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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณภาพชวีติในการทํางานที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย 

สาํนักงานใหญ่ จํานวน 400 คน สงักดัสายงานละ 100 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์่าท ีการวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามแตกต่าง และคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั  

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 41 ปีขึน้ไป ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีรายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 55,001 บาทขึน้ไป สถานภาพโสด และมปีระสบการณ์ทาํงาน 15 ปีขึน้ไป  

 2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเหน็ต่อคุณภาพชีวติในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

สาํนักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ระดบัด ี

ไดแ้ก่ ดา้นการทาํงานร่วมกนัและความสมัพนัธก์บับคุคลอืน่ ดา้นสทิธสิว่นบคุคลในสถานทีท่าํงาน ดา้นความสมดุล

ระหว่างชวีติกบัการทํางานโดยรวม ด้านงานมสี่วนเกีย่วขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคม ดา้นความกา้วหน้าและความ

มัน่คงในการทาํงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและสง่เสรมิสขุภาพ ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน และ

ดา้นการไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ ตามลาํดบั 

 3. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มเีพศ และสงักดัสายงานแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 4. ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาย ุระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพสมรส และประสบการณ์

การทาํงานแตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 5. คุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมมีความสมัพนัธ์กบัความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย สาํนกังานใหญ่ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง

และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 

คาํสาํคญั: คุณภาพชวีติในการทาํงาน ความผกูพนัต่อองคก์ร 
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Abstract 

 

 This research aims to study the quality of working life affecting employees commitment of 

Krungthai Bank head office. Sample size in this research is 400 employees of Krungthai Bank Head 

Office with 100 samples from each of different business lines. Questionnaire is a tool for data collection. 

Statistics for data analysis are percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way analysis of 

variance, Brown-forsythe and Pearson product moment correlation coefficient.  

 Results are as follows:  

 1.Most respondents were female with the age over 41 years old, holding Bachelor’s degree, 

earning average monthly income of Baht 55,001 or higher, being single and having duration of work over 

15 years.  

 2.The respondents’ overall opinions toward the quality of working life at Krungthai Bank head 

office is at good level. Considering each perspectives respondents have opinions at good level on the 

following perspectives: social integration in the work organization, constitutionalism in the work 

organization, the total life space, social relevance, growth and security, safe and healthy environment, 

development of human capacities and adequate and fair compensation, respectively.   

 3.Respondents with different gender and working business line have no difference in the 

employees’ commitment at statistical significance of 0.05 levels. 

 4.Respondents with different age, education level, average monthly income, marital status, 

duration of work have difference in the employees’ commitment at statistical significance of 0.01 levels.  

 5.Overall the quality of working life are moderately and positively related with employees 

commitment of Krungthai Bank head office at statistical significance of 0.01 level. 

 

Keyword: Quality of working life, Employees commitment 

 

บทนํา 

 ภาวะวกิฤตเิศรษฐกจิโลก และการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิของโลกทีป่ระเทศไทยกาํลงัเผชญิ

และประสบปญัหา ผูบ้รหิารองคก์รหลายๆแห่ง ไดพ้ยายามปรบัตวัใหร้อดพน้จากภยัพบิตัทิางเศรษฐกจิ ในภาวะ

เช่นน้ี ถา้องคก์รใดสามารถแข่งขนัและปรบัตวัได ้กจ็ะสามารถคงอยู่ต่อไปได ้การเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใน

องค์กรส่งผลให้พนักงานที่ปฎิบัติงานต้องพยายามปรับตัวเองให้เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงและ

สิง่แวดลอ้มใหม่ๆ ก่อใหเ้กดิความเครยีดกบัพนักงานทีป่ฎบิตังิานและความพงึพอใจในการปฎบิตังิานลดลง และ

สง่ผลกระทบต่อคุณภาพชวีติในการทาํงาน (Quality of Working Life) ของพนักงานลดลงไปดว้ย คุณภาพชวีติใน

การทํางานที่ดแีละเป็นสุขควรประกอบด้วยหลายปจัจยั ซึ่งอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละคน แต่โดยรวมแล้วความ

ตอ้งการมคีณุภาพชวีติในการทาํงานทีด่นีัน้ พอจะจาํแนกออกเป็นคร่าวๆ ไดด้งัน้ี คอื ตอ้งการความสาํเรจ็ในอาชพี

การทํางาน ต้องการความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน ความเจรญิเตบิโตในอาชพี ความมัน่คงและผลตอบที่คุม้ค่า 

การไดร้บัความยอมรบันับถอืจากบุคคลรอบขา้ง รวมถงึต้องการสภาพแวดลอ้มในการทํางานทีด่ ีและยงัมปีจัจยั

แวดล้อมอื่นๆ เช่น สภาพที่ทํางาน การบงัคบับญัชา การบริหารจดัการภายในองค์กร วิสยัทศัน์ของผู้บริหาร 

ความสมัพนัธ์ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้บงัคบับัญชา นโยบายการบริหารงานในองค์กร การได้ร้บเงินเดือนและ
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ผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่าตลอดจนการประเมนิผลการปฎบิตังิานทีย่ตุธิรรม ปจัจยัเหล่าน้ีลว้นมผีลต่อระดบัคุณภาพชวีติ

ในการทาํงาน ซึง่จะมผีลต่อความผกูพนัของพนกังานในทกุระดบัชัน้ทีม่ต่ีอองคก์ร 

 การทีอ่งคก์รจะประสบความสาํเรจ็ และสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารดาํเนินงานทีต่รง

ตามเป้าหมายองคก์รไดน้ัน้ ปจัจยัหลกัทีส่าํคญัปจัจยัหน่ึง คอื บุคลากรหรอืพนักงานทีอ่ยู่ในองคก์ร (สมชาย หริญั

กติต.ิ 2542: 10) จาํเป็นตอ้งมกีารธาํรงรกัษาบุคลากรใหอ้ยูก่บัองคก์ร หากบคุลากรในองคก์รมคีณุภาพชวีติในการ

ทํางานที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร ส่งผลให้บุคลากรและองค์กรเอื้อประโยชน์ต่อกัน เกิด

ประสทิธิภาพและประสทิธผิล บรรลุวตัถุประสงค์ที่วางไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร แต่ปญัหาที่แต่ละ

องค์กรประสบคอื ปญัหาการลาออกของบุคลากร ปญัหาเกี่ยวกบันโยบายขององค์กร หรือปญัหาในเรื่องการ

ทาํงานของพนกังานใหป้ระสบผลสาํเรจ็ตามหน้าที ่หรอืความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย (ประภาศร ีบุญญวฒัน์

วณิชย.์ 2549: 2) ซึง่อาจกล่าวไดว้่ามสีาเหตุมาจากคุณภาพชวีติในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นในดา้นค่าตอบแทนที่

เป็นธรรมและเพยีงพอ ความกา้วหน้าและความมัน่คงในการทาํงาน การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ความสมดุล

ระหว่างชวีติกบัการทํางาน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการทํางานและการทํางานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบั

บุคคล ซึง่สิง่เหล่าน้ีอาจเป็นสาเหตุทีส่่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิขององคก์าร ทัง้ในดา้นค่าใชจ้่ายในการสรร

หาคดัเลอืกพนักงานใหม่เพื่อทดแทนตําแหน่งงานเดมิที่พนักงานลาออก ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพฒันา

พนกังานเพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและมทีกัษะถูกต้องในการปฎบิตังิาน ซึง่จะเหน็ไดว้่า การทีพ่นักงานหน่ึงคน

ลาออกจากองคก์าร องคก์ารตอ้งสญูเสยีค่าใชจ้่ายและระยะเวลาไม่น้อยในการอบรมและพฒันาเพื่อใหท้ดแทนกบั

บคุลากรหน่ึงคนทีส่ญูเสยีไป (Hom; & Griffith. 2001) 

 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) เป็นหน่วยงานภาครฐัวิสาหกจิ มคีวามมุ่งมัน่พฒันาศกัยภาพของ

บุคลากรและสรา้งการบรกิารทีม่คุีณค่า เพื่อสนับสนุนการเตบิโตและความมัง่คัง่แก่ลูกคา้ สรา้งคุณภาพทีด่ขี ึน้แก่

สงัคม และสรา้งผลตอบแทนทีด่อีย่างยัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้(GROWING TOGETHER) ปจัจุบนัธนาคารกรุงไทยกําลงั

ประสบกบัปญัหาดา้นทรพัยากรบคุคลทีม่อีตัราการลาออกของพนกังานทีส่งูขึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบจากอตัราค่าเฉลีย่

ของการลาออกระหว่างปี 2551-2553 ซื่งมคี่าเท่ากบั 0.30 เปอร์เซน็ต์ ปี 2554-2555 มอีตัราค่าเฉลี่ยของการ

ลาออกเท่ากบั 2.52 เปอร์เซ็นต์ และในปี 2556 มอีตัราค่าเฉลีย่ของการลาออกเพิ่มขึน้เท่ากบั 4.4 เปอร์เซน็ต ์

((ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล. 2556: ออนไลน์)) ส่งผลใหธ้นาคารต้องมคี่าใชจ้่ายในการสรรหาคดัเลอืกพนักงาน

ใหม่ การพฒันาบุคลากรใหม้คีวามพรอ้มทํางานเพื่อทดแทนบุคลากรทีส่ญูเสยีไป จงึทําใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะ

ศกึษาคุณภาพชวีติในการทํางานทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ 

โดยผูว้จิยัเลอืกพนกังานธนาคารกรุงไทย สาํนกังานใหญ่ เป็นกรณีศกึษา เน่ืองจากมพีนกังานทีม่คีวามหลากหลาย

ในด้านตําแหน่งหน้าที่และประสบการณ์การทํางาน และสามารถนําผลที่ได้จากการศึกษาวิจยัในครัง้น้ีมาเป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กรให้ประสบความสําเร็จอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล บรรลุวตัถุประสงค์ที่วางไว ้และสามารถสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัให้แก่

องคก์ร ตลอดจนการรกัษาบคุลากรของธนาคารต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาปจัจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

สถานภาพสมรส ประสบการณ์การทํางาน และสงักัดสายงาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย สาํนกังานใหญ่ 
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 2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุภาพชวีติในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน

ธนาคารกรุงไทย สาํนกังานใหญ่ 

 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบง่ออกเป็น 

  1.1 ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพสมรส 

ประสบการณ์การทาํงาน และสงักดัสายงาน 

  1.2 คุณภาพชวีติในการทาํงาน 

   1.2.1 ดา้นการไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ 

   1.2.2 ดา้นสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและสง่เสรมิสขุภาพ 

   1.2.3 ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

   1.2.4 ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในการทาํงาน 

   1.2.5 ดา้นการทาํงานร่วมกนัและความสมัพนัธก์บับคุคลอืน่ 

   1.2.6 ดา้นสทิธสิว่นบคุคลในสถานทีท่าํงาน 

   1.2.7 ดา้นความสมดุลระหวา่งชวีติกบัการทาํงานโดยรวม 

   1.2.8 ดา้นงานมสีว่นเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัสงัคม 

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

สาํนกังานใหญ่ 

 

สมมติฐานในการวิจยั  

 1. พนกังานธนาคารกรุงไทยทีม่ปีจัจยัสว่นบคุคลประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน สถานภาพสมรส ประสบการณ์การทํางาน และสงักดัสายงาน ที่แตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองค์กรของ

พนกังานธนาคารกรุงไทย สาํนกังานใหญ่ แตกต่างกนั 

 2. คุณภาพชวีิตในการทํางานมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

สาํนกังานใหญ่ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดด้านประชากรศาสตร ์

 พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2529: 312-315) ไดใ้หค้วามหมายของประชากรศาสตรว์่าลกัษณะแต่ละบุคคล

แตกต่างกนัไป โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ จะมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร ลกัษณะประชากรศาสตร ์

ประกอบดว้ย 

 1.เพศ (Gender) มงีานวจิยัทีพ่สิจูน์ว่า คุณลกัษณะบางอย่างของเพศชาย และเพศหญงิทีต่่างกนัส่งผลให้

การสือ่สารของชายและหญงิต่างกนั 
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 2.อายุ (Age) ไอ แอล เจนิส และดเีรฟ์ ได้ทําการวจิยัและไดผ้ลสรุปว่า การชกัจูงจติใจหรอืการโน้มน้าว

จติใจของคน จะยากขึน้ตามอายขุองคนทีเ่พิม่ขึน้ 

 3.การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรทีส่าํคญัมากทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของการสื่อสารของ

ผูร้บัสาร เช่น บุคคลทีม่กีารศกึษาสงูจะสนใจขา่วสาร ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ และมกัเปิดรบัสือ่สิง่พมิพม์าก 

 4.ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชพี รายได้ เชื้อชาต ิ

ตลอดจนภมูหิลงัของครอบครวั เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของบคุคล โดยมรีายงานหลายเรือ่ง

ทีไ่ดพ้สิจูน์แลว้ว่า ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมนัน้ มอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของคน 

 แนวคิดด้านคณุภาพชีวิตในการทาํงาน 

 สรรเสรญิ เตชะบูรพา (2545: 13) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานไว้ว่า หมายถึง 

ความรูส้กึของพนักงานทีท่ําใหเ้กดิความพงึพอใจในงาน มคีวามสุขในการทํางานและมสีุขภาพจติทีด่ ีทีพ่นักงาน

ไดร้บัมาจากประสบการณ์ในการทาํงาน ซึง่จะสง่ผลต่อประสทิธภิาพของพนกังานและองคก์ร 

 อรพนิท ์มสุกินวบตุร (2547: 12) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชวีติในการทํางานไวว้่า หมายถงึ การที่

บคุลากรมลีกัษณะการทาํงานทีส่อดคลอ้งกบัการมชีวีติทีส่มบรูณ์ทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ และสภาพทีเ่ป็นอยู่ใน

สงัคม ทาํใหเ้กดิความพงึพอใจ และปฎบิตังิานอย่างมคีวามสขุ 

 แฮคแมน และซทัเทลิ (Hackman; & Suttle. 1984: 14) ไดใ้หค้วามหมายของคณุภาพชวีติในการทาํงาน

ไว้ว่า หมายถึง สิง่ที่สนองความผาสุกและความพงึพอใจของผู้ปฎิบตัิงานทุกๆคนในองค์การไม่ว่าจะเป็นระดบั

คนงาน หวัหน้างาน ผู้บรหิาร หรอืเจา้ของบรษิัท การมคีุณภาพชวีติการทํางานที่ดนีอกจากทําใหค้นมคีวามพงึ

