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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติในการท างาน ความผูกพนัต่อ
องคก์ร และความจงรกัภกัดขีองสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง กลุ่มตวัอย่าง คอื พนกังานสนิเชื่อธุรกจิ
รายใหญ่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง รวมทัง้สิน้ 208 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลูคอื การแจกแจงความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตราฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดย
ใช้สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสมัพันธ์โดยใช้สมัประสิทธิ ์
สหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั ผลการวจิยัพบว่า ความคดิเหน็เกี่ยวกบัความจงรกัภกัดขีองพนักงานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงต่อองคก์รจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ต าแหน่ง
งาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระยะเวลาในการท างานในองค์กร โดย เพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน 
และระยะเวลาในการท างานในองคก์ร มผีลต่อความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดอืน มผีลต่อความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั ปจัจยั
ดา้นคุณภาพชวีติในการท างานโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัความจงรกัภกัดี
ต่อองคก์รของพนกังานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ปจัจยัดา้น
ความผูกพนัธต่์อองคก์รโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัทีส่งูมากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัความจงรกัภกัดี
ต่อองคก์รของพนกังานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: คุณภาพชวีติในการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์ร ความจงรกัภกัด ี
 

ABSTRACT 
 
 The purpose of this research focused on the effects of the relationship between quality of work life, 
organizational commitment on employee loyalty to the corporate departments of commercial banks. This 
research studied the sample groups of two hundred and eight commercial bank employees in corporate 
departments and used a questionnaire to collect the data. The statistics used to analyze the data included 
frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and an analysis of differences using t-test 
statistics. This research used one-way analysis of variance and correlation analysis used the Pearson product 
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moment correlation coefficient. This research can be classified as the most important factors that influenced 
the loyalty of bank employees to their organization, as follows: gender, age, status, education level, job position, 
average monthly income and duration of employment in the organization. The results of this research 
established that age, gender, status, education level, job position and duration of employment in the 
organization had an effect on the loyalty of employees to the organization was not that different. On the other 
hand, age and average monthly income had much more effect on the loyalty of bank employees to the 
organization, with a statistical significance of 0.01 and 0.05, respectively. Moreover, quality of work life and 
organizational commitment was at a high level of relevance and in the same direction with the loyalty of 
commercial bank employees in corporate departments with a statistical significance level of 0.01. 
 
Keywords: Quality of Work Life, Organizational Commitment, Loyalty  
 
บทน า 

ในกระแสโลกาภิวฒัน์ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขนัโดยแต่ละองค์กรต่างมคีวามต้องการ
พฒันาศกัยภาพเพื่อใหอ้งคก์รสามารถด ารงอยูแ่ละอย่างหน่ึงทีเ่ป็นฟนัเฟืองส าคญัในการขบัเคลื่อนองคก์รคอื ทรพัยากร
มนุษยท์ีม่ศีกัยภาพ และความพรอ้มทีจ่ะร่วมกนัพฒันาองคก์รสูค่วามส าเรจ็ มนุษยน์ัน้เป็นสนิทรพัยท์ีม่คี่ามากทีสุ่ด ดว้ย
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ รวมทัง้แก้ปญัหาต่าง ๆ ที่จะน าทางองค์กรบรรลุเป้าหมาย หรือ 
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้(สพุนิดา ธรีะวราพชิญ์. 2549) ธุรกจิธนาคารเป็นสถาบนัการเงนิทีม่บีทบาทส าคญัในการช่วย
พฒันาประเทศดว้ยการเป็นแหล่งรองรบัเงนิออม และการเป็นแหล่งปล่อยสนิเชื่อเขา้สู่ระบบเศรษฐกจิ หรอื การรบัฝาก 
หรอื การใหกู้ย้มื เพราะฉะนัน้ธนาคารจงึมุ่งเน้นการพฒันาผลติภณัฑ ์และการรบัประกนัคุณภาพการใหบ้รกิาร รวมถงึ
การหาแนวทางในการสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้อย่างสงูสดุ เพื่อใหล้กูคา้เป็นลกูคา้ประจ า และเคยีงคู่กบัธนาคาร
ตลอดไป (กัลยารัตน์ มีลาภ, 2553) ธุรกิจธนาคารยงัเป็นธุรกิจบริการที่ให้ความส าคัญกับทรัพย์กรมนุษย์เพราะ
ทรพัยากรมนุษย์ช่วยในการขบัเคลื่อน ในสภาวะที่มีการแข่งขนัสูงอย่างในปจัจุบนั การจะรกัษาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถไวใ้นองคก์รเป็นความทา้ทายอย่างหนึ่งขององคก์ร ประเดน็ส าคญัทีจ่ะตอ้งท าคอื ท าอย่างไรใหบุ้คลากรที่
มคีวามสามารถ มศีกัยภาพ เกดิความผกูพนั มคีวามรกัในองคก์รของตน และมคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของ และเกดิทศันคตทิี่
ดีในการท างานส่งผลให้เกิดความร่วมมอืกนั เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างพนักงานด้วยกนั ซึ่ง
บางอย่างเป็นความรูใ้นเชงิลกึทีไ่ดม้าจากประสบการณ์ในการท างาน โดยกจิกรรมทีก่ล่าวมาขา้งต้นจะท าใหอ้งคก์รเกดิ
การพฒันาในภาพรวมจากการมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ขีองพนกังานในองคก์ร (ภูมริาช ศริภิกัดิ,์ 2554) 

