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บทคัดย่อ   
การศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านความปรารถนารักษาสมาชิก

ภาพที่จะอยู่ในองค์การ  ด้านความเต็มใจในการท างานอย่างเต็มที่เพื่อองค์การ  ด้านความจงรักภักดีและอุทิศตนเพื่อ

องค์การ  ด้านการมีส่วนร่วมกับองค์การ  ด้านการยอมรับและเชื่อม่ันในเป้าหมายขององค์การ  ด้านความภูมิใจท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงขององค์การ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ อายุงาน ระดับการศึกษา

สูงสุด ประชากรในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานแจ้งวัฒนะ 

เมืองทองธานี  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบถาม จ านวน 354 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  X̅ ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD)  

ผลการวิจัยพบว่า 1.) มีผู้ที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 354 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 264 คน 

คิดเป็นร้อยละ 74.6 และเพศชาย จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4  ส่วนใหญ่มีอายุ  30 - 35 ปี จ านวน 104 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29.4 รองลงมาคือ 25 - 30 ปี  จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 28, ตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป จ านวน 68 คน 

คิดเป็นร้อยละ 19.2, 35 - 40 ปี  จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 และ 20 – 25 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7  รองลงมาคือมีสถานภาพสมรส จ านวน 

108 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5, สถานภาพหย่า/หม้าย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และ สถานภาพแยกกันอยู่ 

จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 – 25,000 จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 

29.1 รองลงมามีรายได้ 10,001 – 15,000 จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7, รายได้ 50,001  ขึ้นไป จ านวน 52 

คน คิดเป็นร้อยละ 14.7, รายได้ 25,001 – 35,000 จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6, รายได้ 35,001- 45,000 

จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6, รายได้ 45,001 – 50,000 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ รายได้ไม่เกิน 
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10,000 จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุงาน 3 ปีขึ้นไป - 6  ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อย

ละ 26.0 รองลงมามีอายุงาน 6 ปีขึ้นไป - 10 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4, อายุงาน 1 ปีขึ้นไป - 3 ปี จ านวน 

67 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9, อายุงาน 10 ปีขึ้นไป - 15 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 และ อายุงานไม่เกิน 1 ปี 

จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดับ  ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อย

ละ 69.9  รองลงมาคือระดับปริญญาโท 72 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.3, ระดับอนุปริญญา จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.8, ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 และระดับประถมศึกษา 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามล าดับ   

 2.) ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ  ด้านความเต็มใจในการ

ท างานอย่างเต็มที่เพื่อองค์การ ด้านการยอมรับและเชื่อม่ันในเป้าหมายขององค์การ ด้านความจงรักภักดีและอุทิศตนเพือ่

องค์การ  ด้านการมีส่วนร่วมกับองค์การ ด้านความปรารถนารักษาสมาชิกภาพที่จะอยู่ในองค์การ ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: ความผูกพัน; องค์การ 
 
ABSTRACT  
 The research of Organization Engagement of Kasikorn Bank. The Objective is to study 

Organization Engagement of Kasikorn Bank. The factor of research include desire to maintain members 

to remain in the organization, Willingness to work hard for the organization, Loyalty and devotion to 

the organization, Get involved with the organization, Accepting and believing in the goals of the 

organization, The pride of being part of the organization. That are classified by Personal factors were 

including Sex, Age, Marital status, Income, Experience, Education. The population used is employees 

in Kasikorn Bank Office Changwattana Muangthongthani. The samples used in this research amount of 

354 peoples. The questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS for 

Social Science Research. The statisticswere percentage, minimum, maximum, mean and standard 

deviation. The results found that 1.) The users all respondents 354 peoples. Most are female 264 

peoples representing 74.60%, are male 90 peoples representing 25.40%. Most aged 30-25 years old 

104 peoples representing 29.40%, 25-30 years old 99 peoples representing 28%, Over 40 years old 68 

peoples representing 19.20%, 35-40 years old 57 peoples representing 16.1% and 20-25 years old 26 

peoples representing 7.3%. Most are the singles 229 people or 64.7%, Married 108 people accounting 

for 30.5%, Divorced / widowed 10 people accounting for 2.8% and 7 people separated accounting for 

2.0%. Most are the Income 15,001 - 25,000  103 people or 29.1%, Income 10,001-15,000  98 people 

or 27.7%, More Income 50,001 52 people or 14.7%, Income 25,001 - 35,000 48 people or 13.6%, 

Income 35,001- 45,000 27 people or 7.6%, Income 45,001 - 50,000 16 people Accounted for 4.5% and 

income of not more than 10,000 of 10 people, accounting for 2.8%. Most are the Working age 3 years 



3 
 

or more - 6 years 92 people representing 26.0%, working age 6 years and over - 10 years, 90 people, 

representing 25.4%, working age 1 year or more -3 years, 67 people or 18.9%, working age 10 years or 

more -15 years  44 people representing 12.4% and working age less than 1 year 6 people representing 

1.7%. Most are the  education at the bachelor's degree amounted to 245 people or 69.9%, Master's 

degree 72 people accounted for 20.3%, Diploma level accounting for 4.8%, Secondary school 

accounting for 4.2% and elementary  accounting for 1.4% 11.43%, and Doctor of Philosophy 0 peoples 

representing 0%,  

2.) Organization Engagement of Kasikorn Bank. Area overall is at a high level. Considering each 

side, The pride of being part of the organization, Willingness to work hard for the organization, 

Accepting and believing in the goals of the organization, Get involved with the organization, Loyalty 

and devotion to the organization, desire to maintain members to remain in the organization  