พอใจแล้วยงัส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มทางสงัคม เศรษฐกจิ ผลผลติต่างๆ และที่สาํคญัคุณภาพชวีติการทํางานจะ

นําไปสูค่วามพงึพอใจและความผกูพนัต่อองคก์ารไดช้ว่ยใหอ้ตัราการขาดงาน การลาออกและอุบตัเิหตุลดน้อยลง 

 แนวคิดความผกูพนัต่อองคก์ร 

 สเตยีร ์(Steer. 1983: 62) ไดนิ้ยามความผูกพนัต่อองคก์รว่า เป็นความสมัพนัธอ์ย่างแรงกลา้ในการเป็น

สมาชกิ และการมสีว่นร่วม (Involvement) ในองคก์รอยา่งน้อย 3 ประการ คอื 

- ความผกูพนัอยา่งแน่นแฟ้นทีม่ต่ีอองคก์รทีต่นเองทาํงานอยู่ 

- เป็นความเชือ่อยา่งแรงกลา้ทีจ่ะยอมรบัเป้าหมาย และคา่นิยมขององคก์ร 

- มคีวามเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อทําประโยชน์ใหก้บัองคก์รและความปรารถนา

อยา่งแรงกลา้ทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่การเป็นสมาชกิองคก์ร 

 อรพนิท ์สุขสถาพร (2542) ไดใ้หค้วามหมายของความผูกพนัต่อองค์กรไวว้่า หมายถึง ความรูส้กึของ

ผูป้ฎิบตังิานที่แสดงตนเป็นหน่ึงเดยีวกบัองค์กร มคี่านิยมทีก่ลมกลนืกบัสมาชกิในองคก์รคนอื่นๆและเต็มใจทีจ่ะ

อุทศิกําลงักาย และกําลงัใจเพื่อปฎิบตัภิารกจิขององค์กรซึ่งแสดงให้เหน็ถึงความเชื่อมัน่อย่างแรงกล้า และการ

ยอมรบัเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ร 

 อลัเลน และ เมเยอร ์(พชิติ พทิกัษ์เทพสมบตั.ิ 2552: 191; อา้งองิจาก Allen; & Myer. 1990: 1-18) 

เสนอวา่ความผกูพนัต่อองคก์รซืง่ประกอบดว้ย ลกัษณะสามประการคอื ความผกูพนัดา้นจติใจ ดา้นการคงอยู่ และ

ดา้นบรรทดัฐาน โดยทัว่ไปแลว้ ความผูกพนัต่อองค์กรจะเป็นสิง่ที่ยดึเหน่ียวระหว่างพนักงานกบัองค์กร ช่วยให้
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พนักงานมคีวามจงรกัภกัดแีละยงัคงอยู่กบัองคก์ร แต่หากพจิารณาแลว้จะเหน็ไดว้่า สิง่ทีย่ดึเหน่ียวทีว่่าน้ีอาจจะ

ไม่ไดป้รากฏในรปูแบบเดยีวกนั กล่าวคอื 

1. การทีพ่นกังานทีม่คีวามผกูพนัดา้นจติใจ (Affective Commitment) กเ็น่ืองจากทีพ่วก 

เขาปรารถนา (Want) ทีจ่ะอยูใ่นองคก์ร 

2. สว่นพนกังานทีม่คีวามผกูพนัดา้นการคงอยู ่(Continuance Commitment) อาจเป็นได ้

วา่พวกเขาจาํเป็นทีจ่ะอยูใ่นองคก์ร (Need) 

3. และในขณะทีพ่นกังานทีม่คีวามผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน (Normative Commitment) ก ็

เพราะพวกเขารูส้กึวา่เขาควรจะ (Ought) อยูใ่นองคก์ร 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาและทําวจิยัครัง้น้ี คอื พนักงานนาคารกรุงไทย สาํนักงาน

ใหญ่ กรุงเทพมหานคร มจีาํนวน 5,694 คน เน่ืองจากทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัไดค้ํานวณหา

ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรของ Taro Yamane (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2548: 194) โดยมรีะดบัความเชื่อมัน่อยู่ที ่

95% และสดัส่วนของการคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกดิขึน้ได้เท่ากบั 5% จะได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจํานวน 373 คน 

โดยผูว้จิยัไดส้าํรองกลุ่มตวัอย่างเพิม่จาํนวน 27 คน ดงันัน้ในการทาํวจิยัครัง้น้ีจะไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวม

ขอ้มลู โดยจดัลาํดบัเน้ือหาแบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอ้มลูทีต่อ้งการ ซึง่แบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูในลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพสมรส ประสบการณ์การทาํงาน และสงักดัสายงาน โดย

ลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถามแบบมคีาํตอบใหเ้ลอืกตอบ (Check List) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู

ประเภทนามกาํหนด (Nominal Scale) จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส และสงักดัสายงาน และขอ้มลู

ประเภทจดัลาํดบั (Ordinal Scale) จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ

ประสบการณ์การทาํงาน 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัดา้นคณุภาพชวีติในการทาํงาน ใชว้ดัความคดิเหน็ดา้น

คณุภาพชวีติในการทาํงานของพนกังานธนาคารกรุงไทย สาํนกังานใหญ่ ซึง่ทาํการศกึษา 8 ดา้น ดา้นละ 3 ขอ้ คอื 

ดา้นการไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ ดา้นสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและสง่เสรมิสขุภาพ ดา้นการ

พฒันาศกัยภาพของพนกังาน ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นการทาํงานร่วมกนัและ

ความสมัพนัธก์บับุคคลอื่น ดา้นสทิธสิว่นบคุคลในสถานทีท่าํงาน ดา้นความสมดุลระหวา่งชวีติกบัการทาํงาน

โดยรวม และดา้นงานมสีว่นเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัสงัคม ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบลเิคอรท์ สเกล 

(Likert Scale) เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยแต่ละขอ้แบ่งการแสดงความ

คดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบั 
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 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย 

สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 7 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบลเิคอรท์ สเกล (Likert Scale) เป็นระดบัการวดั

ขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยแต่ละขอ้แบง่การแสดงความคดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบั 

 

ผลการวิจยั 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหปั์จจยัส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรงุไทย สาํนักงานใหญ่ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จํานวน 257 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.30 อายุ 41 ปีขึน้ไป 

จํานวน 208 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.00 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีหรอืตํ่ากว่า จํานวน 246 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

61.50  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 55,001 บาทขึน้ไป จํานวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.00 สถานภาพโสด/อื่นๆ 

จํานวน 220 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.00 มปีระสบการณ์ทํางาน 15 ปีขึน้ไป จํานวน 218 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.50 

สงักดัสายงานทรพัยากรบุคคลและบรรษทัภบิาล สายงานปฏบิตักิาร สายงานธรุกจิภาครฐั สายงานบรหิารการเงนิ 

สายงานละ 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 เทา่กนั 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน

ธนาคารกรงุไทย สาํนักงานใหญ่ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

สาํนักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดบัด ี ( X = 3.92) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม

คดิเหน็ระดบัด ีไดแ้ก่ ด้านการทํางานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบับุคคลอื่น ( X = 4.11) ดา้นสทิธสิว่นบุคคลใน

สถานที่ทํางาน ( X = 4.11) ด้านความสมดุลระหว่างชวีติกบัการทํางานโดยรวม ( X = 4.04) ด้านงานมสี่วน