การลาออกของพนกังานธนาคารมอีตัราทีเ่พิม่ขึน้ค่อนขา้งมาก โดยแบ่งเป็นการลาออกเพื่อยา้ยไปอยู่กบัคู่แขง่ 
ลาออกไปท าธุรกจิส่วนตวั หรอื ลาออกเพื่อไปอยู่บรษิทัลูกคา้ทีด่ลีงานด้วย โดยกลุ่มทีพ่บว่ามอีตัราการลาออกสงูคอื
กลุ่มทีม่อีายุงานต ่ากว่า 2 ปี ปญัหาการลาออก และการหาพนักงานใหม่ซึง่พรอ้มจะท างานในระยะยาวกบังคก์รทีย่าก
ขึน้ท่ามกลางการเตบิโตของธุรกจิธนาคารทีอ่ยู่ในระดบัสงู ไดส้่งผลใหเ้กดิภาวะขาดแคลนบุคลากรขึน้ในอุตสาหกรรม
การเงนิการธนาคาร ซึง่น าไปสู่การชงิตวับุคลากรระหว่างองคก์ร โดยเฉพาะบุคลากรทีม่คีุณภาพ (สุรศกัดิ ์ดุษฎเีมธา, 
2556) 

จากขอ้มูลที่กล่าวมาขา้งต้น ท าให้ผู้วจิยัสนใจศกึษา เรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชวีติในการท างาน 
ความผูกพนัต่อองคก์ร และความจงรกัภกัดขีองสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ปจัจยัหลกัทีท่ าให้
พนกังานคงอยู่ในองคก์รได ้คอื คุณภาพชวีติในการท างาน และความผกูพนัต่อองคก์ร  โดยผูศ้กึษาไดเ้ลอืกกรณีศกึษา 
คอื พนักงานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ของของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง เพื่อศกึษาว่า บุคคลากรในต าแหน่งสนิเชื่อธุรกจิ
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รายใหญ่ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งมคีุณภาพชวีติในการท างานทัง้ 8 ดา้น คอื ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม ความมัน่คง 
และกา้วหน้าในอาชพี การท างานร่วมกนั สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติสว่นตวั ลกัษณะ
งานทีใ่หป้ระโยชน์ต่อสงัคม โอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล และสทิธใินการท างาน บุคคลากรของธนาคาร
มคีวามผูกพนัต่อองคก์รทัง้ 3 ดา้น คอื ความเชื่อมัน่ยอมรบัในเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ร ความเตม็ใจทุ่มเทใน
การท างานใหก้บัองคก์ร ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะคงความเป็นสมาชกิขององคก์ร มสีถานะสว่นบุคลอะไรบา้งที่
จะส่งผลกระทบต่อการท างานของบุคคลกรของธนาคาร เพื่อที่จะน าผลการศกึษามาใชป้ระโยชน์ในการส่งเสรมิ และ
พฒันาการบรหิารงานของธนาคารใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาระดบัคุณภาพชวีติในการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์ร และความจงรกัภกัดขีองพนกังานสนิเชือ่
ธุรกจิรายใหญ่ของของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างปจัจยัสว่นบุคคลของความจงรกัภกัดขีองพนกังานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้ต่อเดอืน 
ต าแหน่ง และระยะเวลาการท างาน 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชวีติในการท างานกบัความจงรกัภกัดขีองพนักงานสนิเชื่อธุรกจิ
รายใหญ่ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง  
 4. เพื่อศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างความผูกพนัต่อองค์กรกบัความจงรกัภกัดขีองพนักงานสนิเชื่อธุรกจิราย
ใหญ่ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง  
 
ขอบเขตการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากร เป็นพนักงานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มจี านวน 453 คน (ทรพัยากร
บุคคล ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง. 2561) 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่าง เป็นพนักงานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง มจี านวน 453 คน โดยผูว้จิยั
ค านวณสตูรของ (Krejcie & Morgan, 1970) และก าหนดความคลาดเคลื่อนขนาดกลุ่มตวัอย่างร้อยละ5 ทีร่ะดบัความ
เชื่อมัน่ร้อยละ 95 และสดัส่วนของลกัษณะที่สนใจในประชากรเท่ากบั 0.5 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่ต้องการเท่ากบั             
208 คน  
 การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Proportion Stratified Sampling) การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา ( Quata 
Sampling ) การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก ( Convenience Sampling ) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากพนักงานสนิเชื่อธุรกจิ
รายใหญ่ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง ใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างครบตามจ านวนทีต่อ้งการ คอื 208 ตวัอย่าง 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check list) และเป็น
แบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลเิคริท์ (Likert’s scale) ม ี5 ระดบั  โดยโครงสรา้งแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
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 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยส่วนบุคคล มีค าถามทัง้หมด 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการท างาน ซึง่เป็นแบบสอบถามทีม่คี าตอบ
ใหเ้ลอืกตอบ หลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) โดยใหเ้ลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีวแต่ละขอ้ค าถาม 
 ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลคุณภาพชวีติในการท างานของพนักงานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง โดยแบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ด้านความมัน่คง และก้าวหน้าใน
อาชพี ด้านการท างานร่วมกนั ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสมดุลระหว่ างงานกบัชวีติส่วนตวั ด้าน
ลกัษณะงานที่ใหป้ระโยชน์ต่อสงัคมทัง้หมด 24 ขอ้ ซึ่งวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval scale) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale)  ตามแบบของลเิคริ์ท ม ี5 ระดบั ได้แก่ เหน็ด้วยอย่างยิง่ เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย 
และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ธนาคาร
พาณิยแ์ห่งหน่ึง ประกอบดว้ย ดา้นความเชื่อมัน่ยอมรบัในเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ร ดา้นความเตม็ใจทุ่มเทใน
การท างานใหก้บัองคก์ร ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชกิขององค์กร ทัง้หมด 9 ขอ้ ซึ่งวดั
ขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval scale) แบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale)  ตามแบบของลเิคริท์ ม ี5 ระดบั 
ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลความจงรกัภกัดขีองพนักงานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ของธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สกึ ด้านการรบัรู้ ทัง้หมด 9 ขอ้ มลีกัษณะเป็นแบบมาตรา
ประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลเิคริท์ (Likert) เรยีงจากมากไปหาน้อย จ านวน 5 ขอ้ ม ี5 ระดบั ไดแ้ก่ เหน็
ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 การวิเคราะหข์้อมูล ใชโ้ปรแกรมสถติสิ าเรจ็รูปส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มูลทางสงัคมศาสตร ์วเิคราะหข์อ้มูล
ด้วยสถิติเชงิบรรยาย (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเหน็ของกลุ่มตัวอย่าง ของ กลัยา วานิชย์บญัชา 
(2554) โดยช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 อยู่ใน
ระดบัมาก ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 อยู่ในระดบัปานกลาง ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 อยู่ใน
ระดบัน้อย และช่วงคะแนนเฉลีย่ระหว่าง 1.00  - 1.80 อยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ  
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ผลการวิจยั 
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั และวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยั มดีงันี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมูลเกี่ยวกบั
คุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง 
 

 จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างมคีุณภาพชวีิตในการท างานของพนักงานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ที ่3.58 และเมื่อพจิารณาเป็นรายได ้พบว่า คุณภาพ
ชวีติในการท างานด้านการท างานร่วมกนั อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยที่ 4.00 รองลงมาคอืคุณภาพชวีติในการท างาน
ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติสว่นตวั อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ที ่3.77 ตามดว้ยคุณภาพชวีติในการท างานดา้น
โอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ที ่3.63 คุณภาพชวีติในการท างานดา้นลกัษณะ
งานทีใ่หป้ระโยชน์ต่อสงัคม อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ที ่3.60 คุณภาพชวีติในการท างานดา้นสทิธใินการท างาน อยู่ใน
ระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ที ่3.50 คุณภาพชวีติในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย            
ที ่3.46 คุณภาพชวีติในการท างานดา้นความมัน่คง และกา้วหน้าในอาชพี อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่ที ่3.33 และ
คุณภาพชวีติในการท างานดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่ที ่3.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุภาพชีวิตในการท างาน 
ของพนักงานสินเช่ือธรุกิจรายใหญ่ 

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 
X S.D. ระดบัคณุภาพชีวิต 

ดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม 3.32 0.89 ปานกลาง 
ดา้นความมัน่คง และกา้วหน้าในอาชพี 3.33 0.87 ปานกลาง 
ดา้นการท างานร่วมกนั 4.00 0.75 มาก 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 3.46 0.89 มาก 
ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั 3.77 0.80 มาก 
ดา้นลกัษณะงานทีใ่หป้ระโยชน์ต่อสงัคม 3.60 0.90 มาก 
ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล 3.63 0.79 มาก 
ดา้นสทิธใินการท างาน 3.50 0.85 มาก 

รวมทุกดา้น 3.58 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เกีย่วกบัความผูกพนั
ต่อองคก์รของพนกังานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งโดยภาพรวม 

 

 
 จากตารางที ่2 เมื่อพจิารณากลุ่มตวัอย่างมคีวามผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยที่ 3.58 และเมื่อพจิารณาโดยละเอยีดแต่ละด้านพบว่า ด้าน
ความผกูพนัธต่์อองคก์รดา้นความเตม็ใจทุ่มเทในการท างานใหก้บัองคก์รอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ที ่4.00 รองลงมาคอื
ด้านความเชื่อมัน่ยอมรบัในเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.45 และด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะคงความเป็นสมาชกิขององคก์ร อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่ที ่3.30 
 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เกี่ยวกับความ
จงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง โดยภาพรวม 
 

 
 จากตารางที ่3 เมื่อพจิารณากลุ่มตวัอย่างมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานสนิเชื่อธุรกจิ 
รายใหญ่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ที ่3.72 และเมื่อพจิารณาในแต่ละดา้นพบว่า 
ดา้นความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รดา้นการรบัรู ้อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ที ่3.76  รองลงมาคอืดา้นความรูส้กึอยู่ในระดบั
มากมคี่าเฉลีย่ที ่3.73 และดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ที ่3.68 
 
 
 
 

ความผกูพนัธ์ต่อองคก์รของพนักงาน 
สินเช่ือธรุกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย ์