  
Keywords: Engagement ; Organization 
 
บทน า   

ปัจจุบันจากการส ารวจสภาวการณ์ด้านการมีงานท าของประชากรโดยส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าผู้ว่างงาน 
7.5 แสนคน ซ่ึงสูงกว่าปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันถึงเกือบเท่าตัว เน่ืองจากโครงสร้างตลาดแรงงานในประเทศไทยที่
นายจ้างปรับตัวโดยการปรับเปลี่ยนชั่วโมงการท างาน และเปลี่ยนวิธีการท างานมากกว่าการเพิ่มหรือลดบุคลากร องค์การ
จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานเพื่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การและเพื่อให้เกิด
ความเจริญเติบโตขององค์การ สิ่งที่ผู้บริหารควรค านึงถึงให้เกิดกับบุคลากรคือเร่ืองของความรัก ความสุข เป็นสิ่งที่จะท า
ให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์การ เม่ือบุคลากรเกิดความผูกผันต่อองค์การสิ่งที่องค์การจะได้รับก็คือผลประโยชน์ที่
มากกว่างาน เช่น การมีหัวใจในการท างาน  การอุทิศตนให้กับองค์การ การพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยตนเอง และ
การท างานอย่างเต็มแรงและเต็มใจ ความผูกพันต่อองค์การจึงเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรบุคคลในองค์การ   

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย 

จ ากัด (มหาชน)  เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาองค์การให้เกิดเป็นองค์การแห่งความสุขในการท างานของ

พนักงาน  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) ส านักงานงานแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี เลขที่ตั้ง 47/7 หมู่ท่ี 3 ถนนป๊อบปูล่า ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี  11120  มีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
มุ่งศึกษาการวิจัยเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมีตัวแปรใน

การศึกษา ดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส รายได้ อายุงาน ระดับการศึกษา 

 ตัวแปรตาม คือ 
1.ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ได้แก่  ด้านความปรารถนารักษา

สมาชิกภาพท่ีจะอยู่ในองค์การ ด้านความเต็มใจในการท างานอย่างเต็มที่เพื่อองค์การ ด้านความจงรักภักดีและอุทิศตน
เพื่อองค์การ ด้านการมีส่วนร่วมกับองค์การ ด้านการยอมรับและเชื่อม่ันในเป้าหมายขององค์การ ด้านความภูมิใจท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงขององค์การ 

 
ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี   

 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี ท าการวิจัยระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 – 

กุมภาพันธ์ 2564 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  

2. ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย องค์การสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพใน

การท างานของพนักงานได้ดีขึ้น ส่งผลให้องค์การเติบโตและด าเนินการต่อไปได้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 
ความผูกพันของบุคลากรในองค์การที่เกิดการแสดงออกและเต็มใจทุ่มเทการท างานให้กับองค์การ ซ่ึงการ

แสดงออกว่ามีความผูกพันสามารถแสดงออกได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การแสดงออกในรูปแบบของความศรัทธาต่อองค์การ

และการยอมรับในเป้าหมาย การที่เป้าหมายขององค์การและบุคลากรมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็จะท า

ให้เห็นว่าค่านิยมขององค์การที่ก าหนดขึ้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ร่วมกัน พนักงานจะแสดงความรู้สึกต่อองค์การในทางที่ดี มี

ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ พนักงานเชื่อว่าองค์การจะน าให้พนักงานไปสู่ความส าเร็จในหน้าที่การ

งาน พนักงานจะเกิดความซ่ือสัตย์ต่อองค์การซ่ึงความซ่ือสัตย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของบุคคลที่เก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานโดยส่งผลไม่ให้เกิดการโยกย้ายหรือลาออกจากที่ท างาน โดยมีความรู้สึกที่ตั้งม่ันว่าจะเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การไม่ว่าองค์การน้ันจะอยู่ในสภาวะปกติหรืออยู่ในฐานะวิกฤติที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ  (Porter, Steers, Mowday 

and Boulion, 1974 อ้างถึงใน ศรีสุนันท์  วัฒนา, 2559) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน (องค์การมหาชน) ผลการวิจัยพบว่า 1. ข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  
ระหว่าง 36-45 ปี สถานภาพสมรส มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ระดับการศึกษาระดับปริญญา ต าแหน่งใน
การปฏิบัติงานต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ ส่วนงานที่สังกัดส านักงานบ้านม่ันคงและส านักผู้อ านวยการ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
สถาบัน 6-10 ปี 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์การพบว่า โดยรวมแล้วเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์การ
ชุมชนมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ ด้านความภูมิใจในการเป็นส่วน

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. รายได้ 
5. อายุงาน 
6. ระดับการศึกษา 

 

 

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

จ ากัด (มหาชน) 

1. ความปรารถนารักษาสมาชิกภาพที่จะอยู่ในองค์การ  

2. ความเต็มใจในการท างานอย่างเต็มที่เพื่อองค์การ 

3. ความจงรักภักดีและอุทิศตนเพื่อองค์การ 

4. การมีส่วนร่วมกับองค์การ 

5. การยอมรับและเชื่อม่ันในเป้าหมายขององค์การ 

6. ความภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 
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หน่ึงขององค์การ ด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์การ  ด้านความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิก
ภาพขององค์การ ด้านความเสียสละเพื่อองค์การ  3. ปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน ได้แก่ ตัวแปรอายุ  รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ในสถาบันความท้าทายในการท างาน ความก้าวหน้าในการทงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างาน ลักษณะ
การท างานเป็นทีม เงินเดือนและสวัสดิการ การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา ความรู้สึกว่ามีความส าคัญ
ต่อองค์การความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พ่ึงได้  

