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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
จงรักภักดีองค์การและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จ านวนทั้งสิ้น  420 ฉบับ โดยมีแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ผลการวิจัย จ านวน 412 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แตกต่างโดยใช้สถิติค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป สถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป และอายุการท างานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ ความจงรักภักดีองค์การ และประสิทธิภาพในการท างาน
โดยรวม อยู่ในระดับมาก 2. พนักงานที่มีเพศ สถานภาพแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิตที่ระดับ 0.01 พนักงานที่มีอายุ และอายุการท างานแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 3. คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
0.01 4. คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01             
5. ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 6. ความ
ผูกพันต่อองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 7. ความ
จงรักภักดีองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ ความจงรักภักดีองค์การ 
  

ABSTRACT 
 

The purposes of this research are to study the quality of work life and organizational commitment 
associated with organizational loyalty and the working efficiency of employees working in the Bank of 
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Ayudhya Public Company Limited (Head Office). A total of 420 sets of questionnaires were used as a tool for 
data collection and a total of 412 useable questionnaires for statistical analysis. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, independent t-test, one-way analysis of variance and 
Pearson correlation coefficient.  The results of this research are as follows:  ( 1)  the majority of bank 
employees were female, aged 46 years and over, single, held a Bachelor's degree or equivalent, earned 
average monthly income more than 50,001 Baht and had more than 20 years of work experience.  Most 
employees had attitudes toward overall quality of work life, organizational commitment, organizational 
loyalty and working efficiency at the high level; (2) employees with different of gender, marital status had 
different organizational loyalty with a significance of 0. 01 and employees of differences in age and work 
experience had different organizational loyalty with a significance of 0.05; (3)  the quality of work life has 
positively correlated with organizational loyalty with a significance of 0.01 at a high level; (4) the quality of 
work life has positively correlated with working efficiency with a significance of 0.01 at a high level; (5) 
organizational commitment positively correlated with organizational loyalty with a significance of 0.01 at the 
highest level; (6)  organizational commitment has positively correlated with working efficiency with a 
significance of 0.01 at a high level; (7) organizational loyalty positively correlated with a working efficiency 
with a significance of 0.01 at high level. 
 
Keywords: Quality of Work Life, Organizational Commitment, Organizational Loyalty 
 

บทน า 
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน องค์การต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีมีการพัฒนา

อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบในหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคธุรกิจการเงินและการธนาคาร ธนาคารพาณิชย์จึงต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการให้บริการด้วยการน าเสนอบริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัล เพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ในการด าเนินธุรกิจ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่ อให้องค์การสามารถอยู่รอด            
มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการที่องค์การจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
วางไว้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพในการท างาน และสามารถพัฒนาคุณภาพงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
ปัจจุบันองค์การจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร หรือพนักงานขององค์การเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่มีความส าคัญอันดับแรกของการด าเนินธุรกิจ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์การในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ผลักดันให้องค์การประสบความส าเร็จ และเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่
จะท าให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จูงใจให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง และรักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพให้อยู่กับองค์การต่อไปให้ยาวนานท่ีสุด 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น นอกเหนือจากการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติงานในองค์การแล้ว 
ยังจ าเป็นต้องให้ความส าคัญด้านความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของบุคลากรในองค์การด้วย เพราะบุคลากรที่มีความรู้สึกดีต่อองค์การ 
มีความสุขในการท างาน รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี จะน าไปสู่ความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์การ บุคลากรเต็ม
ใจและทุ่มเทท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมผลักดันให้องค์การบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบการท างาน เพราะการท างานสามารถตอบสนองความต้องการเพื่อการด ารงชีพได้ เมื่อ
ชีวิตส่วนใหญ่ของคนเราต้องใช้ไปกับการท างาน สถานที่ท างานจึงควรมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ท าให้เกิด
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ความสุขในการท างานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย             
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน, องค์การมหาชน, 2562) การสร้างคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีให้แก่พนักงานมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกดีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และองค์การ เกิดขวัญและก าลังใจใน
การท างาน มีความสุขกับการท างาน สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และผลงานมีคุณภาพ 
นอกจากน้ี คุณภาพชีวิตการท างานท่ีดียังช่วยลดความเครียด อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วยจากการท างาน รวมทั้งลดอัตราการขาดงาน 
และการลาออกจากงานของพนักงานได้อีกด้วย 

นอกจากคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี จะสร้างความพึงพอใจและเป็นแรงจูงใจในการท างานแล้ว ยังส่งผลให้บุคลากรเกิด
ความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์การอีกด้วย เมื่อพนักงานมีความผูกพัน และมีความจงรักภักดีให้กับองค์การแล้ว จะเกิด
การยอมรับ เชื่อมั่นในเป้าหมาย ค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์การ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีทัศนคติเชิงบวกต่อ
องค์การ มีความเต็มใจในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ พูดถึงองค์การในทางที่ดีแก่บุคคลภายนอก มุ่งมั่น 
ทุ่มเทและอุทิศตนในการท างานอย่างเต็มความสามารถ พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
ตลอดจนมีความต้องการที่จะอยู่กับองค์การตลอดไป แม้ว่าองค์การจะประสบปัญหา ก็พร้อมที่จะร่วมแก้ปัญหาเพื่อให้องค์การอยู่
รอด ส่งผลให้องค์การเกิดเสถียรภาพ ทั้งด้านแรงงานที่มีความมั่นคง ลดอัตราการลาออกจากงาน และยังเกิดประโยชน์ทางด้าน
การด าเนินธุรกิจ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน บรรลุเป้าหมายขององค์การ และธุรกิจมีเสถียรภาพในระยะยาว 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินช้ันน าของประเทศไทย ที่มุ่งสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนใน
การด าเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นรากฐานส าคัญ ค านึงถึงความเสี่ยง ความ
รับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตอ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสนับสนุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส าคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เนื่องจากพนักงานธนาคารเป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้องค์การสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจ มุ่งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการเงิน เพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินให้เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด  

จากการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
จงรักภักดีองค์การและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพัน และความ
จงรักภักดีต่อองค์กร ตลอดจนหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้กับพนักงานธนาคาร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์การในระยะเวลานานที่สุด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการท างาน 

ที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความจงรักภักดีต่อองค์การและประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับความจงรักภักดีองค์การและประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความจงรักภักดีองค์การกับประสิทธิภาพในการท างานการของพนักงานธนาคาร          
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. พนักงานธนาคารที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และอายุการท างานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความจงรักภักดีองค์การแตกต่างกัน 
2. พนักงานธนาคารที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และอายุการท างานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน 
3. คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานท่ีปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพ

ของผู้ปฏิบัติงาน โอกาสในการก้าวหน้า สังคมสัมพันธ์ ลักษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภูมิใจในองค์การ          
มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

4. คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานท่ีปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน โอกาสในการก้าวหน้า สังคมสัมพันธ์ ลักษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภูมิใจในองค์การ         
มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

5. ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้านบรรทัดฐานสังคม มีความสัมพันธ์ต่อ
ความจงรักภักดีองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

6. ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้านบรรทัดฐานสังคม มีความสัมพันธ์ ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

