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บทคดัย่อ 
 การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัของพนกังาน
ในองคก์าร กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกสิกรไทยภาค 2 มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานในองค์การและเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึง
พอใจในงานกับความผูกพนัของพนักงานในองค์การ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็น
พนกังานบมจ.ธนาคารกสิกรไทย ภาค 2 จ  านวน 202 คน โดยใชสู้ตรค านวณของ Taro Yamane ค่า
ความคลาดคล่ือนไม่เกิน 5%  
การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ Independent sample t-test ค่าสถิติ F-test 
(ANOVA) และค่าประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน Pearson’s Correlation Coefficient (r) 

ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล เพศมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานในองคก์ารไม่
แตกต่างกนั ในส่วนของอายุ สภานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างานและต าแหน่งงานใน
องคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานในองคก์ารแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ในส่วนของการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความผูกพันของ
พนกังานในองคก์ารในภาพรวมพบว่ามีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลางท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
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**ท่ีปรึกษาหลกั 



1. บทน า 
 ความผูกพนัในองคก์ารมีนยัยะส าคญัต่อความส าเร็จและเจริญกา้วหนา้ขององคก์าร เพราะ

ท าให้องค์กรได้มาซ่ึงพนักงานท่ีทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ตั้งใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานให้กับ

องคก์ร ท าใหอ้งคก์รไดรั้บประโยชน์มากมาย ทั้งดา้นอตัราการขาดงาน อตัราการลาออกหรือเปล่ียน

งานและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ี ก าหนดไวโ้ดยมีเน้ือโดยย่อดงัน้ีว่าถึง

ความหมายของค าวา่ความผูกพนัต่อองคก์ารคือความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์ารมีความรักความภาคภูมิใจ

ความเอาใจใส่ต่อองค์การรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงมีความเช่ือมัน่ยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์ารเต็มใจและเสียสละความสุขส่วนตวัเพื่อเป้าหมายและตอ้งการท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งการเป็น

สมาชิกขององคก์ารนั้นตลอดไป ตามทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัต่อองคก์ร ซ่ึงมีทฤษฎีSide-

Bet ของ Becker ท่ีกล่าววา่บุคคลใดก็ตามท่ีมีความผูกพนัต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดก็เน่ืองจากเขาไดล้งทุนใน

ส่ิงนั้นๆไว ้เช่นการท่ีคนเราเขา้ไปท างานอยูใ่นองคก์ารในช่วงระยะเวลาหน่ึง จะก่อใหเ้กิดการลงทุน

ซ่ึง Becker เรียกการลงทุนนั้นว่า “Side bet” อาจเป็นการลงทุนในรูปของเวลา แรงกายแรงใจ 

ก าลงัสติปัญญาตลอดจนการยอมเสียโอกาสบางอยา่ง (Side-bet theory.1960) เบคเกอร์และคาร์เพอร์ 

(Becker & Carper. 1956.อา้งถึงในสุชนา ฟองอนนัตรัตน์.2560) 

 นอกจากน้ีค าว่าความผูกพันต่อองค์การคือความรู้สึกท่ีดีต่อองค์การมีความรักความ
ภาคภูมิใจความเอาใจใส่ต่อองคก์ารรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงมีความเช่ือมัน่ยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ารเต็มใจและเสียสละความสุขส่วนตวัเพื่อเป้าหมายแล ตอ้งการท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งการ
เป็นสมาชิกขององค์การนั้นตลอดไป (ธนนนัท์ ทะสุใจ, 2549 : 9)โดยท่ีความผูกพนัต่อองค์กรว่า
หมายถึงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกมานั้นมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รโดย
บุคคลท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รสูงจะมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รมากกวา่
บุคคลท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่า หรือต ่ ากว่า (Salancik,1983 : 202-207) เป็นลักษณะ
ความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีต่อองคก์รโดยมีคุณลกัษณะ 3 ประการ 1) ความเช่ือมัน่และยอมรับใน
เป้าหมายขององคก์ร 2) ความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีในการปฏิบติังานให้กบัองคก์ร 
3) ความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพขององคก์รต่อไป (Porter eta,1974 : 603-609) 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานในองคก์าร 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบัความผูกพนัของพนกังานใน
องคก์าร 



3. สมมติฐานของการวจิัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานในองคก์ารแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในงานของพนกังานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานมี
ความสัมพนัธ์กนั 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของ 

พนกังานในองคก์าร กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกสิกรไทยภาค 2 สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั

ไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี 

 1.สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและส่งเสริมด้านการพฒันาทรัพยากรบุคคลใน
องค์การหรือช่วยเหลือพนักงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างานซ่ึงจะส่งผลท าให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2. สามารถน าผลการวิจยัไปปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลให้
พนกังานมีระดบัความผูกพนัต่อองค์การท่ีดีข้ึน และสร้างความมัน่คงให้กบับริษทัไดใ้นระยะยาว
และลดอตัราการลาออกของพนกังานได ้

5. แนวคดิและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
          5.1 แนวคิดทฤษฎีความผกูพนัต่อองคก์าร 
               พอร์เตอร์ และคณะ (Porter and others 1974 , อา้งถึงใน สุชาดา พรมรักษ,2553 : 10) ให้ 
ความเห็นวา่ความผูกพนัต่อองคก์ารเป็นความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์ารของผูป้ฏิบติังาน
แต่ละคนซ่ึงแสดงออกในลกัษณะ 3 ประการ คือ1.ความเช่ือมัน่การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์าร 2.ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบติัให้แก่องคก์าร 3.มีความปรารถนาท่ีจะคง
ความเป็นสมาชิกขององคก์าร 
          5.2 แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจในงาน 

       ความพึงพอใจในงานของ Spector,1997 (อา้งถึงในทศันีย ์อญัมณีเจริญ,2550:20) เสนอ
แนวความคิดวา่ความพึงพอใจในงานประกอบดว้ย 9 ประการมีดงัน้ี 

1.) ผลตอบแทน คือ ผลตอบแทนท่ีเกิดจากการท างาน การให้ค่าจา้งแรงงานในอตัราท่ี
เหมาะสม 

2.) ความกา้วหนา้ คือ การท่ีพนกังานไดรั้บโอกาสในการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง เหมาะสม
กบัความสามารถ รวมถึงการใหโ้อกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ เพื่อพฒันาตนเอง 



 3.) หัวหน้างาน มีทกัษะการบริหารและหลกัมนุษยสัมพนัธ์มากน้อยเพียงใด และเม่ือมี
ปัญหา หัวหน้าสามารถแก้ไขหรือให้ค  าแนะน าแก่พนักงานได้เพียงใด หากหัวหน้าดีย่อมท าให้
พนกังานเกิดความพึงพอใจ 
 4.) สวสัดิการต่างๆ หมายถึง ส่ิงท่ีพนกังานไดรั้บตอบแทนจากการปฏิบติังานนอกเหนือจาก
ค่าจา้ง เช่น ค่ารักษาพยายาล ค่าเดินทาง ค่าน ้ามนัรถ บ านาญ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ียอ่มมีผลต่อความพึง
พอใจในงานเช่นกนั 
 5.) รางวลัจากผลการปฏิบติังาน เป็นการไดรั้บการยอมรับ ค าชมเชย รวมถึงการเปิดโอกาส
ให้แสดงออกถึงความคิดเร่ิมสร้างสรรค์ในหน้าท่ี เป็นการรับรู้ถึงคุณค่าของตนเองจากแรงจูงใจ
ภายใน 
 6.) ระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน ไดแ้ก่ กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบั นโยบายและขั้นตอน
การท างาน 
 7.) เพื่อนร่วมงาน ไดแ้ก่ พนกังานในองคก์ารท่ีเก่ียงขอ้งในการท างาน 
 8.) ลกัษณะงาน มีอิสระในการท างานโดยอาศยัความคิดริเร่ิม มีความทา้ทาย และตรงกบั
ความรู้ความสามารถของพนกังาน 
 9.) การส่ือสาร เป็นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็น เป็นการส่ือสารใน
องคก์าร 
         5.3 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

      ปวีนา ทรงนุวดั(2558) ศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานธนาคารกสิกร

ไทย เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผูกพนัต่อองค์การและศึกษาความพอใจในงานท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล 289 คนจากการสุ่ม

แบบสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวจิยัพบวา่

อายุ อายุการท างานมีผลต่อความผูกพนัขององค์การแตกต่างกัน ส่วนสถานภาพ รายได้ และ

ต าแหน่งงานมีผลต่อความผูกพนัขององคก์ารไม่แตกต่างกนั ความพึงพอใจในงานของพนกังานกบั

ความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานธนาคารกสิกรไทย มีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัปานกลาง

และอยูใ่นทิศทางเดียวกนั 

6. ขอบเขตการวจิัย 
 6.1 ขอบเขตดา้นประชากร 
  ประชากรท่ีใชว้จิยัในคร้ังน้ี คือ พนกังานธนาคารกสิกรไทย ภาค 2 



 6.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
  6.2.1 ตวัแปรอิสระ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลา
การท างาน ต าแหน่งงานในองคก์าร 

2. ปัจจยัด้านความพึงพอใจในงาน ได้แก่ ผลตอบแทน ความก้าวหน้า 
หัวหน้างาน สวสัดิการ รางวลัจากผลการปฏิบติังาน ระเบียบข้อบงัคบัในการ
ท างาน เพื่อนร่วมงาน ลกัษณะงาน การส่ือสาร 

  6.2.2 ตวัแปรตาม 
1.ความผูกพันของพนักงานในองค์การได้แก่ ความเช่ือมั่นยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  ความเต็มใจทุ่มเทท างานอย่างเต็มท่ี  ความ
ตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป 

         6.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
          ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2564 

7. ระเบียบวธิีวจิัย  
 7.1 กรอบแนวคิด  
                  ตัวแปรอสิระ                                                                                       ตัวแปรตาม 
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𝐻2                                                
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน 
- เพศ 
- อาย ุ 
- สถานภาพ 
- อายกุารท างาน 
- ระดบัการศึกษา 
- ต  าแหน่งงาน 
 
 ปัจจัยด้านความพงึพอใจในงาน 

-ผลตอบแทน  - เพ่ือนร่วมงาน 
-ความกา้วหนา้  - ลกัษณะงาน 

-หวัหนา้งาน  - การส่ือสาร 

-สวสัดิการ 

- รางวลัจากผลการปฏิบติังาน 

- ระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน 
 

สเปคเตอร์(Spector,1997) 

ความผูกพนัต่อองค์การ 

-ความเช่ือมัน่ยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์าร 

-ความเต็มใจทุ่มเทท างานอยา่งเตม็ท่ี 

-ความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์าร

ต่อไป 

 

พอร์เตอร์ และคณะ (Porter and others 1974,

อา้งถึงใน สุชาดา พรมรักษ,์ 2553 : 10) 

 



7.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชว้ิจยัในคร้ังน้ี คือ พนกังานบมจ.ธนาคารกสิกรไทย ภาค 2 ซ่ึงในการ

วิจยัคร้ังน้ีทราบต านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตร

ค านวณของ Taro Yamane โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ

วิจยัคร้ังน้ี 183 คนแต่ในการด าเนินการจะป้องกนัความผิดพลาดโดยบวกเพิ่มอีก 10% 

ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งจะเท่ากบั 202 คน การเลือกสุ่มตวัอยา่งส าหรับงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชก้าร

สุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ดว้ยการสุ่มตวัอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 7.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัเลือกใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย ลกัษณะของแบบสอบถามปลายปิด ซ่ึงค าถามได้

ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และในส่วนท่ี 4 เป็นค าถามลกัษณะปลายเปิด 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ 

อายกุารท างาน สถานภาพ ต าแหน่งโดยมีลกัษณะค าถามแบบเลือกตอบ (Check List)  

                  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นความพึงพอใจในงานแบ่งออกเป็น 9 ดา้น 
1) ผลตอบแทน 2) ความก้าวหน้า 3) หัวหน้างาน 4) สวสัดิการ 5) รางวลัจากผลการ

ปฏิบติังาน 6) ระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน 7) เพื่อนร่วมงาน 8) ลกัษณะงาน 9) การ