จรรยา  ห่วงเทศ (2558) ท าการการศึกษาวิจัยเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จ ากัด (มหาชน) ภาค208 ผลการวิจัย พบว่า 1. ความผูกพันต่อองค์การในภาพร่วมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความเชื่อม่ันยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 2. ปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา 3. ปัจจัยประสบการณ์การท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ  

เขมิกา ธีระพันธ์ และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (2559) ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

ปฏิบัติการธนาคาร ออมสิน ในเขตจังหวัดชุมพร จากการศึกษาพบว่า 1. คุณภาพชีวิตในการท างานพนักงานปฏิบัติการ

ธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัด ชุมพร ในภาพรวมพบว่า พนักงานปฏิบัติการธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดชุมพร มี

คุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความก้าวหน้าและความ

ม่ันคงในงาน รองลงมา คือ ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูก

สุขลักษณะและปลอดภัย  2. ผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานปฏิบัติการธนาคาร ออมสิน ในเขต

จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมพบว่า พนักงานปฏิบัติการธนาคารออมสิน ในเขต จังหวัดชุมพร มีความผูกพันต่อองค์กรใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความเชื่อม่ันยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 

รองลงมา คือ ด้านความปรารถนา อย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกองค์กร ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด คือ 

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานในองค์กร 3. การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

ปฏิบัติการธนาคารออมสิน ในเขต จังหวัดชุมพร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า พนักงานปฏิบัติการธนาคารออมสิน 

ในเขต จังหวัดชุมพรที่มี อายุ สถานภาพ และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสาขาปัจจุบันแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ

องค์กรด้านความเชื่อม่ันยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กรแตกต่างกัน และพนักงานปฏิบัติการธนาคารออมสิน ในเขต

จังหวัดชุมพรที่มีสถานภาพที่แตกตา่งกัน มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัตงิาน

ในองค์กรแตกต่างกัน 4. การศึกษาความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน

ปฏิบัติการธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดชุมพร พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการบูรณาการทางสังคม มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ ามากกับความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงาน

ในองค์กร และคุณภาพชีวิตในการท างานด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน มีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต่ ากับ

ความผูกพันต่อองค์กรด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกองค์กร  
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ลลิตา  จันทร์งาม (2559) ท าการการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล ผลการศึกษา พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย มี สถานภาพ โสด อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการท างานอยู่ระหวา่ง 

5-10 ปี รายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท และส่วนใหญ่สังกัดฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก การวิเคราะห์ระดับ

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่  กลุ่มลูกค้าบุคคลพบว่า ความผูกพันต่อองค์การ

โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยตัวแปรด้านความปรารถนาที่จะอยู่ในองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ผลการ

ทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ กลุ่ม

ลูกค้าบุคคล พบว่า ความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การพัฒนาการท างาน ทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน 

ภาวะผู้น า และค่าตอบแทน ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวม โดยที่ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 

ด้านทัศนคติที่มีต่อ เพื่อนร่วมงาน ด้านการพัฒนาการท างาน และด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน 

กลาง ส่วนปัจจัยด้านความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ า  

ภูริชญา เพ็งเอียด วัชระ เวชประสิทธ์ิ และกฤตชน วงศ์รัตน์ (2561) การศึกษางานวิจัยเร่ือง ระบบการบริหาร

ผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลตอ่ความผูกพันของพนักงานต่อองคก์รและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพือ่

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการ

บริหารผลการปฏิบัติงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของธนาคารด้านการก าหนดเป้าหมายและแผนงาน 

ด้านการติดตามก ากับ แนะน าและสอนงาน และด้านการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน มีอิทธิพลทางบวกกับ

ความผูกพันของพนักงาน รวมถึงความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรด้านความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์กร ด้าน

การเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กรมีอิทธิพลทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน และ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของธนาคารด้านการก าหนดเป้าหมายและแผนงาน ด้านการติดตาม

ก ากับ แนะน า และสอนงาน และด้านการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน มีอิทธิพลทางบวกกับประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวันตก ข้อค้นพบจากการศึกษา 

ถ้าธนาคารมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานด้านการก าหนดเป้าหมายและแผนงานที่ดี มีการติดตามก ากับ แนะน า

และสอนงาน อย่างสม่ าเสมอ และมีการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานมากขึ้นจะท าให้พนักงานมีความผูกพันต่อ

องค์กรมากขึ้นร้อยละ 63.1 และท าให้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรใน เขตภูมิภาคภาคตะวันตกดีขึ้นร้อยละ 57.7 และเม่ือพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร โดยมีความเป็น

อันหน่ึงอัน เดียวกันกับองค์กร มีส่วนร่วมในองค์กรมีมากขึ้น และมีความจงรักภักดีต่อองค์กรมาก จะท าให้ประสิทธิผล

การ ปฏิบัติงานของพนักงานดีขึ้นร้อยละ 75.9 

จุฑามาศ  สุดจิต (2563) ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของบุคคลกร ของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม ส านักงานใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า 1.) มีพนักงานธนาคารที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมด
จ านวน 313 คน คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 163 คน ส่วนใหญ่ มีอายุ 20-30 ปี จ านวน 179 คน ส่วนใหญ่ มี
สถานภาพโสด จ านวน 233 คน ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาระดับ 2 ปริญญาตรี จ านวน 182 คน ส่วนใหญ่ มีระดับ
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รายได้ 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 178 คน 2.) ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารด้านลักษณะงานที่ส่งผลต่อความ
ภักดีของบุคลากร ของธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส านักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3.) 
ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารด้านประสบการณ์ท างานที่ส่งผลต่อความภักดีของบุคลากร ของ  ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส านักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4.) ความคิดเห็นของพนักงานธนาคาร ด้าน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของบุคลากร ของธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส านักงานใหญ่ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวธิีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษางานวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานที่ท างานใน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน

งานแจง้วฒันะ เมืองทองธานี  โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอยา่งด้วยการก าหนดคา่ความเชื่อม่ันเท่ากับ 95%  มีค่าความ

คลาดเคลื่อนก าหนดที่ 0.05  โดยใช้สตูรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ ดงัน้ันผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

โดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental 

Sampling) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยจัดท าแบบสอบและได้แจกแบบสอบถามให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) ส านักงานแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี  จ านวน 354 คน  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากระบบ Google Form  ไปยัง Google Sheet เพื่อน ามาวิเคราะห์ และ

สรุปผลการวิเคราะห์ตามขั้นตอนการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการวัดระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โดยให้

ความส าคัญกับปัจจัยด้านส่วนบุคคล  และปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ ผู้วิจัยท าการประมวลผลการวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบคุคล 

2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 

3. ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวเิคราะหค์วามผูกพันตอ่องค์การของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย 

จ ากัด (มหาชน) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
การศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  มีผู้ที่ตอบ

แบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 354 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 74.6 และเพศชาย จ านวน 

90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4  ส่วนใหญ่มีอายุ  30 - 35 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 รองลงมาคือ 25 - 30 ปี  

จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 28, ตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2, 35 - 40 ปี  จ านวน 57 คน 

คิดเป็นร้อยละ 16.1 และ 20 – 25 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 

229 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7  รองลงมาคือมีสถานภาพสมสม จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5,สถานภาพหย่า/

หม้าย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และสถานภาพแยกกันอยู่ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดับ ส่วน

ใหญ่มีรายได้ 15,001 – 25,000 จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 รองลงมามีรายได้ 10,001 – 15,000 จ านวน 98 

คน คิดเป็นร้อยละ 27.7, รายได้ 50,001  ขึ้นไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7, รายได้ 25,001 – 35,000 จ านวน 

48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6, รายได้ 35,001- 45,000 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6, รายได้ 45,001 – 50,000 

จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ รายได้ไม่เกิน 10,000 จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มี

อายุงาน 3 ปีขึ้นไป - 6  ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมามีอายุงาน 6 ปีขึ้นไป - 10 ปี จ านวน 90 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25.4, อายุงาน 1 ปีขึ้นไป-3 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9, อายุงาน 10 ปีขึ้นไป -15 ปี จ านวน 

44 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 และ อายุงานไม่เกิน 1 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดับ  ส่วนใหญ่มีระดับ

การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9  รองลงมาคือระดับปริญญาโท 72 คน  คิดเป็นร้อยละ 

20.3, ระดับอนุปริญญา จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8, ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 และ

ระดับประถมศึกษา 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามล าดับ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) มี
จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความปรารถนารักษาสมาชิกภาพที่จะอยู่ในองค์การ ด้านความเต็มใจในการท างานอย่างเต็มที่
เพื่อองค์การ  ด้านความจงรักภักดีและอุทิศตนเพื่อองค์การ  ด้านการมีส่วนร่วมกับองค์การ  ด้านการยอมรับและเชื่อม่ัน
ในเป้าหมายขององค์การ  ด้านความภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ  โดยผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( X̅ )  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 3.82)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความปรารถนา
รักษาสมาชิกภาพที่จะอยู่ในองค์การ ด้านความเต็มใจในการท างานอย่างเต็มที่เพื่อองค์การ  ด้านความจงรักภักดีและ
อุทิศตนเพื่อองค์การ  ด้านการมีส่วนร่วมกับองค์การ  ด้านการยอมรับและเชื่อม่ันในเป้าหมายขององค์การ  ด้านความ
ภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ( X̅ = 3.64, X̅ = 3.95, X̅ = 3.75, X̅ = 3.74, X̅ = 3.88, X̅ = 3.97) ตามล าดับ  
 
สรุปผลการวิจัย   

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านความปรารถนารักษาสมาชิก

ภาพที่จะอยู่ในองค์การ  ด้านความเต็มใจในการท างานอย่างเต็มที่เพื่อองค์การ  ด้านความจงรักภักดีและอุทิศตนเพื่อ

องค์การ  ด้านการมีส่วนร่วมกับองค์การ  ด้านการยอมรับและเชื่อม่ันในเป้าหมายขององค์การ  ด้านความภูมิใจที่เป็น
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ส่วนหน่ึงขององค์การ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ  อายุ สถานภาพสมรส  รายได้  อายุงาน  ระดับการศึกษา

สูงสุด ประชากรในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานแจ้งวัฒนะ 

เมืองทองธานี  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบถาม จ านวน 354 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ( X̅ ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD)  

ผลการวิจัยพบว่า 1.) มีผู้ที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 354 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 264 คน 

คิดเป็นร้อยละ 74.6 และเพศชาย จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4  ส่วนใหญ่มีอายุ  30 - 35 ปี จ านวน 104 คน คิด

เป็นร้อยละ 29.4 รองลงมาคือ 25 - 30 ปี  จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 28, ตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป จ านวน 68 คน คิด

เป็นร้อยละ 19.2, 35 - 40 ปี  จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 และ 20 – 25 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 

ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7  รองลงมาคือมีสถานภาพสมสม จ านวน 108 