7. ความจงรักภักดีองค์การ ได้แก่ พฤติกรรมที่แสดงออก ความรู้สึก และการรับรู้ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ           
ในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้กล่าวว่า ลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ การศึกษา รายได้ เป็นต้น มักใช้เป็นเกณฑ์การแบ่งส่วนการตลาด หรือก าหนด
ตลาดเป้าหมาย นอกจากนี้ยังสามารถน ามาศึกษาลักษณะจิตวิทยาของบุคคลได้ด้วย โดยคนที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกัน จะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เช่น เพศหญิงจะมีความละเอียดรอบคอบในการท างานมากกว่าเพศชาย คน
ที่อายุมากจะมีความคิดแนวอนุรักษ์นิยม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ส่วนคนอายุน้อยจะมีความคิดสร้างสรรค์ และปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ดีกว่า คนที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีความคิดเชิงลึกและมีวิสัยทัศน์ มีความต้องการ และเป้าหมายในชีวิตที่สูง
กว่าคนที่มีระดับการศึกษาน้อย เป็นต้น โดยการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นปัจจัยที่สามารถน ามาพิจ ารณาสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร สร้างความผูกพันต่อองค์การ 
รวมถึงการเสริมสร้างการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ Cummings & Worley (1997) อ้างถึง
ใน กฤษวรรณ หน้องมา (2554) ได้เสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างาน 8 ข้อ ได้แก่ 

1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม หมายถึง การได้รับรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอสอดคล้องกับมาตรฐานของ
สังคม และเพียงพอกับการด ารงชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  

2. ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง การที่พนักงานได้ปฏิบัติงานใน
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม สถานท่ีท างานท่ีไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และสถานท่ีท างานไม่มีความเสี่ยงอันตราย 

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าชีวิตการท างานมีคุณค่า และมีความรู้สึกท้าทายจากการท างาน 

4. ด้านโอกาสในการก้าวหน้า หมายถึง การได้รับโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ และได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อให้สามารถ
ท างานท่ีจะได้รับมอบหมายในอนาคตได้ รวมทั้งได้รับโอกาสเลื่อนต าแหน่งในองค์การอย่างเท่าเทียมกันกับผู้อื่น  
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5. ด้านสังคมสัมพันธ์ หมายถึง การที่บุคคลได้มีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างอิสระโดยปราศจากอคติ การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานท าให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน บรรยากาศการท างานมีความเป็นกันเอง 

6. ด้านลักษณะการบริหารงาน หมายถึง การบริหารงานที่มีความยุติธรรม ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
เหมาะสมและเท่าเทียมกัน เปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากพนักงาน บรรยากาศองค์การมีความเสมอภาคและยุติธรรม 

7. ด้านภาวะอิสระจากงาน หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความสมดุลในชีวิต ท้ังช่วงเวลาที่ท างานและช่วงเวลาที่อิสระจาก
งาน สามารถวางแผนใช้ชีวิตในการท ากิจกรรมส่วนตัวกับครอบครัวได้อย่างอิสระ 

8. ด้านความภูมิใจในองค์การ หมายถึง การที่พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจในการได้ท างานในองค์การที่มีช่ือเสียง ได้
รับรู้ว่าองค์การท าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ Colquitt, Lepine, & Wesson 
(2015) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์การมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์การเป็นอย่างมาก ท าให้ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์การดียิ่งขึ้น โดยได้แบ่งประเภทของความผูกพันต่อองค์การออกเป็น 3 แบบ ได้แก่  

1. ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ เป็นการแสดงออกถึงความผูกพันด้านอารมณข์องพนักงานท่ีมีต่อองค์การ พนักงาน
จะตัดสินใจอยู่เพราะความต้องการที่จะอยู่ (want to) และจะรู้สึกเสียใจถ้าออกจากองค์การ เป็นการแสดงถึงการยอมรับใน
เป้าหมายขององค์การ มีความเต็มใจพยายามท างานเพื่อองค์การอย่างเต็มที่ 

2. ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกเป็นกังวลเมื่อต้องออกจากงาน เมื่อค านึงถึง
ต้นทุนทั้งหมดที่ได้ลงทุนไป เช่น การใช้แรงกายในการท างาน เวลาที่ใช้ไปกับการท างาน เป็นต้น เทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ
เมื่อท างานต่อกับองค์การและค่าความเสียหายเมื่อออกจากงาน พนักงานจะตัดสินใจอยู่เพราะความจ าเป็นที่จะต้องอยู่ (need to) 
เนื่องจากอาจไม่สามารถหางานอ่ืนท่ีดีกว่าได้ 

3. ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานสังคม เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกผิดเมื่อต้องออกจากงาน มีความกังวล
ว่าจะท าให้ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานเดือนร้อน พนักงานตัดสินใจที่ควรจะอยู่ (ought to) เพราะเหตุผลตามข้อผูกพันที่มี
กับองค์การ  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีองค์การ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ Hoy & Rees (1974) อ้างถึงใน 
จาตุรงค์ วัฒนศิริ (2552) ได้กล่าวว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กรเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับองค์กร โดย
ความจงรักภักดีประกอบด้วย 3 มิติ ดังน้ี 

1. ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก คือ การแสดงออกทางด้านพฤติกรรมที่มาจากทัศนคติ หากมีทัศนคติทางบวกกับองค์กร
ด้านจงรักภักดี ก็จะแสดงออกถึงความเต็มใจ มุ่งมั่นท างานอย่างเต็มที่เพื่อให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมสนับสนุนให้องค์การเจริญเติบโต และไม่คิดจะออกจากงานไปท างานท่ีองค์กรอื่น  

2. ด้านความรู้สึก คือ อารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดจากการประเมินความรู้สึกชอบ ไม่ชอบต่อบุคคลหรือสถานการณ์ เช่น 
ความรักท่ีจะท างานกับองค์การ ความพึงพอใจในองค์การ 

3. การรับรู้ คือ ค่านิยม ความเชื่อที่บุคคลยึดถือต่อบุคคลหรือสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อสิ่งที่บุคคลรับรู้และกระท า เช่น 
ความเช่ือมั่นและไว้วางใจในองค์การ ความเชื่อถือในผู้บังคับบัญชาและองค์การ แม้คนอ่ืนจะมีปฏิกิริยาเชิงลบต่อการตัดสินใจของ
องค์การ  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ Peterson & Plowman (1953) 
ซึง่ได้ให้แนวคิดด้านประสิทธิภาพในการท างานประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ข้อ ดังนี้ 

1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ่มค่า และมีความพึงพอใจในผลผลิต
หรือผลงานมีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน ส าเร็จรวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์การ และสร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 
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2. ปริมาณงาน (Quantity) ควรมีการวางแผน บริหารเวลาอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามความคาดหวังของ
หน่วยงาน มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงาน หรือเป้าหมายที่องค์การได้ตั้งไว้  

3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานหรือปฏิบัติงานจะต้องเหมาะสมกับงานและทันสมัย รวมทั้งมีการน า
เทคนิคการท างานมาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็วข้ึน ลดขั้นตอนท่ีซับซ้อนและไม่จ าเป็นออกจากกระบวนการท างาน 

4. ค่าใช้จ่าย (Cost) ในการด าเนินงานทั้งหมดจะต้องสมเหตุสมผลกับงาน คือ ลงทุนน้อยและได้ผลก าไรมากที่สุด 
ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ท่ีมีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ พนักงานประจ าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ านวน 

8,162 คน (ข้อมูลจากฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและจัดการระบบด้านทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563) โดยค านวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของประชากร ใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 420 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแบ่งประชากรกลุ่มการบริหารงานออกเป็น 
20 กลุ่ม ใช้เกณฑ์การแบ่งขนาดตามสัดส่วนของพนักงานในแต่ละกลุ่มงาน จ านวน 420 คน 

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยใช้การ
แจกแบบสอบถามให้กับพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ที่อยู่ในกลุ่มการบริหารงาน 20 กลุ่มงาน 
ทั้งหมด 420 คน ตามสัดส่วนท่ีได้ก าหนดโควตาในแต่ละกลุ่มงาน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และอายุการท างาน เป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อ
เดียว รวมจ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ โดยแบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย ด้านพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านโอกาสในการก้าวหน้า ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิ สระจากงาน 
และด้านความภูมิใจในองค์การ โดยเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบของ Likert’s Scale ประกอบด้วย
ค าถาม 32 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้านบรรทัดฐานสังคม โดยเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scales) ตาม
แบบของ Likert’s Scale ประกอบด้วยค าถาม 13 ข้อ 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
ได้แก่ ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้ โดยเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบของ 
Likert’s Scale ประกอบด้วยค าถาม 12 ข้อ 

ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลาที่ใช้ และด้านค่าใช้จ่าย โดยเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scales) ตามแบบของ Likert’s Scale ประกอบด้วยค าถาม 16 ข้อ 
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ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ศึกษาข้อมูลจากตารางเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม 
2. ก าหนดขอบเขตแบบสอบถาม ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อ

องค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การและประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ เพื่อสร้างแบบสอบถามให้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจัย  

3. สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบการวิจัย 
4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ

ถูกต้องและเสนอแนะเพิ่มเติม  
5. น าแบบสอบถามที่ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย มาปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความเที่ยงของ

เนื้อหา (Content Validity) และการใช้ส านวนภาษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 
6. ทดสอบแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบเบื้องต้นกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 

ตัวอย่าง เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α – Coefficient of 

Alpha) ของ Cronbach ค่าอัลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดับความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1  หากค่าท่ีได้
ความใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่า มีความเช่ือมั่นสูง โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ต้องไม่ต่ ากว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2550) ซึ่งแบบสอบถามชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.974 หมายความว่า มีความเช่ือมั่นสูง 

7. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบ่งลักษณะการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าเอกสาร หนังสือบทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อออกแบบงานวิจัย และสร้างแบบสอบถาม 
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 420 ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
เมื่อผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติ ดังนี้  
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุ

การท างาน โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ ความจงรักภักดีองค์การและประสิทธิภาพ

ในการท างาน โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ  Independent t-test และ One-Way Analysis of Variance (One-Way 

ANOVA และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 66.99 อายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 44.66 
สถานภาพโสด จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 55.83 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 215 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.18 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 59.47 และอายุการท างานมากกว่า 
20 ปีขึ้นไป จ านวน  140 คน คิดเป็นร้อยละ 33.98  
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 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้าน
ความภูมิใจในองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ด้านสังคมสัมพันธ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ด้านพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ด้านลักษณะการบริหารงานและด้านภาวะ
อิสระจากงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เท่ากัน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และด้านโอกาสใน
การก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.95 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
จิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ด้านการคงอยู่กับองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และด้านบรรทัดฐานสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 
ตามล าดับ 
 ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.07 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
การรับรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และด้านพฤติกรรมที่แสดงออก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 
ตามล าดับ 
 ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.95 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้            
ด้านคุณภาพของงาน และด้านค่าใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เท่ากัน ด้านเวลาที่ใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และด้าน                
ปริมาณงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
 สมมติฐานที่ 1 พนักงานธนาคารที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการท างานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความจงรักภักดีองค์การแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อความจงรักภักดีองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ           
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อความจงรักภักดีองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อความจงรักภักดีองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานท่ี 1.4 พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความจงรักภักดีองค์การ ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความจงรักภักดีองค์การ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 1.6 พนักงานที่มีอายุการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อความจงรักภักดีองค์การ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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สมมติฐานที่ 2 พนักงานธนาคารที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการท างานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2.1 พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2.2 พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2.3 พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2.4 พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2.5 พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2.6 พนักงานที่มีอายุการท างานแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่ปลอดภัย การ
พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โอกาสในการก้าวหน้า สังคมสัมพันธ์ ลักษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความ
ภูมิใจในองค์การ มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 4 คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่ปลอดภัย การ
พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โอกาสในการก้าวหน้า สังคมสัมพันธ์ ลักษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความ
ภูมิใจในองค์การ มีความสัมพันธ์ต่อประสทิธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสทิธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 5 ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้านบรรทัดฐานสังคม มี
ความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า 
ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 6 ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้านบรรทัดฐานสังคม มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า 
ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 7 ความจงรักภักดีองค์การ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า 
ความจงรักภักดีองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การ

และประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อภิปรายผล ได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 พนักงานธนาคารที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการท างานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความจงรักภักดีองค์การแตกต่างกัน 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ สถานภาพแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีองค์การแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจเนื่องจากลักษณะงานธนาคารส่วนใหญ่จะเป็นงานประจ าที่ปฏิบัติเหมือนเดิมทุกวัน ซึ่ง
พนักงานเพศหญิงยอมรับการท างานลักษณะดังกล่าวได้มากกว่าพนักงานเพศชายที่มีความคาดหวังงานเชิงรุกมากกว่า สถานภาพ
ที่แตกต่างกันมีความจงรักภักดีองค์การแตกต่างกัน อาจเนื่องจากพนักงานที่มีสถานภาพสมรส มีภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ครอบครัว ค านึงถึงความมั่นคงในอาชีพการงานมากกว่าพนักงานโสดที่มักจะเปลี่ยนงานใหม่เพราะต้องการท างานที่ท้าทายกับ
องค์การใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิศาชล เรืองชู (2557) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานที่มีความสัมพันธ์กับความ
ภักดีในองค์กรของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย พบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความภักดี
ในองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานที่มีอายุและอายุการท างานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความ
จงรักภักดีองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องจากพนักงานที่มีอายุน้อยมีความต้องการประสบการณ์การ
ท างานที่หลากหลาย และลักษณะการท างานใหม่ ๆ จากหลายองค์การ จึงมักจะเปลี่ยนงานบ่อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ญภาภัญ เจริญชันษา (2561) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กรและความ
จงรักภักดีของพนักงานสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อ
องค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส าหรับอายุการท างานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความจงรักภักดีองค์การ 
อาจเพราะพนักงานที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป จะมีความผูกพันกับองค์การ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งองค์การ
ตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ ไม่ต้องการแสวงหาความท้าทายใหม่ๆ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการ
ท างานใหม่ จึงมีความจงรักภักดีมากกว่าพนักงานท่ีอายุงานต่ ากว่า 10 ปี แต่พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความจงรักภักดีองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องจากพนักงานได้รับมอบหมาย
งานตามทักษะ ความรู้ ตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา และได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและเพียงพอ
กับการด าเนิน ระดับการศึกษาและรายได้จึงไม่มีผลต่อความจงรักภักดีองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรภัคร เอนกวิถี 
(2557) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา โรงแรมเอเชีย              
แอร์พอร์ท พบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันของพนักงาน ความจงรักภักดีต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 พนักงานธนาคารที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการท างานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการท างานที่
แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อาจเนื่องจากธนาคารเปิดโอกาศให้พนักงานที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกัน มีการอบรมให้ความรู้พนักงานทุกคนอย่างเสมอ
ภาค รวมทั้งพนักงานที่มีอายุงานและประสบการณ์มากกว่ามีประสบการณ์การตัดสินใจมากกว่า ถ่ายทอดงานให้กับพนักงานรุ่น
น้อง พนักงานอายุน้อยมีความสามารถด้านเทคโนโลยี จึงน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการท างานร่วมกันในทีม ท าให้ผลงานออกมา
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด พบว่าพนักงานท่ีมีอายุงานแตกต่างกัน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์ (2558) ศึกษาเรื่อง 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหนึ่ง พบว่า พนักงานที่มีสถานภาพ
แตกต่างกัน ประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่ปลอดภัย               
การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โอกาสในการก้าวหน้า สังคมสัมพันธ์ ลักษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความ
ภูมิใจในองค์การ มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การของพนักงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจเนื่องจากธนาคารมีการพิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่             
