่งเปนผลทางบวก

ตอความผูกพันของธนาคาร  
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ขอเสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังตอไป 

จากผลสรุปการศึกษา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป 

ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษา ปญหาและอุปสรรค ความผูกพันตอองคการในดานตาง ๆ เพื่อใหองคการ

สามารถนําปญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงและพัฒนาพนักงานตอไป 

2. ประชากรกลุมตัวอยาง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เปนเพียงกลุมพนักงานและลูกจางธนาคารออมสิน ใน

เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเทานั้น ซึ่งหากตองการขอมูลที่มีความหลากหลาย มากยิ่งขึ้นควรจะเลือกกลุม

ประชากรตัวอยางในการศึกษาครั้งตอไปที่แตกตางจากเดิม หรือเปล่ียนขนาดของกลุมประชากรในทุกสาขา

ทั่วประเทศ เพื่อใหไดขอมูลที่มีความแตกตางกัน 

3. ควรทําการศึกษาอยางตอเนื่อง เมื่อมีเปล่ียนแปลงทางโครงสรางขององคการหรือการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางทางทรัพยากรบุคคล โดยนําปจจัยที่พบวามีความแตกตางกันมาศึกษาเพิ่มเติมอีกครั้ง 

หลังจากที่องคการไดมีการนําผลการศึกษามาปรับปรุงแลว เพื่อใหไดทราบถึงความเปล่ียนแปลงที่อาจจะ

เกิดขึ้นได 

เอกสารอางอิง 
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