คน คิดเป็นร้อยละ 30.5,สถานภาพหย่า/หม้าย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และสถานภาพแยกกันอยู่ จ านวน 7 

คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 – 25,000 จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 รองลงมา

มีรายได้ 10,001 – 15,000 จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7, รายได้ 50,001  ขึ้นไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.7, รายได้ 25,001 – 35,000 จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6, รายได้ 35,001- 45,000 จ านวน 27 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.6, รายได้ 45,001 – 50,000 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ รายได้ไม่เกิน 10,000 จ านวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุงาน 3 ปีขึ้นไป - 6  ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมามีอายุ

งาน 6 ปีขึ้นไป - 10 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4, อายุงาน 1 ปีขึ้นไป-3 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.9, อายุงาน 10 ปีขึ้นไป -15 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 และ อายุงานไม่เกิน 1 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1.7 ตามล าดับ  ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9  รองลงมาคือ

ระดับปริญญาโท 72 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.3, ระดับอนุปริญญา จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8, ระดับมัธยมศึกษา 

จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 และระดับประถมศึกษา 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามล าดับ 

 
อภิปรายผล   

1. ด้านความปรารถนารักษาสมาชิกภาพทีจ่ะอยู่ในองค์การ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านจะ

พัฒนาตนเองเพื่อให้ได้ท างานร่วมกับองค์การน้ีไปนานๆ  ท่านมีความรู้สึกต้องการท างานกับองค์การแห่งน้ีต่อไปจนท่าน

เกษียณอายุการท างาน  แม้ว่าท่านจะรู้สึกเบื่อกับงานในองค์การ ท่านก็ยังรู้สึกผูกพันและอยากอยู่กับองค์การน้ีต่อไป  

ท่านมีความรู้สึกต้องการท างานกับองค์การแห่งน้ีต่อไปถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเลือกการท างานที่อ่ืนก็ตาม  ท่านมักจะบอก

กับเพื่อน ครอบครัว เสมอว่าท่านจะท างานร่วมกับองค์การน้ีตราบที่องค์การจะด ารงอยู่ ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีระดับ

ความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  คือ ท่านจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ล าบากถ้าหากท่านตัดสินใจออกจากองค์การน้ี ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลลิตา จันทร์งาม (2559) การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันตอ่องค์การของพนักงาน

ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้า  
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2. ด้านความเต็มใจในการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์การ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ  ท่าน

ทุ่มเทและใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการท างานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย  ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

คือ ท่านมีความรู้สึกเต็มใจที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานอย่างเต็มที่  ท่านใช้ประสบการณ์ในการท างาน

ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์การอย่างเต็มที่  ท่านรู้สึกวิตกกังวลอย่างยิ่งกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์การและช่วยแก้ไข

ปัญหาอย่างเต็มใจ  ท่านมักจะบอกกับเพื่อน คนรู้จัก ครอบครัว ว่าท่านเต็มใจในการท างานอย่างเต็มที่เพื่อองค์การน้ี    

ท่านรู้สึกมีความล าบากใจในการยอมรับเร่ืองวิธีการปฏิบัติงานขององค์การ ตามล าดับ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

เขมิกา ธีระพันธ์ และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (2559) ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

ปฏิบัติการธนาคาร ออมสิน ในเขตจังหวัดชุมพร  

3. ด้านความจงรักภักดีและอุทิศตนเพ่ือองค์การ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  คือ ท่านรู้สึกต้องรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัทเสมอ  ท่านพร้อมอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงาน  ท่านมักจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจเมื่อมีคนพูดร้าย

ต่อองค์การ  ท่านยินดีสละเวลาส่วนตัวเพื่อปฏิบัติงานขององค์การให้ประสบความส าเร็จ   ท่านมักจะพูดแก้ต่างให้

องค์การเสมอเม่ือมีคนกล่าวว่าองค์การในทางไม่ดี ท่านมักจะบอกกับเพื่อน ครอบครัว  คนรู้จัก ว่าท่านยินดีที่จะอุทิศตน

ในการท างานให้กับองค์การน้ี ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ  สุดจิต (2563) ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของบุคคลกร ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม ส านักงานใหญ่  

4. ด้านการมีส่วนร่วมกับองค์การ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ท่านมีความสุขทุกคร้ังที่ได้

เข้ามีส่วนร่วมเก่ียวกับการท างานขององค์การ   ท่านมักจะบอกกับเพื่อน ครอบครัว คนรู้จัก เสมอว่าท่านภูมิใจท่ีได้มีส่วน

ร่วมในการท างานกับองค์การน้ี   ท่านเต็มใจเสมอที่ได้เข้ามีส่วนร่วมกับองค์การเพราะท่านรู้สึกองค์การเปรียบเหมือน

ครอบครัวของท่าน  ท่านเป็นคนหน่ึงที่รู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมที่ท าให้องค์การมีความก้าวหน้า  องค์การได้เปิดโอกาสให้

ท่านเสนอแนวทางเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามล าดับ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูริชญา เพ็งเอียด , วัชระ เวช

ประสิทธิ์ และ กฤตชน วงศ์รัตน์ (2561) การศึกษางานวิจัยเร่ือง ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความ

ผูกพันของพนักงานต่อองค์กรและประสิทธิผล  การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวันตก  