ความรับผิดชอบ มีการจัดสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย ลักษณะการบริหารงานที่ยุติธรรม มีการส่งเสริมความก้าวหน้าใน
หน้าที่การท างานของพนักงาน เป็นต้น ท าให้ความคิดเห็นของพนักงานด้านคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิศาชล เรืองชู (2557) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานที่มีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีในองค์การของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน มีความสัมพันธ์
กับความภักดีในองค์กรโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 4 คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่ปลอดภัย             
การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โอกาสในการก้าวหน้า สังคมสัมพันธ์ ลักษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความ
ภูมิใจในองค์การ มีความสัมพันธ์ต่อประสทิธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจเนื่องจากธนาคารได้มีการตอบสนองความต้องการทั้งด้านกายภายและด้านจิตใจ เช่น 
รายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม บรรยากาศที่ท างานมีความปลอดภัย วัฒนธรรมองค์การเป็นแบบพี่น้อง ท าให้พนักงานมี
ความสุขในการท างาน พนักงานจึงทุ่มเทการท างานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กิตติคุณ ซื่อสัตย์ดี (2557) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
ชวเลข สังกัดส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพ
การท างานที่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ลักษณะของงานที่ส่งเสริมการเจริญเติบโต ความก้าวหน้าและความ
มั่นคงแก่ผู้ปฏิบัติงาน การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานชวเลข อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานที่ 5 ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้านบรรทัดฐานสังคม              
มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การของ
พนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจเนื่องจากพนักงานยอมรับและเช่ือมั่นในเป้าหมาย ค่านิยมของธนาคาร 
รวมถึงวัฒนธรรมองค์การแบบพี่น้อง ท าให้พนักงานมีความคิดเชิงบวกต่อธนาคาร และต้องการเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป               
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญภาภัญ เจริญชันษา (2561) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน ความ
ผูกพันต่อองค์กรและความจงรักภักดีของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร 
ด้านความเชื่อมั่น ยอมรับในเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานที่ 6 ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้านบรรทัดฐานสังคม             
มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจเนื่องจากพนักงานยอมรับ เชื่อมั่นในเป้าหมายของธนาคาร อีกท้ังมีความพึง
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พอใจในค่าตอบแทน สวัสดิการ บรรยากาศในการท างาน ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีการส่งเสริม
ความก้าวหน้าอย่างยุติธรรม ท าให้พนักงานมุ่งมั่นท างานอย่างเต็มที่ เพื่อประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการทหาร สังกัดกองพัน
ทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 พบว่า ปัจจัยค้ าจุน ด้านความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
ความตั้งใจทีจ่ะท างานกับองค์กรตลอดไป และการยึดถือช่ือเสียงและความก้าวหน้าขององค์กร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
การท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานที่ 7 ความจงรักภักดีองค์การ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้ มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความจงรักภักดีองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจเนื่องจากธนาคารมีลักษณะการบริหารงานที่ชัดเจน พนักงานมีความเช่ือมั่น
และเชื่อถือในองค์การ รวมทั้งมีความไว้วางใจผู้บังคับบัญชาที่ช่วยเหลือ สนับสนุนงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ มีความภาคภูมิใจที่
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ท าให้พนักงานท างานเป็นทีมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีราภรณ์             
บุตรทองดี (2557) ศึกษาเรื่อง การศึกษาทัศนคติต่อการท างานองค์กรและความจงรักภักดีของพนักงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี พบว่า ทัศนคติต่อความจงรักภักดีของพนักงาน ด้าน
พฤติกรรม ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านัก งานใหญ่ 