แห่งหน่ึง 
X S.D. ระดบัความผกูพนัธ์ต่อองคก์ร 

ด้ า น ค ว า ม เ ชื่ อ มั ่น ย อ ม รั บ ใ น เ ป้ า ห ม า ย  
และค่านิยมขององคก์ร 

3.45 0.79 มาก 

ด้ า น ค ว า ม เ ต็ ม ใ จ ทุ่ ม เ ท ใ น ก า ร ท า ง า น 
ใหก้บัองคก์ร 

4.00 0.67 มาก 

ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็น
สมาชกิขององคก์ร 

3.30 0.95 ปานกลาง 

รวมทุกด้าน 3.58 0.64 มาก 

ความจงรกัภกัดีต่อองคก์รของพนักงานสินเช่ือ
ธรุกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 

X S.D. ระดบัความผกูพนัธ์ต่อองคก์ร 

 
ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 

 
3.68 

 
0.76 

 
มาก 

ดา้นความรูส้กึ 3.73 0.76 มาก 
ดา้นการรบัรู ้ 3.76 

 
0.73 

 
มาก 

 
รวมทุกดา้น 3.58 0.64 มาก 
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สมมติฐานท่ี 1 พนกังานทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคลแตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รแตกต่างกนั 
ตารางท่ี 4 การเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนบุคคลกบัความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง 
 

ล าดบั สมมติฐาน ค่า t / F Sig. 
ผลการ
ทดสอบ 

1 พนกังานทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์รแตกต่าง
กนั 

-1.289 0.199 
ปฏเิสธ

สมมตฐิาน 

 
2 

พนกังานทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์รแตกต่าง
กนั 

4.758** 0.003 
ยอมรบั

สมมตฐิาน 

 
3 

พนักงานที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองค์กร
แตกต่างกนั 

1.483 0.229 
ปฏเิสธ

สมมตฐิาน 

 
4 

พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีต่อ
องคก์รแตกต่างกนั 2.679 0.071 

ปฏเิสธ
สมมตฐิาน 

 
5 

พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามภกัดี
ต่อองคก์รแตกต่างกนั 2.366* 0.041 

ยอมรบั
สมมตฐิาน 

 
6 

พนกังานทีม่ตี าแหน่งงานแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร
แตกต่างกนั -1.517 0.131 

ปฏเิสธ
สมมตฐิาน 

7 พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานในองค์กรปจัจุบัน
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์รแตกต่างกนั 0.922 0.431 