5. ด้านการยอมรับและเช่ือมั่นในเป้าหมายขององค์การ  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  คือ ท่านรู้สึกว่าองค์การน้ีเป็น
องค์การที่ดีกว่าองค์การอ่ืน  ท่านยอมรับและเชื่อม่ันในเป้าหมายขององค์การ  ท่านยอมรับและเชื่อม่ันในเร่ืองการจัด
ระบบงานขององค์การที่ดี   ท่านมีความรู้สึกว่าเป้าหมายและนโยบายขององคก์ารกับวิธีการปฏิบัตงิานของท่านเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  ท่านมักจะบอกกับเพื่อน ครอบครัว คนรู้จัก เสมอว่าท่านเชื่ อม่ันในเป้าหมายขององค์การเสมอมา
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ตามล าดับ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยา ห่วงเทศ (2558) ท าการการศึกษาวิจัยเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ภาค208  
 

6. ด้านความภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ท่านมีความภูมิใจท่ีได้

ปฏิบตัิงานกับองค์การน้ี  ท่านมีความภูมิใจท่ีจะบอกกับ เพื่อน ครอบครัว คนรู้จักว่าทา่นได้ท างานกับองค์การน้ี  การที่

ท่านได้ปฏิบตังิานกับองค์การแหง่น้ีท่านภูมิใจและมีแรงบัลดาลใจท่ีจะเป็นพนักงานที่ด ี หากท่านมีเหตตุ้องสิ้นสดุการ

ปฏิบตัิหน้าที่กับองค์การน้ีท่านจะยงัคงมีความรู้สึกภูมิใจและผูกพันอยู่เสมอ  ท่านจะแนะน าให้บุคคลอ่ืนที่ท่านรู้จักเข้า

มาร่วมงานกับองค์การน้ี  ตามล าดบัซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจติร จันทร์เพ็ญ (2557) ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง 

ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย   

ด้านความปรารถนารักษาสมาชิกภาพที่จะอยู่ในองค์การ  
สิ่งที่ควรปรับปรุงด้านความปรารถนารักษาสมาชิกภาพที่จะอยู่ในองค์การในข้อต่างๆ ตามล าดับ  คือ ท่านจะ

พัฒนาตนเองเพื่อให้ได้ท างานร่วมกับองค์การน้ีไปนานๆ  ผู้บริหารธนาคารควรหาวิธีที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ให้กับ
พนักงานทุกระดับ โดยสลับหมุนเวียนกัน เพื่อพัฒนาตนเองในการท างาน เช่น การส่งพนักงานฝึกอบรมประจ าปี  
สัมมนาพนักงานระดับปฏิบัติการ  หรือท าการworkshopในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับงานประจ าเดือน เพื่อให้พนักงานได้น า
วิธีการเสริมสร้างความรู้ไปพัฒนาตนเองเพิ่มเติม เกิดความก้าวหน้าในการท างานและได้ท างานร่วมกับองค์การน้ีต่อไป, 
ท่านมีความรู้สึกต้องการท างานกับองค์การแห่งน้ีต่อไปตนท่านเกษียณอายุการท างาน ผู้บริหารธนาคารค วรให้
ความส าคัญเร่ืองที่เก่ียวกับความรู้สึกกับพนักงานเพราะพนักงานคือสิ่งที่ส าคัญขององค์การ ที่ช่วยให้องค์การยืนหยัดอยู่
ได้ ด้วยวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เท่าเทียมกัน ใช้วิธีเสริมสร้างให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี จัดสัมมนาเร่ืองส าคัญที่น ามาพัฒนาหรือใช้ในการท างาน แต่ต้องไม่ใช่
บังคับจนพนักงานเกิดความเครียด หรือมีการยกย่องพนักงาน ชื่นชมผลงาน เม่ือพนักงานประสบความส าเร็จ, แม้ว่าท่าน
รู้สึกเบื่อกับงานในองค์การท่าก็ยังรู้สึกผูกพันและอยากอยู่กับองค์การน้ี ผู้บริหารธนาคาร ควรหาวิธีการสร้างก าลังใจให้
เกิดกับพนักงาน หรือให้พนักงานรู้จักวิธีการลดอาการเบื่อและสร้างก าลังใจในการท างานด้วยตนเอง เช่น หาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ให้โดยใช้เป็นในรูปแบบการเล่นเกมส์ตอบค าถามชิงรางวัล จัดโครงการรักษา
สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่  เพื่อลดอาการเบื่อหน่ายจากการท างานและเป็นการสร้างความผูกพันต่อองค์การอีกด้วย 
 

ด้านความเต็มใจในการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์การ 
สิ่งที่ควรปรับปรุงความเตม็ใจในการท างานอย่างเตม็ที่เพื่อองคก์ารในข้อต่างๆ ตามล าดับ  คือ ท่านทุ่มเทและใช้

ความสามารถอย่างเต็มที่ในการท างานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารธนาคารควรหาวิธีการสร้างให้เกิดการได้รับ
การยอมรับในการท างานเพื่อให้พนักงานมีความสุขมีความพร้อมที่จะทุ่มเทในการใช้ความสามารถของตนเองในการ
ท างานอย่างเต็มที่ เช่น การมอบรางวัลหรือชื่นชมผลงานและความสามารถในการท างานของพนักงานโดยมีการเผยแพร่
ให้บุคคลอ่ืนในองค์การทราบผ่านช่องทาง Kasikorn News,  ท่านมีความรู้สึกเต็มใจท่ีจะท างานที่ได้รับมอบหมายจาก
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หัวหน้างานอย่างเต็มที่ ผู้บริหารธนาคารควรเร่ิมจากการหาวิธีสร้างหัวหน้างานที่มีคุณภาพเพื่อให้หัวหน้างานปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดี เก่งงาน และ เก่งคน  เช่น ก าหนดเป้าหมายงานในทีม  วางแผนการท างาน  
มีการสื่อสารทีมีคุณภาพในทีม  สั่งงานและมอบหมายงานให้งานถูกกับคน  สามารถแก้ปัญหาทั้งของตนเองและของ
พนักงานได้  เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับพนักงานได้  เม่ือพนักงานรู้สึกมีหัวหน้าที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีพนักงานก็พร้อมที่จะ
ทุ่มเทและเต็มใจท่ีจะท างานทีได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่, ท่านใช้ประสบการณ์ในการท างานช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
องค์การอย่างเต็มที่ ผู้บริหารธนาคารควรหาวิธีสร้างความรู้สึกให้พนักงานเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ  เช่น ในที่ประชุม
ควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน  ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจกับพนักงานในเร่ืองงานที่ได้รับผิดชอบ  ให้งานที่ท้าทางเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมกับความสามารถกับพนักงานเพื่อ
ช่วยในการพัฒนาการท างานของตนเอง  เม่ือพนักงานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การก็จะเกิดการเต็มใจที่จะใช้
ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการท างานาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์การ 