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความจงรักภักดีองค์การแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ และอายุการท างาน ดังนั้น 
ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานท่ีมีความท้าทาย มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถ
เรียนรู้งานใหม่ ๆ อย่างเท่าเทียมกันทั้งพนักงานเพศชาย และเพศหญิง ส าหรับพนักงานที่มีอายุ 26 ปี – 35 ปี และมีอายุการ
ท างานต่ ากว่า 5 ปีหรือเทียบเท่านั้น นอกจากจะมอบหมายความรับผิดชอบงานที่ท้าทายแล้ว ผู้บริหารควรกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการสร้างความผูกพันในองค์การ สร้างแรงจูงใจด้านความส าเร็จของงานร่วมกันระหว่างพนักงานและองค์การ รวมถึ งวาง
แผนการก้าวหน้าด้านต าแหน่งหน้าที่การงานในอนาคตแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานอยากท างานให้กับธนาคารต่อไปในระยะยาว 
และเกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ 

2. จากการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านสังคมสัมพันธ์ และด้านความภูมิใจองค์การ มีความสัมพันธ์ต่อ
ความจงรักภักดีองค์การของพนักงานอยู่ในระดับความสัมพันธ์สูง ผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญกับด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีใน
ธนาคาร ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการท างานให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าในงานที่รับผิดชอบ 
และท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ธนาคารประสบความส าเร็จ จนเกิดความภาคภูมิใจในงานและองค์การ เพื่อให้
พนักงานเกิดความจงรักภักดีองค์การเพิ่มขึ้นในระดับสูง ส าหรับด้านที่ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย ด้านพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านโอกาสในการ
ก้าวหน้า ด้านลักษณะการบริหารงาน และด้านภาวะอิสระจากงาน ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลควรเพิ่มแรงจูงใจในการท างาน 
โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตการท างานในด้านดังกล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน ทั้งด้านร่างกาย
และด้านจิตใจ และสร้างความพึงพอใจในการท างานให้กับพนักงานมากขึ้น เป็นการท าให้พนักงานเกิดความผูกพันองค์การ และ
ความจงรักภักดีองค์การมากยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงค่าตอบแทน สวัสดิการให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน จัดโปรแกรม
การอบรมความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการท างานอย่างเหมาะสม โดยอาจสอบถามความต้องการจากพนักงานว่า
ต้องการเพิ่มพูนความรู้การท างานด้านใด มีการสื่อสารภายในองค์การแบบสองทาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน และ
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ตอบสนองสิ่งที่พนักงานต้องการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างบุคคลและระหว่างหน่วยงาน มีการให้รางวัล
ตอบแทนพนักงานที่มีผลงานดีเด่น นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานควรจัดแบ่งงานในทีมให้สมดุล เพี่อให้พนักงานมี
ช่วงเวลาอิสระในการใช้ชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม 

3. จากการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน โดยภาพรวม
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง แต่มีด้านโอกาสในการก้าวหน้าที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับต่ า ดังนั้น 
ผู้บังคับบัญชาควรใส่ใจพนักงานอย่างจริงจังในเรื่องของการมอบหมายงานใหม่ ๆ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพการ
ท างานให้ดีขึ้น มีการวางแผนพัฒนาอาชีพ โดยการวางโครงสร้างต าแหน่งงานอย่างเหมาะสม จัดเส้นทางอาชีพ (Career Path) 
อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานรับรู้ถึงเส้นทางการเติบโตทางอาชีพการงานในอนาคต และมุ่งมั่นตั้งใจท างานอย่างประสิทธิภาพ            
เพิ่มมากข้ึน 

4. จากการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์การและความจงรักภักดีองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรสร้างบรรยากาศการท างานให้น่าท างาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการท างาน
ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง กระจายอ านาจให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้ระดับหนึ่ง สร้างทัศนคติเชิงบวกให้พนักงานเกิดความ
ภูมิใจในงานและองค์การ เสริมสร้างองค์การแห่งความสุข การมอบหมายงานที่ท าให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่า กล่าวช่ืนชม สร้างขวัญ
และก าลังใจการท างานแก่พนักงานที่ทุ่มเทการท างานอย่างเต็มที่ รวมถึงการสร้างจิตส านึกในการมีส่ วนเป็นเจ้าขององค์การ 
เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีความผูกพัน และจงรักภักดีต่อองค์การในระดับสูง ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานอยากไปท างาน เสนอแนะแนวคิด
การท างานใหม่ๆ ให้กับทีม ร่วมกันสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพดีที่สุดออกมา และพูดถึงองค์การในทางที่ดีกับบุคคลภายนอก 
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