เกี่ยวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคม( X = 4.00) ด้านความกา้วหน้าและความมัน่คงในการทํางาน ( X = 3.99) ด้าน

สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ ( X = 3.95) ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน ( X = 3.71)      

และดา้นการไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ ( X = 3.49) ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหค์วามผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานธนาคารกรงุไทย สาํนักงานใหญ่ 

 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย สาํนกังานใหญ่ โดยรวมอยู่ใน

ระดบัสงู ( X = 4.15) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามผูกพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัสงู

มาก ไดแ้ก่ พนักงานมคีวามภูมใิจและยนิดทีีจ่ะบอกกบัใครๆว่าเป็นพนักงานคนหน่ึงของธนาคารกรุงไทย ( X = 

4.45) พนกังานเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามรู ้ความสามารถและประสบการณ์ทีม่อียา่งเตม็ทีเ่พื่อใหง้านของธนาคารประสบ

ผลสาํเรจ็ ( X = 4.33) พนักงานรู้สกึมคีวามสุขและพอใจที่ได้ทํางานทีธ่นาคารแห่งน้ี เปรยีบเสมอืนว่าธนาคาร 

กรุงไทยเป็นบา้นหลงัทีส่องของพนกังาน ( X = 4.30) ตามลาํดบั และผูต้อบแบบสอบถามมคีวามผกูพนัต่อองคก์ร

อยู่ในระดบัสงู ไดแ้ก่ พนักงานรูส้กึว่าปญัหาของธนาคาร เปรยีบเสมอืนปญัหาของพนักงานที่ต้องช่วยกนัแก้ไข     

( X = 4.14) พนักงานเชื่อมัน่ว่าธนาคารแห่งน้ี มคีวามมัน่คงทําให้พนักงานมโีอกาสก้าวหน้าและปรารถนาจะ

ทํางานกบัธนาคารแห่งน้ีตลอดไป ( X = 4.12) พนักงานยนิดทีีจ่ะร่วมงานกบัธนาคารแห่งน้ี แมอ้งค์กรอื่นจ่าย

ค่าตอบแทนที่สูงกว่า ( X = 3.92) และพนักงานมีความพึงพอใจต่อนโยบายและรูปแบบการบริหารงานของ

ธนาคาร ( X = 3.80) ตามลาํดบั 
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 ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 พนักงานธนาคารกรุงไทยที่มปีจัจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพสมรส ประสบการณ์การทํางาน และสงักดัสายงาน ที่แตกต่างกนั มคีวามผูกพนั

ต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย สาํนกังานใหญ่ แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย สาํนกังานใหญ่ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า คุณภาพชวีติในการทํางานในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนั

ต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เทา่กบั 0.696 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง

และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้พนกังานมคีณุภาพชวีติในการทาํงานในภาพรวมดขีึน้ จะมคีวามผกูพนั

ต่อองคก์รเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

 

สรปุและอภิปรายผล 

 1. พนกังานทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่อาจเป็นผลเน่ืองจากธนาคารกรุงไทย สาํนักงานใหญ่ มกีารปฏบิตัต่ิอ

พนักงานชายและหญิงอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั เช่น สทิธปิระโยชน์ สวสัดกิารพนักงาน การประเมนิผลการ

ปฏบิตังิาน การฝึกอบรมพฒันาพนกังาน รวมถงึการใหส้ทิธโิอกาสในการแสดงความคดิเหน็การปฏบิตังิานในดา้น

ต่างๆ ของพนักงานชายและหญงิเหมอืนกนั จงึอาจส่งผลให้พนักงานทัง้เพศชายและเพศหญิงมคีวามผูกพนัต่อ

องค์กรไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ วมิลรตัน์ อินทะเสย์ (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

ความผูกพนัของพนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง กรณีศกึษา กลุ่มงานบรกิาร Corporate Cash Management 

พบวา่ พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัของพนกังานสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงไมต่่างกนั  

 2. พนกังานทีม่ชี่วงอายแุตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พนกังานทีม่ชี่วงอายุ 21-30 ปี มคีวามผกูพนัต่อองคก์รน้อยกวา่พนกังานทีม่ี

ช่วงอายุ 31-40 ปี และพนักงานที่มอีายุ 41 ปีขึน้ไป ตามลําดบั ซึง่อาจเป็นผลเน่ืองจากพนักงานทีม่อีายุมาก

ทาํงานใหก้บัธนาคารมานานจนรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ประกอบกบัธนาคารกรุงไทยยงัมกีารเตบิโตทีม่ ัน่คง

และต่อเน่ืองมาโดยตลอด อกีทัง้ถา้ตอ้งออกจากธนาคารน้ีไปอาจทําใหส้ญูเสยีเวลา ความพยายาม ประโยชน์และ

สวสัดกิารทีไ่ดร้บัจากธนาคาร จงึส่งผลใหพ้นักงานทีม่อีายุมากมคีวามผูกพนัต่อองคก์รมากกว่าพนักงานทีม่อีายุ

น้อยกวา่ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ มาวเดย,์ เสตยีร ์และพอตเตอร(์Mowday, Steers and Porter.1974) ทีก่ล่าวไว้

วา่ อายเุป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สติา ลิม้สวสัดิ ์(2551) ศกึษาเรื่อง

จรยิธรรมในหน้าที่ธุรกิจขององค์กรที่มผีลต่อความผูกพนัของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ 

พบว่า พนักงานกลุม่อายุที่แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั เน่ืองจากพนักงานที่มีอายุมากจะ

ตระหนักว่าโอกาสหรอืทางเลอืกในการทํางานของตนลดลง เป็นขอ้จํากดัในการเลือกงานหรอืเปลี่ยนงาน ส่วน

พนกังานทีม่อีายุน้อยมกัจะมคีวามกระตอืรอืรน้ในการทํางาน ชอบแสวงหาทดลองสิง่ใหม่ๆ ทําใหม้โีอกาสเปลีย่น

งานบ่อย และมีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่า แต่ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปภาดา ตันตรางค์กูล (2551) 

ศกึษาเรือ่ง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากร สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาติ และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วลัภา พวัพงษ์พนัธุ ์(2547) พบว่า บุคลากรที่มอีายุที่แตกต่างกนั มี

ความผกูพนัต่อองคก์รไมแ่ตกต่างกนั    
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 3. พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีหรอืตํ่ากว่า มคีวามผูกพนั

ต่อองค์กรมากกว่าพนักงานที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งอาจเป็นผลเน่ืองจากพนักงานที่มีระดับ

การศึกษาที่สูงกว่าย่อมมโีอกาสในการเลือกงานสูงกว่าพนักงานที่มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่า และทําให้เกิดการ

เปลีย่นงานบอ่ย จงึมคีวามผกูพนัต่อองคก์รน้อยกวา่พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากวา่ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

วมิลรตัน์ อนิทะเสย ์(2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความผูกพนัของพนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง 

กรณีศกึษา กลุ่มงานบรกิาร Corporate Cash Management พบว่า พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มี

ความผกูพนัของพนักงานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรนิญา ปูเต๊ะ (2552) 

ศกึษาเรื่องคุณภาพชวีติในการทาํงานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์าร : กรณีพนักงานธนาคารพฒันา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาํนักงานใหญ่) พบว่า พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั  

มคีวามผูกพนัต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากอาจเป็นเพราะธนาคารไม่ได้วดัความสามารถของ

พนกังานจากระดบัการศกึษาเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัวดัทีผ่ลงานของพนักงานมากกว่า ดงันัน้ จงึทําใหค้วามรูส้กึที่

จะทาํงานต่อของพนกังานไมเ่กีย่วขอ้งกบัระดบัการศกึษา 

 4. พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-25,000 บาท มคีวาม

ผกูพนัต่อองคก์รน้อยกวา่พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001-45,000 บาท พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

45,001-55,000 บาท และพนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 55,001 บาทขีน้ไป ตามลาํดบั ซึง่อาจเป็นผลเน่ืองจาก

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสงู มแีรงจูงใจ เช่น สทิธปิระโยชน์ต่างๆ ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานทีส่งู

กวา่พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อย ทาํใหเ้กดิความทุม่เทในการทาํงาน โอกาสทีจ่ะเปลีย่นงานลดน้อยลง อกี

ทัง้ธนาคารยงัมโีครงสรา้งตําแหน่งงานและเสน้ทางความกา้วหน้าทีช่ดัเจน จงึส่งผลให้พนักงานทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนสงูมคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยัวฒัน์ 

โอสถอาํนวยโชค (2555) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานบรษิทัที่

ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาพนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์แห่งหน่ึง พบว่า

พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนสงูกวา่มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารมากกว่าพนกังานทีเ่ป็นกลุ่มทีม่รีายไดต่้อเดอืนตํ่ากว่า 

และสอดคล้องกบังานวิจยัของชานนทร์ ปวงละคร (2551) ซึ่งทําการศึกษาเรื่อง ความผูกพนัต่อองค์การของ

พนกังาน บรษิทั ปตท.จาํกดั(มหาชน) สาํนกังานใหญ่ กลุ่มธรุกจิน้ํามนั พบวา่ อตัราเงนิเดอืนของพนกังานมผีลต่อ

ความผกูพนัในองคก์ร แต่ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยาพร หอ้งแซง (2555) ศกึษาเรื่อง การบรหิารทรพัยากร

มนุษยท์ีม่ผีลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานสาขาธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ พนกังาน

ทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากพนักงานทีม่รีายได้น้อย

และรายได้สูงจะมคีวามรู้สกึมัน่คงในการปฏบิตัิงานและรู้สกึผูกพนักบัองค์กรเท่ากนั โดยไม่คดิเปลี่ยนแปลงไป

ทาํงานทีอ่ืน่ 

 5. พนักงานที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พนกังานทีม่สีถานภาพสมรส มคีวามผูกพนัต่อองคก์รมากกว่า

พนักงานที่มีสถานภาพโสด/อื่นๆ ซึ่งอาจเป็นผลเน่ืองจากพนักงานที่มีสถานภาพสมรสแล้วมีภาระที่จะต้อง

รบัผดิชอบมากกวา่พนกังานทีม่สีถานภาพโสด/อืน่ๆ จงึเป็นขอ้จาํกดัในการยา้ยองคก์รในการทาํงาน สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ สวุมิล พมิลศริ ิ(2555) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นความกา้วหน้าในสายอาชพีที่มคีวามสมัพนัธต่์อความ

ผกูพนัของพนกังานบรษิทัแหง่หน่ึง พบวา่ พนกังานทีม่สีถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัของพนกังาน

ในองคก์รแห่งหน่ึงแตกต่างกนั อาจจะมเีหตุผลมาจากพนักงานทีแ่ต่งงานแลว้มภีาระทีจ่ะต้องรบัผดิชอบมากกว่า
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คนโสด จึงไม่นิยมที่จะโยกย้าย เปลี่ยนงานบ่อยๆ เน่ืองจากอาจเกิดความไม่มัน่คงในอาชีพได้ สอดคล้องกบั

งานวจิยัของ Lincoin; & Kalleberg (วฒันา. 2542: 57) ไดศ้กึษาความผูกพนัต่อองคก์รในประเทศญี่ปุ่น และ

สหรฐัอเมรกิา พบว่า คนที่แต่งงานแล้วจะมคีวามผูกพนัต่อองคก์รมากกว่าคนโสด เน่ืองจากคนที่แต่งงานแล้วมี

ภาระทีจ่ะต้องรบัผดิชอบมากกว่าคนโสด ซึ่งเป็นขอ้จํากดัของการย้ายองค์กรในการทํางาน แต่ไม่สอดคล้องกบั

งานวจิยัของ จกัรกฤษณ์ อคัคโพธกุิล (2556) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน 

กรณีศกึษาบรษิทัจดัการขอ้มลูแหง่หน่ึง พบวา่ พนกังานทีม่สีถานภาพสมรส ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์รของพนักงานในบรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหน่ึงไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากสถานภาพโสด สมรส หรอืหย่ารา้ง/

หมา้ย ไม่ใช่ปจัจยัสาํคญัในการปฏบิตังิานขององคก์ร แต่มุ่งเน้นในเรื่องของความรูค้วามสามารถของพนักงานเป็น

สาํคญั แมว้า่พนกังานจะมสีถานภาพใด กม็โีอกาส และสทิธเิทา่เทยีมกนั 

 6. พนกังานทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานแตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พนักงานทีม่ปีระสบการณ์การทํางานน้อยกว่า 6 

ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์รน้อยกว่าพนักงานทีม่ปีระสบการณ์การทํางาน 6-15 ปี และพนกังานทีม่ปีระสบการณ์

การทาํงาน 15 ปีขึน้ไป ตามลาํดบั ซึง่อาจเป็นผลเน่ืองจากพนกังานทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานมากกวา่มคีวามพงึ

พอใจในนโยบายและรูปแบบการบรหิารงานของธนาคาร เชื่อในวสิยัทศัน์และค่านิยม ทําใหย้งัคงทีจ่ะร่วมงานกบั

ธนาคารต่อไปอกีทัง้ผลประโยชน์ในดา้นค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ทําใหพ้นักงานทีม่ปีระสบการณ์การ

ทาํงานมากกวา่มคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่พนกังานทีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สติา 

ลิ้มสวสัดิ ์(2551) ศึกษาเรื่อง จริยธรรมในหน้าที่ธุรกิจขององค์กรที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน บมจ.

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ พบว่า พนักงานที่มอีายุงานในธนาคารแตกต่างกนัจะมคีวามผูกพนัต่อองค์กร 

แตกต่างกนั โดยพนกังานทีม่อีายงุานมากกวา่จะมคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นจติใจสงูกวา่พนกังานทีม่อีายงุานน้อย

กวา่ แต่ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยัวฒัน์ โอสถอาํนวยโชค (2555) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บั

ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงานบรษิทัทีป่รกึษาดา้นระบบคอมพวิเตอร ์กรณีศกึษาพนักงานบรษิทัทีป่รกึษา

ดา้นระบบคอมพวิเตอร์แห่งหน่ึง พบว่า ระยะเวลาการทํางานไม่ใช่ปจัจยัที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กร แม้ว่า

พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการทาํงานน้อยกม็คีวามผกูพนัต่อองคก์รเหมอืนกนั แต่อาจขึน้อยู่กบัการวางนโยบายใน

องคก์าร ความกา้วหน้าในการทาํงาน ความมัน่คงในการทาํงาน ตลอดจนผลตอบแทนทีไ่ดร้บัไม่ว่าจะผลตอบแทน

ทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืไมเ่ป็นตวัเงนิ  

 7. พนักงานที่มสีงักดัสายงานแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ซึง่อาจเป็นผลเน่ืองจากธนาคารกรุงไทย สาํนักงานใหญ่ มี

โครงสรา้งของตาํแหน่งงาน ลกัษณะงานทีท่าํ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ทีเ่หมาะสม

กบัแต่ละสงักดัสายงาน จงึทําให้พนักงานที่มีสงักดัสายงานแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกนังานวจิยัของ อรทยั ตัง้ทองเพช็ร (2547) ศกึษาเรื่องตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัความผูกพนัต่อองคก์รของ

พนักงานบรษิทั GMM GRAMMY จาํกดั (มหาชน) พบว่าพนักงานบรษิทั GMM GRAMMY จาํกดั(มหาชน) ทีม่ี

ฝ่ายงานแตกต่างกนัจะมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะบริษัทให้

ความสาํคญักบัฝ่ายงานต่างๆภายในองคก์รอย่างเท่าเทยีมกนั มกีารบรหิารจดัการฝ่ายงานต่างๆอย่างเสมอภาค 

จงึทาํใหเ้กดิความรูส้กึผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปภา

ดา ตนัตรางค์กูล (2551) ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร สํานักงาน

พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ พบว่า บุคลากรที่สงักดัหน่วยงาน ที่แตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อ

องคก์าร แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ นงนุช กลดัทอง (2547) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความยดึมัน่
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ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พบว่า ปจัจัยส่วนบุคคล ด้านแผนกที่

ปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารทีแ่ตกต่างกนั 

 คุณภาพชี วิตในการทํางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

ธนาคารกรงุไทย สาํนักงานใหญ่ ดงัน้ี 

 1. การไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี

ความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าพนักงานได้รบัค่าตอบแทนที่

ยุตธิรรม เพยีงพอสาํหรบัการใชจ้่ายตามภาวะเศรษฐกจิและค่าครองชพี และเหมาะสมกบัตําแหน่งงาน ปรมิาณ

งานทีร่บัผดิชอบ จะส่งผลใหพ้นักงานมคีวามผูกพนัต่อองคก์รเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยัวฒัน์ โอสถ

อํานวยโชค (2555) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัจูงใจที่มคีวามสมัพนัธ์กบัคววามผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบรษิัทที่

ปรกึษาดา้นระบบคอมพวิเตอร ์กรณีศกึษาพนกังานบรษิทัทีป่รกึษาดา้นระบบคอมพวิเตอรแ์ห่งหน่ึง พบว่า ปจัจยั

ดา้นเงนิเดอืน ผลตอบแทน และสวสัดกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง โดย

พนกังานขององคก์ารไดเ้งนิเดอืน ผลตอบแทน และสวสัดกิารในระดบัทีเ่หมาะสม ยุตธิรรม และเป็นทีน่่าพอใจ ก็

จะมคีวามผกูพนัต่อองคก์ารมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิวรรณ ศริคิณู(2542) ศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติ

ในการทํางานกบัความผูกพนัต่อองค์การ : ศึกษากรณี บรรษัทบริหารสนิทรพัย์สถาบนัทางการเงิน พบว่า 

พนกังานบรรษทับรหิารสนิทรพัยส์ถาบนัทางการเงนิ มคีุณภาพชวีติในการทํางานดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและ

ยตุธิรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2. สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าพนักงานมอุีปกรณ์ เครื่องมอืที่

จําเป็นในการทํางาน รวมทัง้มสีถานที่ทํางานสะอาด ปลอดโปร่ง ที่เอื้อต่อการปฏบิตัิงาน มกีารจดัการทางออก

ฉุกเฉนิภายในอาคารเพยีงพอสาํหรบัการป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ และมสีวสัดกิาร สทิธปิระโยชน์จากธนาคาร

อย่างเพยีงพอ จะสง่ผลใหพ้นกังานมคีวามผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จกัรพนัธ ์อุณหประ

เสรฐิกุล (2549) ทีศ่กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุภาพชวีติในการทาํงานกบัความพงึพอใจในชวีติความเป็นอยูข่อง

พนักงานแจกใบปลวิของบรษิทั เอเบิล้ทู พบว่า คุณภาพชวีติในการทํางานดา้นสิง่แวดล้อมทีถู่กสุขลกัษณะและ

ปลอดภยัต่อสขุภาพมคีวามสมัพนัธก์บัความพอใจในชวีติความเป็นอยูข่องพนกังานแจกใบปลวิ มคีวามสมัพนัธอ์ยู่

ในระดบัตํ่ามากถึงปานกลาง ส่งผลใหคุ้ณภาพชวีติในการทํางานดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภยัมี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารพนกังาน 

 3. การพัฒนาศักยภาพของพนักงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าพนักงานมโีอกาสได้นําความรู้

ความสามารถมาใชใ้นการปฏบิตังิานอย่างเตม็ที ่ไดร้บัการสนับสนุนใหไ้ปศกึษาดูงาน หรอืเขา้อบรมเพื่อเพิม่พูน

ความรู ้ความสามารถและทกัษะในการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพในการทาํงานอยูเ่สมอ จะสง่ผลใหพ้นกังานมี

ความผกูพนัต่อองคก์ารเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรษสริ ิอาสาเสนีย ์(2546) ศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติ

ในการทํางานของวิศวกรของบรษิัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) พบว่า วิศวกรยอมรบัว่าการ

พฒันาประสทิธภิาพในการทาํงานของตนเอง จะทาํใหม้คีวามกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน รวมทัง้ยอมรบัวา่เมือ่ไดร้บั

การพฒันา ฝึกอบรม สมัมนา ดงูานแลว้ วศิวกรรูส้กึวา่งานสามารถปฏบิตังิานไดด้กีวา่เดมิ อยู่ในระดบัสงู ส่งผลให้
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คุณภาพชวีิตในการทํางานด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ

พนกังาน 

 4. ความกา้วหน้าและความมัน่คงในการทํางานมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี

ความสมัพนัธ์กันในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้าพนักงานทราบถึงเส้นทาง

ความก้าวหน้าในตําแหน่งงานที่สูงขึ้นอย่างชดัเจน หรือมีความมัน่ใจในการทํางานว่ามีงานทํา มีรายได้ ไม่มี

ความรู้สึกที่จะถูกปลดออก หรือถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ก็ย่อมทําให้พนักงานได้รับรู้ว่าตนเองยังมี

ความกา้วหน้าและความมัน่คงในการทํางาน จะส่งผลใหพ้นักงานมคีวามผูกพนัต่อองค์กรเพิ่มขึน้ สอดคล้องกบั

แนวคดิของสเตยีรแ์ละพอตเตอร ์(Steers & Porter. 1974) ทีก่ล่าวว่า โอกาสความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานและ

ประสบความสาํเรจ็ในงาน ปจัจยัลกัษณะงานเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร จะเสรมิใหพ้นักงานมี

ความผกูพนัต่อองคก์ารมากขึน้ตามทีพ่นกังานมกีารคาดหวงั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรนิญา ปูเต๊ะ (2552) 

ศกึษาเรือ่ง คุณภาพชวีติในการทาํงานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร : กรณีพนักงานธนาคารพฒันา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย (สาํนกังานใหญ่) พบว่า ความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน

มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การในทุกด้าน โดยพนักงานที่มผีลการปฏบิตัิงานดเียี่ยม จะได้รบัการ

พจิารณาจากผูบ้งัคบับญัชา ทัง้ในเรือ่งค่าตอบแทน และการเลือ่นตาํแหน่งงานทีด่ขี ึน้อยา่งชดัเจน 

 5. การทํางานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบับุคคลอื่นมีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของ

พนกังานธนาคารกรุงไทย สาํนกังานใหญ่ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้ามกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิให้

พนักงานไดท้ํางานร่วมกนั มกีารยกย่อง การยอมรบั การใหค้วามช่วยเหลอื ใหค้ําแนะนําในการแกป้ญัหาในการ

ทํางานจากหวัหน้างานและผู้ร่วมงานอยู่เสมอ จะทําให้พนักงานรู้สกึมคีวามสุขเกดิความพงึพอใจ  และส่งผลให้

พนักงานมคีวามผูกพนัต่อองคก์รสงูขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เฮอรบ์นิิค และออตโต (Hrebiniak; & Alutto. 