 
ด้านความจงรักภักดีและอุทิศตนเพ่ือองค์การ 
สิ่งที่ควรปรับปรุงด้านความจงรักภักดีและอุทิศตนเพื่อองค์การในข้อต่างๆ ตามล าดับ  คือ ท่านรู้สึกต้องรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัทเสมอ ผู้บริหารธนาคารควรหาวิธีสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับพนักงานเปรียบเหมือนองค์การให้
ประโยชน์กับพนักงาน พนักงานก็จะรักษาผลประโยชน์ให้กับองค์การ  เช่น องค์การต้องเป็นที่พึ่งให้กับพนักงานได้
เปิดรับฟังหรือให้พนักงานทุกระดับเขียนสิ่งที่พนักงานต้องการส่งถึงองค์การปีละ 1 คร้ัง ผ่านช่องทาง Kasikorn 
Mailbox  พนักงานจะได้รู้สึกตนเองมีความส าคัญกับองค์การเม่ือรู้สึกมีการรับฟังปัญหา พนักงานก็จะรู้สึกผูกพันและ
รักษาผลประโยชน์ขององค์การเสมอ,  ท่านพร้อมอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงาน ผู้บริหารธนาคารหรือหัวหน้างานควรหา
วิธีการสร้างทักษะความเป็นผู้น าในตนเอง เช่น วิธีการเรียนออนไลน์หรือส่งอบรมเร่ืองของการมองเป้าหมายของงานทีท่ า
และเข้าใจความคาดหวังขององค์การ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจเป้าหมายขององค์การและพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้กับ
องค์การอย่างเต็มที่, ท่านมักจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจเม่ือมีคนพูดร้ายต่อองค์การ ผู้บริหารควรหาวิธีการที่จะท าให้
พนักงานเกิดความรู้สึกรักองค์การ  เช่น  การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับงาน  มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
องค์การและเพื่อนร่วมงาน มีการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน สิ่งเหล่าน้ีท าให้พนักงานเกิดความรักต่อองค์การและ
พร้อมจะปกป้ององค์การต่อไป 

 
ด้านการมีส่วนร่วมกับองค์การ 
สิ่งที่ควรปรับปรุงด้านการมีส่วนร่วมกับองค์การในข้อต่างๆ ตามล าดับ  คือ ท่านมีความสุขทุกคร้ังที่ได้เข้ามีส่วน

ร่วมเก่ียวกับการท างานขององค์การ ผู้บริหารธนาคารควรหาวิธีสร้างแรงจูงใจท่ีท าให้เห็นถึงประโยชน์ต่างๆของการเขา้มี
ส่วนร่วมที่เก่ียวกับการท างาน เช่น การสร้างแรงจูงใจด้านการพัฒนาตนเองโดยการเข้าไปศึกษาหาความรู้ผ่านระบบ  E 
Learning ตามหัวข้อที่ก าหนด ซ่ึงน าผลคะแนนการเรียนเป็นส่วนหน่ึงที่น าใช้ในการประเมินพนักงาน มีผลต่อการปรับ
ขึ้นเงินเดือน ผลตอบแทนโบนัสประจ าปี  ได้รู้จักพัฒนาทักษะตนเองน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานประจ าวัน ส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าในการท างาน  ดังน้ันเม่ือพนักงานมองเห็นถึงประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการท างาน ก็จะรู้สึกมี
ความสุขที่ได้เข้ามีส่วนร่วมในการท างานขององคก์าร, ท่านมักจะบอกกับเพื่อน ครอบครัว คนรู้จัก เสมอว่าท่านภูมิใจท่ีได้
มีส่วนร่วมในการท างานกับองค์การน้ี ผู้บริหารธนาคาร ควรสร้างคุณภาพชีวิตที่ท าให้พนักงานเกิดความสุขในการท างาน
จนเกิดเป็นความรักและความผูกพันต่อองค์การในระยะยาว รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ เช่น ให้งานที่เหมาะกับคน
และไม่เอาเปรียบเวลาส่วนตัวของพนักงาน  สร้างความเป็นผู้น าให้กับพนักงานส่งเข้าอบรมหลักสูตรภาวะผู้น าเพื่อการ
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พัฒนาตนเอง  มีการยอมรับในผลงานของพนักงานที่ท างานประสบความส าเร็จอยู่เสมอ มีรางวัล กล่าวชมเชย ส่งผลต่อ
การประเมินประจ าปีที่ดี  เม่ือพนักงานรู้สึกถึงว่าองค์การยื่นประสบการณ์โอกาสที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้แล้วพนักงาน
ท างานประสบผลส าเร็จก็จะรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการท างานและยินดีที่จะบอกกับคนภายนอก หรือครอบครัว
ตนเองเองว่าภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมท างานกับองค์การน้ี, ท่านเต็มใจเสมอที่ได้เข้ามีส่วนร่วมกับองค์การเพราะท่านรู้สึก
องค์การเปรียบเหมือนครอบครัวของท่าน ผู้บริหารธนาคารควรหาวิธีสร้างความผูกพันให้พนักงานเกิดขึ้นกับองค์การจน
รู้สึกองค์การคือครอบครัว เช่น สร้างวัฒนะธรรมในเร่ืองการมีส่วนร่วม ให้กล้าคิด กล้าแสดงออก  สร้างสภาพแวดล้อมใน
การท างานให้เป็นแบบที่อยู่ร่วมกันแบบครอบครัว หัวหน้างานคือที่ปรึกษาที่ดีมุ่งเน้นการเอาใจใส่พนักงานอย่างเสมอ  
 