ปฏเิสธ
สมมตฐิาน 

 
 จากตารางที ่4 พบว่า เพศแตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน
พบว่า เพศแตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดขีองพนักงานสนิเชื่อธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งด้านการรบัรู้ 
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 สว่นดา้นอื่นๆไม่แตกต่างกนั 
 อายุแตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งรวม
ทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มจี านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุระหว่าง 21 – 30 ปี 
มี ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ อ ง ค์ ก ร ร ว ม ทุ ก ด้ า น แ ต ก ต่ า ง จ า ก ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ มี อ า ยุ ตั ้ ง แ ต่   
41 – 50 ปี และ 51 – 60 ปี ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรรวมทุกด้าน
แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ 41 – 50  และ 51 – 60 ปี 
 สถานภาพแตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรของพนักงานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หนึ่ง ไม่แตกต่างกนั 
 ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ง ไม่แตกต่างกนั 
 ต าแหน่งงานแตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หนึ่งไม่แตกต่างกนั 
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 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีความจงรกัภักดีต่อองค์กรของพนักงานสนิเชื่อธุรกิจรายใหญ่ธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหนึ่ง รวมทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มจี านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างทีม่ี
รายได้ระหว่าง 18,000 – 35,000 บาท มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรรวมทุกด้านแตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างที่มรีายได้
ระหว่าง 69,001 – 86,000 บาท และ 103,001 บาทขึน้ไปสว่นกลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดร้ะหว่าง 35,001 – 52,000 บาท มี
ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รรวมทุกด้านแตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างทีม่รีายได้ 103,001 บาทขึน้ไป และกลุ่มตวัอย่างทีม่ี
รายได้ระหว่าง 52,001 – 69,000 บาท มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรรวมทุกด้านแตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างที่มรีายได้ 
103,001 บาทขึน้ไป 
 ระยะเวลาในการท างานในองค์กรปจัจุบนัแตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานสนิเชื่อธุรกจิ
รายใหญ่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งไม่แตกต่างกนั 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 การศกึษาพบประเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผล มดีงันี้ 
 ด้านอายุ จากการทดสอบสมมติฐานขอ้มูลปจัจยัส่วนบุคคล ด้านอายุกบัความจงรกัภักดีต่อองค์กร พบว่า 
พนักงานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รแตกต่างกนั 
อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  0 . 0 1  โ ด ย พ นั ก ง า น ที่ อ ยู่ ใ น ช่ ว ง อ า ยุ   
21-30 ปี และ 31-40 ปี มีความจงรักภักดีในองค์กรภาพรวม และด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านการรับรู้ ด้าน
ความรูส้กึน้อยกว่าพนักงานทีอ่ยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี และ 51-60 ปี ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ ดลมล เอนจนิทะ (2548) ทีศ่กึษาเรื่อง ทศันคตดิา้นแรงจูงใจของพนักงานธนาคาร CITIBANK แผนก
ลกูคา้สมัพนัธท์ีม่ผีลต่อความพงึพอใจโดยรวม และความจงรกัภกัดต่ีอธนาคาร ทัง้นี้เป็นเพราะพนกังานทีอ่ยู่ในช่วงอายุ 
41-50 ปี และ 51-60 ปี ซี่งเป็นช่วงอายุที่การงานมัน่คง เติบโตในหน้าที่การงาน จึงท าให้พนักง านกลุ่มนี้มีความ
จงรกัภกัดต่ีอองค์กรมากกว่า กล่าวคอื บุคคลที่มอีายุมากจะมคีวามจงรกัภกัดมีากกว่าคนที่อายุน้อย ส่งผลให้ความ
คดิเหน็ของพนกังานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รแตกต่างกนั  
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการทดสอบสมมติฐานข้อมูลปจัจัยส่วนบุคคล รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับความ
จงรกัภกัดต่ีอองคก์ร พบว่า พนกังานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ธนาคารพาณิชยแ์หง่หนึ่งทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั
มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และ
สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ นิจชติา ชยัณรงค ์(2558 : 139) ทีศ่กึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติการท างาน 
ความผกูพนัต่อองคก์ร กบัความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานโรงแรม กรณีศกึษาโรงแรมวงัใต ้จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ทัง้น้ีรายไดเ้ป็นปจัจยัส าคญัในการด ารงชวีติ รวมทัง้เป็นแรงจงูใจในการท างานนอกจากนัน้ยงัมผีลต่อคุณภาพชวีติ โดย
พนักงานทีม่รีายไดส้งูจะมคีุณภาพชวีติทีด่กีว่าพนักงานทีร่ายไดน้้อย เนื่องจากสามารถตอบสนองความตอ้งการในการ
ใชช้วีติในการด ารงชวีติไดม้ากกว่า จงึสง่ผลใหพ้นกังานทีร่ายไดส้งูมคีวามจงรกัภกัดมีากกว่าพนกังานทีม่รีายไดน้้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติในการท างานของธนาคารอื่น ๆ เพีอ่น ามาปรบัปรุบคุณภาพชวีติ
ในการท างานใหเ้หมาะสม และช่วยสะทอ้นถงึประเดน็ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพชวีติในการท างานขององคก์รต่อไป 
 2. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบความผูกพนัต่อองคก์รของธนาคารอื่น ๆ เพีอ่น ามาปรบัปรุบใหเ้หมาะสมกบั
องคก์รต่อไป 
 3. ควรเพิม่ขอบเขตในการวจิยัในสว่นของค าถามปลายเปิดเพื่อใหร้บัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหา ขอ้เสนอแนะ
ในการพฒันาคุณภาพชวิติ และความผกูพกัต่อองคก์รของพนกังานสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง 
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 4. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่นพฤติกรรมองค์กร ความคาดหวงัในอาชีพที่ปฏิบตัิงานอยู่   
ทศันคตต่ิอการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 
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