1972) พบว่า ความไว้วางใจระหว่างบุคคลจะมคีวามสาํคญัต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูท้ี่อยู่ร่วมกนัในสงัคม 

การที่บุคคลเห็นว่าสภาพแวดล้อมทางสงัคม ในองค์กรมีลักษณะของการร่วมมือช่วยเหลือเป็นมิตรจะทําให ้

ผูป้ฏบิตังิานมคีวามรูส้กึผกูพนัต่อองคก์ร แต่ถา้องคก์รใดมลีกัษณะของการขาดความร่วมมอื หรอืมคีวามเป็นมติร

น้อยกจ็ะทาํใหบุ้คคลมคีวามผกูพนัต่อองคก์รตํ่า และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วมิลรตัน์ อนิทะเสย ์(2554) ศกึษา

เรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานสถาบันการเงินแห่งหน่ึง กรณีศึกษา กลุ่มงานบริการ 

Corporate Cash Management พบว่า ดา้นงานทีม่โีอกาสปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นโดยรวม มคีวามสมัพนัธต่์อความ

ผูกพนัโดยรวมของพนักงานสถาบนัการเงนิ โดยหากได้รบัความร่วมมอืในเรื่องงาน และมกีารประสานงานจาก

เพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดใีนการทํางาน มผีลทําใหพ้นักงานมคีวามพอใจมาก ทําใหพ้นักงานเกดิความรูส้กึผูกพนั

กบัองคก์รมากขึน้ 

 6. สิทธิส่วนบุคคลในสถานที่ทํางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาให้

ความเคารพในสทิธสิ่วนบุคคล และไม่กา้วก่ายในเรื่องส่วนตวัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบังาน หรอืระเบยีบ/ขอ้บงัคบัในการ

ปฏบิตังิานไม่จาํกดัสทิธสิว่นบุคคลของพนกังาน จะสง่ผลใหพ้นกังานมคีวามผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มขึน้ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ธรีาภทัร ขตัยิะหล้า (2555) ศกึษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานกบัความผูกพนัต่อองค์การของ

บคุลากรองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลปา่สกั อาํเภอเมอืงลาํพนู พบว่า ผูป้ฏบิตังิานไม่ควรกา้วก่ายหรอืล่วงลํ้าสทิธสิว่น

บุคคลของคนอื่นมากจนเกนิไป ควรรู้จกัหน้าทีร่บัผดิชอบของตนเองและเคารพสทิธขิองผูอ้ื่น หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ
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ควรมกีารมอบหมายงานใหช้ดัเจน เพื่อลดการเลื่อมลํ้าหรอืการกา้วก่ายการทํางานโดยมไิดต้ัง้ใจ และจะส่งผลให้

เกดิความผกูพนัต่อองคก์ร 

 7. ความสมดุลระหวา่งชวีติกบัการทาํงานโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าการปฏบิตังิานของพนักงานเป็นไป

อยา่งราบรืน่ ไมเ่ป็นอุปสรรคในการใชช้วีติของพนกังานกบัครอบครวั จะทาํใหพ้นกังานมเีวลาพกัผ่อนเพยีงพอ จะ

ส่งผลให้พนักงานมีความผูกพนัต่อองค์กรเพิ่มขึน้ สอดคล้องกบังานวจิยัของ    ธีรินทร์ มะระกานนท์ (2556) 

ศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน บรษิทัเอกชนในจงัหวดั

ลพบรุ ีพบวา่ คุณภาพชวีติในการทาํงานดา้นความสมดุลระหวา่งชวีติกบัการทาํงานมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนั

ต่อองคก์ารดา้นความเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็กาํลงัสามารถเพือ่ประโยชน์ขององคก์าร และสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ ศรนิญา ปเูต๊ะ (2552) ศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติในการทํางานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อ

องค์การ : กรณีพนักงานธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สํานักงานใหญ่) 

พบว่า ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตัวมีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การในทุกด้าน โดยเมื่อ

องคก์ารมกีารเพิม่คุณภาพชวีติในการทาํงานดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชวีติสว่นตวัเพิม่มากขึน้ พนกังานจะมี

ความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมเพิม่ขึน้ 

 8. งานมีส่วนเกี่ยวข้องและสมัพนัธ์กบัสงัคมมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าธนาคารมกีารสนับสนุนส่งเสรมิให้

พนกังานไดม้โีอกาสร่วมมอืในการทาํกจิกรรมเพือ่สาธารณะประโยชน์อยา่งสมํ่าเสมอ หรอืมกีารรณรงคใ์หพ้นกังาน

ตระหนักและสร้างจิตสํานึกให้มสี่วนในการช่วยเสรมิสร้างให้เกดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมมากขึ้น จะส่งผลให้

พนกังานมคีวามผกูพนัต่อองคก์รเพิม่มากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โสภา ทรพัยม์ากอุดม (2533) ศกึษาเรื่อง 

ความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร : ศกึษากรณี การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย พบวา่ การมสีว่นร่วมพฒันาสงัคม

ขององค์การมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์การส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านการ

คํานึงถึงผลประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม/องค์การมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การพนักงาน 

และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธรีนิทร์ มะระกานนท์ (2556) ศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติในการทํางานที่ส่งผลต่อ

ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน บรษิทัเอกชนในจงัหวดัลพบุร ีพบว่า เมื่อองคก์ารทีพ่นักงานไดท้ํางานได้มี

ส่วนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลอืในเรื่องการประสบอุทกภยัหรอืการรกัษา

สภาพแวดล้อมในเขตชุมชน ส่งผลให้องค์การมภีาพลกัษณ์ที่ดต่ีอบุคคลภายนอก ทําให้พนักงานรู้สกึว่าการได้

ทาํงานทีอ่งคก์ารของตนเองนัน้มคุีณค่าและเกดิความภมูใิจ สง่ผลใหพ้นกังานเกดิความผกูพนัต่อองคก์าร 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

 1. จากการศกึษาพบวา่ พนกังานทีม่อีายนุ้อย มปีระสบการณ์การทาํงานน้อย มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อย 

และสถานภาพโสด มคีวามผกูพนัต่อองคก์รน้อย ดงันัน้ ธนาคารควรใหค้วามใส่ใจดูแลพนักงานใหม้ากขึน้ เช่น มี

การจดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสมและตรงกบัความต้องการของพนักงาน มกีารสนับสนุนใหไ้ปศกึษาดูงาน เขา้อบรม