ส่ือสาร  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัของพนกังานในองคก์ารแบ่งออกเป็น 

3 ดา้น 1) ความเช่ือมัน่ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 2) ความเตม็ใจทุ่มเทท างาน

อยา่งเตม็ท่ี  3) ความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป  

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเป็นแบบปลายเปิด ได้แก่ ขอ้เสนอแนะของท่านท่ีคิดว่า

องคก์ารควรมีการปรับปรุงใหดี้ข้ึนเพื่อเพิ่มความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานได ้

ส่วนท่ี 2,3 มีลักษณะค าถามในแบบให้ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวทางของลิเคิร์ท 
(Likert’s Scale)โดยก าหนดค่าระดบัคะแนนของช่วงน ้าหนกั 5 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบั    5    หมายถึง    เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ระดบั    4    หมายถึง    เห็นดว้ยมาก 
ระดบั    3    หมายถึง    เห็นดว้ยปานกลาง 



ระดบั    2    หมายถึง    เห็นดว้ยนอ้ย 

ระดบั    1    หมายถึง    เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 โดยมีการจดัระดบัของค่าคะแนนเฉล่ียโดยใช้สูตรหาความกวา้งของอตัราภาคชั้นตามท่ี 

(Yamane,1973) ดงัน้ี 

 หาความกวา้งของอตัราภาคชั้น = 
ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด − ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

     = 
5−1

5
 

     = 0.80 

เกณฑก์ารใหช่้วงคะแนนแบบสอบไดด้งัน้ี 

4.21 – 5.00 หมายถึง  ระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดบัความเห็นดว้ยมาก 

2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดบัความเห็นดว้ยปานกลาง 

1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดบัความเห็นดว้ยนอ้ย 

1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดบัความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

8. ผลการศึกษา 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัของ

พนักงานในองค์การ กรณีศึกษา บมจ .ธนาคารกสิกรไทยภาค 2 ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัและการ

อภิปรายผลดงัน้ี 

 8.1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

พบวา่พนกังานผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 130 คน คิดเป็น

ร้อยละ 64.40 อายไุม่เกิน 30 ปี จ  านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 สถานภาพโสด จ านวน 

150 คน คิดเป็นร้อยละ 74.30 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อย

ละ 80.20 ระยะเวลาการท างานไม่เกิน 5 ปี จ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.10 และดา้น

ต าแหน่งงานในองคก์ารพบวา่พนกังานส่วนใหญ่เป็นผูช่้วยหวัหนา้ส่วน จ านวน 71 คน คิด

เป็นร้อยละ 35.10 

 8.2 ระดบัความคิดเห็นความพึงพอใจในงานของพนกังาน 



 พบว่าความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทย

ภาค 2 จ านวน 202 คน ท่ีมีต่อความพึงพอใจในงานทั้ง 9 ด้านโดยภาพรวมพบว่าความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 โดยดา้นสวสัดิการมีค่าเฉล่ีย 4.56 

ด้านการส่ือสารมีค่าเฉล่ีย 4.47 ด้านรางวลัจากผลการปฏิบัติงานมีค่าเฉล่ีย 4.19 ด้าน

ความก้าวหน้ามีค่า เฉล่ีย  4.12 ด้านเพื่อนร่วมงานมีค่า เฉล่ีย 4.11 ในส่วนของด้าน

ผลตอบแทนและดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.09 ต่อมาใน

ดา้นลกัษณะงานมีค่าเฉล่ีย 4.06 และล าดบัสุดทา้ยดา้นหวัหนา้งานมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.99 

8.3 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัในองคก์าร 

 พบว่าระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นพนกังานธนาคารกสิกร

ไทย จ านวน 202 คน ท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์าร พบวา่โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.21 ซ่ึง

เป็นระดบัความเห็นท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุด ในด้านของความเช่ือมัน่ยอมรับเป้าหมายและ

ค่านิยมขององค์การ ดา้นความเต็มใจทุ่มเทท างานอย่างเต็มท่ี และดา้นความตอ้งการท่ีจะ

เป็นสมาชิกขององคก์าร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 , 4.26 , และ 4.09 ตามล าดบั 