ด้านการยอมรับและเช่ือมั่นในเป้าหมายขององค์การ 
สิ่งที่ควรปรับปรุงด้านการยอมรับและเชื่อม่ันในเป้าหมายขององค์การในข้อต่างๆ ตามล าดับ คือ ท่านยอมรับ

และเชื่อม่ันในเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารควรก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและควรมีการสื่อสารให้พนักงานในองค์การ
เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและเป้าหมายที่ตรงกัน  เช่น  จัดอบรมเร่ืองการจัดระบบงานที่ดีให้เห็นถึง
เป้าหมายในการท างานร่วมกัน  การปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือมีการก ากับดูแลสามารถตรวจสอบได้, ท่าน
รู้สึกว่าองค์การน้ีเป็นองค์การที่ดีกว่าองค์การอ่ืน ผู้บริหารควรหาวิธีก าหนดเป้าหมายที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับ
พนักงาน  เช่น ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม  มีสวัสดิการที่เท่าเทียมกัน  ก าหนดเป้าหมายการกอบรมเพื่อพัฒนา
พนักงานในเร่ืองต่างๆ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  มีการบูรณการทางสังคมโดยก าหนดเป้าหมายในการใช้กิจกรรมส่งเสริม
สังคมร่วมกัน เช่น กิจกรรมอาสา, ท่านยอมรับและเชื่อม่ันในเร่ืองการจัดระบบงานขององค์การที่ดี ผู้บริหารธนาคารควร
หาวิธีพัฒนาและเสริมสร้างระบบการท างานขององค์การให้ดีอยู่เสมอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท างานทั้งต่อ
ระบบงานและตัวของพนักงาน  เช่น มีการวางแผนระบบงานที่ใช้ในการท างานทั้งแบบระยะสั้น ระยะยาว   มีการ
วางแผนด้านก าลังคนที่ต้องการ  หรือวางแผนการใช้คนที่มีอยู่โดยให้เหมาะสมกับจ านวนงาน เม่ือพนักงานรับรู้ถึง
ระบบงานที่ดีที่ส่งผลดีต่อการท างานก็อาจจะท าให้เกิดการยอมรับและเชื่อม่ันในเร่ืองระบบงานขององค์การว่าเป็น
ระบบงานที่ดี 

 
ด้านความภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 
สิ่งที่ควรปรับปรุงด้านความภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ  คือ ท่านมีความภูมิในที่ได้ปฏิบัติงานกับองคก์ารน้ี 

ผู้บริหารธนาคารควรหาวิธีที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ให้องค์การเกิดภาพลักษณ์ที่ดี มีชื่อเสียงในทางที่ดีทั้งต่อพนักงานและ

สังคม เช่น การจัดกิจกรรมที่สร้างความสมดุลหรือสนับสนุนการท าประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคม

อย่างต่อเน่ือง  และแสดงความจริงใจ โปร่งใส ทั้งกับพนักงานและสังคม  สิ่งเหล่านน้ีเป็นสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของ

องค์การ พนักงานที่ปฏิบัติงานก็จะรู้สึกมีความภาคภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติงานร่วมกับองค์การ, ท่านมีความภูมิใจท่ีจะบอกกับ

เพื่อน  ครอบครัว  คนรู้จักว่าท่านได้ท างานกับองค์การน้ี ผู้บริหารควรหาวิธีสร้างภาพลักษณ์ภายในองค์การให้พนักงาน

รับรู้และสัมผัสถึงสิ่งที่ดีขององค์การ เช่น การสร้างภาพลักษณ์โดยการสร้างความสุขใช้กิจกรรมภายในลดความเครียด 

ผ่อนคลายจากการท างาน  เช่น กิจกรรมประจ าเดือน  กิจกกรมประจ าปี  กิจกรรมให้พนักงานสร้างประโยชน์ต่อชุมชน

ใกล้เคียง, การที่ท่านได้ปฏิบัติงานกับองค์การแห่งน้ีท่านภูมิใจและมีแรงบันดาลใจที่เป็นพนักงานที่ดี ผู้บริการธนาคาร

ควรหาวิธีก าหนดแนวทางสร้างบุคคลตัวอย่างที่ดี ให้การยอมรับ ยกย่อง ให้รางวัล เช่น การประกาศรางวัลกับ
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ผู้ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ประจ าเดือน  ไตรมาส  ประจ าปี  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้แรงบัลดาลใจในการท างาน และน าไปเป็น

ตัวอย่างในการท างานที่ดี และท าให้พนักงานรู้สึกภูมิใจท่ีองค์การมีพนักงานที่ดีและเก่ง 
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