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน หรือมีการมอบหมายให้พนักงานได้ทํางานที่ท้าท้ายความสามารถ เพื่อ

เสรมิสรา้งประสบการณ์และพฒันาความรูค้วามสามารถใหก้บัตนเองและธนาคารอยูต่ลอด อกีทัง้ธนาคารตอ้งสรา้ง

แรงจูงใจในการทํางาน โดยชี้แจงนโยบายด้านเสน้ทางความก้าวหน้าในการทํางานให้ชดัเจน (Career Path) 

เพื่อใหพ้นกังานไดร้บัรูถ้งึเสน้ทางความกา้วหน้าของตนเอง และสรา้งความรูส้กึมัน่คงในอาชพีมกีารเลื่อนขัน้เลื่อน
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ตาํแหน่งตามความสามารถ ซึง่จะสง่ผลใหพ้นกังานเกดิความพงึพอใจ ความเตม็ใจ พรอ้มทีจ่ะทุ่มเทความสามารถ

ในการทาํงาน เกดิความผกูพนัต่องานทีท่าํ และสรา้งความผกูพนัต่อธนาคารอยา่งยัง่ยนืต่อไป 

 2. จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

สาํนกังานใหญ่ ดา้นการไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ โดยรวมอยู่ในระดบัด ีแต่เมื่อพจิารณาเป็นราย

ขอ้พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลางในขอ้การไดร้บัค่าตอบแทนที่เพยีงพอสาํหรบัการใช้จ่าย

ตามภาวะเศรษฐกจิและค่าครองชพีในปจัจบุนั ดงันัน้ ธนาคารควรจะกาํหนดนโยบายการจา่ยคา่จา้งคา่ตอบแทนให้

มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิและคา่ครองชพีในปจัจบุนัใหม้ากยิง่ขึน้ เพือ่ใหเ้พยีงพอกบัความ

เป็นอยู่ของพนักงาน ทําใหคุ้ณภาพชวีติในการทํางานด้านการไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอเพิม่ขึน้

และยงัสง่ผลใหพ้นกังานเกดิความพงึพอใจและความผกูพนักบัธนาคารสงูขึน้ดว้ย 

 3. จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

สาํนกังานใหญ่ ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัด ีแต่เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การ

สนับสนุนใหพ้นักงานไปศกึษาดูงาน หรอืเขา้อบรมเพื่อพฒันาประสทิธภิาพในการทํางานอยู่เสมอ ได้รบัคะแนน

น้อยที่สุด ดงันัน้ ธนาคารควรจดัให้พนักงานมกีารฝึกอบรมพฒันาความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง มกีารไป

ศกึษาดงูานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนํามาพฒันาศกัยภาพของพนักงานและประสทิธภิาพในการทํางาน

ให้ดขีึน้และมีโอกาสก้าวหน้าในวชิาชพีที่สูงขึ้น เพื่อให้คุณภาพชีวติของพนักงานในการทํางานด้านการพฒันา

ศกัยภาพของพนกังานสงูขึน้ และพนกังานเกดิความพงึพอใจและความผกูพนักบัธนาคารเพิม่มากขึน้ 

 4. จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

สาํนกังานใหญ่ ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในการทาํงาน โดยรวมอยู่ในระดบัด ีแต่เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ พนกังานทราบถงึเสน้ทางความกา้วหน้าในตาํแหน่งงานทีส่งูขึน้ของตวัพนกังานเอง ไดร้บัคะแนนน้อยทีส่ดุ 

ดงันัน้ ธนาคารควรมนีโยบายหรอืแนวทางเรื่องเสน้ทางความกา้วหน้าในแต่ละตําแหน่งงานใหช้ดัเจนและสื่อสาร

ใหก้บัพนกังานไดท้ราบอย่างทัว่ถงึ ซึง่จะส่งผลใหคุ้ณภาพชวีติของพนักงานในการทํางานดา้นความกา้วหน้าและ

ความมัน่คงในการทาํงานสงูขึน้ พนกังานเกดิความพงึพอใจและความผกูพนักบัธนาคารมากยิง่ขึน้  

 5. จากการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติในการทํางานในภาพรวมกบัความผูกพนัต่อองคก์ร

ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง ดงันัน้ธนาคารควร

มุ่งเน้นและให้ความสําคญัต่อคุณภาพชวีิตในการทํางานทัง้ 8 ด้านให้มากยิง่ขึ้น เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการ

พฒันาการบรหิารทรพัยากรบคุคลและองคก์ร และสง่ผลใหพ้นกังานเกดิความพงึพอใจและความผกูพนักบัธนาคาร

เพิม่สงูขึน้ เช่น กาํหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนใหม้คีวามเหมาะสมกบัตําแหน่งและปรมิาณงานทีร่บัผดิชอบ 

และสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิและค่าครองชพีในปจัจบุนั การเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดม้อีสิระในการแสดงความ

คิดเห็นในการทํางาน มีการฝึกอบรมพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ือง เป็นต้น เพื่อให้

สามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัใหแ้ก่องคก์ร และยงัดงึดดูและรกัษาบคุลากรของธนาคารไวไ้ดต้ลอดไป 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.ควรมกีารศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมคีวามสมัพนัธ์ หรืออาจส่งผลกบัความผูกพนัต่อองค์กรในด้าน

ต่างๆ เช่น ความเครยีด วฒันธรรมองคก์ร ภาวะผูนํ้า เป็นต้น เพื่อทําใหอ้งคก์รสามารถนําผลการวจิยัมาปรบัปรุง

การบรหิารทรพัยากรบคุคลและองคก์รใหเ้กดิประสทิธภิาพในการทาํงานยิง่ขึน้ 

 2.งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาเพยีงช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเท่านัน้ ดงันัน้ควรทําการศกึษาวจิยัอย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจากความคดิเหน็ และความพงึพอใจของพนักงานในดา้นต่างๆ มโีอกาสทีจ่ะเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลให้
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ความผูกพนัต่อองค์กรเปลีย่นแปลงไปดว้ย ดงันัน้การทําวจิยัอย่างต่อเน่ืองจะช่วยให้องคก์รสามารถหาแนวทาง

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาภายในองคก์รไดท้นัต่อสถานการณ์ในปจัจบุนั 

 3.ควรมกีารศกึษาและทําวจิยักบัพนักงานที่สงักดัสาขา หรอืสํานักงานเขตต่างๆ เพิม่เติม เพื่อใช้เป็น

ขอ้มูลในการปรบัปรุงและพฒันาการบรหิารทรพัยากรบุคคลให้ตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่าง

ถูกตอ้งและเหมาะสมยิง่ขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุลว่งเป็นอยา่งด ีดว้ยความกรุณาอยา่งสงู จาก อาจารย ์ดร.ไพบลูย ์อาชารุ่งโรจน์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะที่ดีในการปรบัปรุงแก้ไข

ขอ้บกพร่องต่างๆของสารนิพนธ ์นบัตัง้แต่เริม่ดาํเนินการจนเสรจ็สมบูรณ์เรยีบรอ้ย ตลอดจนความอนุเคราะหข์อง 

อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ และ อาจารยจ์ติอุษา ขนัทอง ทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นกรรมการสอบสารนิพนธ ์

รวมทัง้กรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้น้ีเป็นอย่างด ีผูว้จิยัจงึขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี  
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