8.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองคก์ารไม่

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05ในส่วนของอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลา

การท างานและต าแหน่งงานในองคก์ารท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์การ

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 ความพึงพอใจในงานของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของ

พนกังานในองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า r เท่ากบั 0.673 แสดงวา่

ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในงานโดยรวมกบัความผูกพนัต่อองค์การมีความสัมพนัธ์กนัใน

ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

9. อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อความผูกพนั

ของพนกังานในองคก์าร กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกสิกรไทยภาค 2 สามารถสรุปประเด็นส าคญัมา

อภิปรายได ้ดงัน้ี 

 9.1 ปัจจยัส่วนบุคคล การท่ีปัจจยัด้านช่วงอายุ สถานภาพและระยะเวลาการท างานของ

พนกังานธนาคารกสิกรไทยส่งผลต่อความผกูพนัท่ีแตกต่างกนั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความแตกต่างดา้น



ความคิดและพฤติกรรมในการใชชี้วิต และการท างานของคนแต่ละช่วงวยัชดัเจนมากข้ึน ดงันั้นเรา

จึงควรท าความเขา้ใจคุณลกัษณะของประชากรในแต่ละยุคสมยัเพื่อหาแนวทางเสริมสร้างความ

ผกูพนัท่ีเหมาะสมกบัแต่ละช่วงวยั ในส่วนของระดบัการศึกษาและระยะเวลาการท างานในภาพรวม

ของพนักงานธนาคารกสิกรไทยมีความผูกพนัต่อองค์การในทุกด้านแตกต่างกัน ผลการศึกษา

เปรียบเทียบระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารกสิกรไทยภาค 2 ตามปัจจยัลกัษณะ

ส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นเพศมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยั

ทางดา้นช่วงอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา  ดา้นระยะเวลาการท างาน และดา้นต าแหน่งงานใน

องคก์ารมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมท่ีแตกต่างกนั 

9.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานของพนกังานกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

การวิเคราะห์เก่ียวกบัความพึงพอใจในงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทยภาค 2 พบว่ามีระดบั

ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานอยู่ในระดบัมาก และปัจจยัท่ีพนักงานท าให้รู้สึกว่ามีความ

ผูกพนัต่อองค์การคือ ปัจจยัในด้านของสวสัดิการท่ีพนักงานให้ความส าคญัมากท่ีสุด (�̅�=4.56, 

S.D.= 0.54) ส่วนปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ เพื่อนร่วมงาน และดา้นผลตอบแทน เป็นปัจจยัท่ีพนกังาน

รู้สึกว่ามีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การรองลงมา ส่วนในดา้นของระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน 

ดา้นลกัษณะงาน ดา้นหวัหนา้งานเป็นปัจจยัท่ีพนกังานรู้สึกว่ามีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารน้อย

ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรอุสา เกษรสังข์ ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนั

องคก์รของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ส านกังานใหญ่  

ในส่วนของผลความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารกสิกรไทยภาค 2 มีความผกูพนั

ต่อองค์กรในระดับมากในทุกด้าน ( �̅�=4.21, S.D.= 0.57)โดยสามารถอธิบายได้ดังน้ีเน่ืองจาก

ธนาคารกสิกรเป็นธนาคารขนาดใหญ่ท่ีมีความมัน่คง ท าใหพ้นกังานมีความภูมิใจและเช่ือมัน่ต่อการ

ท างานอยูท่ี่องคก์ารแห่งน้ี ท าให้ปรารถนาท่ีจะปฏิบติังานท่ีองคก์ารน้ี ซ่ึงจะส่งผลต่อการมาท างาน

ของพนักงานท่ีมีความเต็มใจในการมาปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถให้กบัองค์กรในทุกวนั

เพื่อให้ องค์การบรรลุสู่เป้าหมายท่ีมุ่งหวงัไว ้ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การได้ โอกาสท่ี

พนกังานจะเปล่ียนงานไปอยูอ่งคก์ารอ่ืนจะมีอตัราส่วนท่ีลดลงและตอ้งการท่ีจะท างานกบัองค์การ

ต่อไป โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณรารัตน์ แป้นเมือง เร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน

ธนาคารออมสินภาค 9  

 

 



ผลการวจิยัพิจารณาดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นความพึงพอใจใน 

งานและความผูกพนัต่อองค์การ พบว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง โดย

ด้านผลตอบแทน ด้านความก้าวหน้า ด้านหัวหน้างาน ด้านสวสัดิการ ด้านรางวลัจากผลการ

ปฏิบติังาน ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน ดา้นเพื่อนร่วมงาน  ดา้นลกัษณะงาน และดา้นการ

ส่ือสาร มีผลต่อความผูกพนัของพนกังานในองคก์าร ดงันั้นธนาคารจึงควรสนบัสนุนและส่งเสริม

ปัจจยัในความพึงพอใจในดา้นต่างๆเพื่อใหพ้นกังานมีความผกูพนัธ์ต่อองคก์ารมากยิง่ข้ึน 

10. ข้อเสนอแนะ 
 10.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 

จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัของ

พนักงานในองค์การ กรณีศึกษา บมจ .ธนาคารกสิกรไทยภาค 2 พบว่าความพึงพอใจในงานมี

ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน ดงันั้นจึงควรส่งเสริมความพึงพอใจในงาน

ดา้นต่างๆเพื่อให้พนักงานมีความผูกพนัต่อองค์การมากยิ่งข้ึน องค์การตอ้งลดส่ิงท่ีจะกระทบต่อ

ความไม่พอใจในการท างาน ดงันั้นองคการควรมีเคร่ืองมือในการวดัผลงานท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อให้

เกิดความเป็นธรรมในด้านของผลตอบแทน โดยดูจากค่าจา้ง ความเหมาะสมและปริมาณงานท่ี

รับผิดชอบในแต่ละคน ดา้นความกา้วหนา้ การสนบัสนุนการฝึกอบรมทกัษะความรู้ต่างๆ เพื่อเป็น

การสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัพนกังานและสามารถน าไปใชใ้นการท างานไดท้ั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

ดา้นหัวหน้างาน องค์การควรจดัให้มีการอบรมและพฒันาหัวหน้างานอย่างต่อเน่ืองโดยเน้นการ

ปรับปรุงงาน และการน าความรู้มาแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งตอ้งรับฟังความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะต่างๆ ด้านสวสัดิการ องค์การควรปรับปรุงเร่ืองสวสัดิการของพนักงานให้มีความ

สะดวก รวดเร็วและเป็นประโยชน์กบัพนกังานอย่างทัว่ถึง และดา้นรางวลัจากผลการปฏิบติังาน 

องคค์วรมีการให้รางวลัเป็นเงินพิเศษในการขาย ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้พนกังานมีแรงจูงใจ 

และกระตุน้ใหพ้นกังานสร้างผลงานในการขายใหก้บัองคก์ารต่อไป 

10.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
10.2.1 ควรศึกษาขยายครอบคลุมถึงปัจจยัด้านอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความ

ผูกพนัต่อองคก์ารเพื่อน าผลการวิจยัไปปรับปรุงและเป็นแนวทางในการสร้างความผูกพนั
ต่อองคก์ารมากยิง่ข้ึน 

10.2.2 ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยงักลุ่มตวัอยา่งท่ีกวา้งขวางข้ึน 
 



11. กติติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผูว้ิจยัขอกราบ

ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิวะนนัท์ ศิวพิทกัษ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีกรุณาให้

ค  าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ ติดตามความกา้วหนา้ แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ท าสารนิพนธ์ ท าให้สารนิพนธ์มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ นอกจากน้ีขอขอบพระคุณพนกังานธนาคาร

กสิกรไทยภาค 2 ทุกๆท่านท่ีใหค้วามร่วมมือและความช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี 

 คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์น้ีผูว้จิยัขอมอบแด่บิดา มารดาและครอบครัวท่ีให้ความ
สนับสนุนเป็นก าลงัใจและให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผูว้ิจยัเสมอมา ตลอดคณาจารยท่ี์ประสิทธ์ิ
ประสาทวชิาความรู้ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
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