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บทคดัยอ่ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์(1)เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้น

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์

ขนาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ(2)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านความพึง

พอใจในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคาร

พาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ   

ในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือคือ พนักงานธนาคารใน

เขตกรุงเทพมหานครเฉพาะส่วนปฏิบติัการได้แก่พนักงานท่ีปฏิบติังานในส่วนของ

หน้างาน (Front office) ซ่ึงมีตั้งแต่พนกังานระดบัปฏิบติัการทัว่ไป พนักงานระดบั

ปฏิบติัการอาวุโส พนักงานระดับปฏิบติัการท่ีเป็นหัวหน้างานและพนักงานระดับ

ปฏิบติัการท่ีเป็นผูจ้ดัการ  และเป็นธนาคารพาณิชยข์นาดเล็ก  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นแบบ

ประชากรท่ีนับไม่ได้ (Infinite Population) จาํนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา  

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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รังสิต 
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 (Quota Sampling) และแบบง่าย (Simple Random Sampling)  และใชก้ารวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน และ

ทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติอนุมาน ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 

1.  ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารมีเพียง

ปัจจยัดา้น การศึกษา และอายุงานเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัต่อความภกัดีต่อองคก์ร

ของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ 

2. ดา้นปัจจยัความพึงพอใจในการทาํงาน พบวา่ ทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบั

ความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ 

คําสําคัญ  : ธนาคารพาณิชย ์, ความภกัดี 

 

Abstract 

 

The objectives of this independent study were (1) to study the difference of 

the demographic which will affect the loyalty of the operation level staff to the small 

commercial bank,  (2) to study the relationship between Job Satisfactions which will 

affect the loyalty of the operation level staff to the small commercial bank 

 

In this study, the samples were Operation staff of Bank in Bangkok. The 

sample was the infinite population, included 400 samples by using convenience 

sampling. The statistical analysis used descriptive statistics (percentage, frequency, 

means, and standard deviation) and inferential statistics (Anova, T-Test, F-Test, and 

Multiple Regression Analysis or MRA) to test hypothesis. The results founded as 

following: 

1. Concerning the demographic factors, founded that only  education and 

years of work of staff that have the difference on the loyalty of the operation level 

staff to the small commercial bank. 
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2. Concerning the Job Satisfactions, founded all factors of job satisfactions 

have the relative to the loyalty of the operation level staff to the small commercial 

bank. 

 

KEYWORD : Commercial Bank , Loyalty 

1. บทนํา 

 ในปีหน่ึง ๆ มีการยา้ยงานเป็นจาํนวนมากของพนกังานธนาคารโดยเฉพาะใน

ระดบัปฏิบติัการ  จนกลายเป็นเร่ืองปกติสาํหรับธนาคาร  โดยเฉพาะในช่วงหลงัยิง่มี

ธนาคารเกิดข้ึนใหม่  การโยกยา้ย เปล่ียนงานก็มีมากข้ึน  ในแต่ละปีธนาคารจะตอ้งรับ

สมคัรบุคลากรเขา้มาทดแทนตาํแหน่งท่ีขาดหายไป หลาย ๆ ธนาคารประสบปัญหา

การขาดแคลนแรงงาน ความภกัดีต่อองคก์รจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจศึกษาวา่มีปัจจยัใดบา้ง

ท่ีส่งผลใหพ้นกังานเกิดความภกัดีต่อองคก์ร 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อองค ์ กร

ของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ 

 2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ี

มีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วน

ปฏิบติัการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่อช่วยลดปัญหาการลาออกของพนกังานธนาคาร 

2.เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลและเป็นประโยชน์ในการลดตน้ทุนในการสรรหา     

พนกังานใหม่   

3.เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลและเป็นประโยชน์ในการยกระดบัความพึงพอใจในการ 

 ปฏิบติังานและความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กใน

ส่วนปฏิบติัการ 
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สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการ

สมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอายุงานในตาํแหน่ง

ปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์

ขนาดเล็กในส่วนปฏิบติัการท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีประกอบไปดว้ย 

รายไดแ้ละสวสัดิการ สัมพนัธภาพในองคก์รและสภาพแวดลอ้ม โอกาสความกา้วหนา้

และความมัน่คงในงาน และนโยบายและการบริหารองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความ

ภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

 

  ตัวแปรอสิระ 

 

 

 

 

          ตัวแปรตาม 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 1.1 กรอบแนวความคิดในการวจิยั (Conceptual Framework) 

  

 

 

   ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ตาํแหน่งงาน 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

7. อายงุานในตาํแหน่ง

  

      ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

1.    รายไดแ้ละสวสัดิการ 

2.    สัมพนัธภาพในองคก์ร

และ 

สภาพแวดลอ้ม 

3. โอกาสความกา้วหนา้

และความมัน่คงในงาน 

 
 

   
ความภกัดีต่อองคก์รของ

พนกังานท่ีมีต่อธนาคาร

พาณิชยข์นาดเล็ก ใน

ส่วนปฏิบติัการ 
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2. แนวคิด   

 ในการศึกษาความภกัดีต่อองค์กรของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาด

เล็กในส่วนปฏิบติัการ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีในองค์กร   ผูว้ิจยัจะนาํเสนอ

หลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

Alfred Kuhn,1982 ( อา้งถึงใน พจนีย ์ยืนสุข, 2550 : 15)   ให้ความหมายคาํวา่ 

ความจงรักภกัดีเป็นขอ้ผูกมดัทัว่ ๆ ไปท่ีเกิดจากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายไดต้ก

ลงใจอย่างแน่วแน่  ท่ีจะช่วยให้อีกฝ่ายหน่ึงประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวาง ๆ 

ไวห้รือแมก้ระทัง่ในขณะท่ีไม่มีเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตวัเขา้มาเก่ียวขอ้งก็ตาม ความ

จงรักภกัดี ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ในแวข่องความร่วมมือท่ีจะนาํไปสู่การรวมกนัเป็น

หน่ึงเดียว ความจงรักภกัดีในแง่ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงขอ้ผกูมดัสองฝ่าย ไดแ้ก่ การท่ีฝ่าย

หน่ึงยนิดีท่ีจะใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าแก่อีกฝ่ายหน่ึง ในขณะท่ีอีกฝ่ายหน่ึงก็พร้อมท่ีจะ

รับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายมาอยา่งเตม็ท่ี 

Mowday และคณะ (1982) ) (อา้งอิงใน นิธิวดี ไต่วลัย ์, 2551 : 4)   เห็นวา่

ความผูกพนัต่อองค์การ คือการแสดงออกท่ีมากกว่าความจงรักภกัดี (Royalty) 

เพราะวา่เป็นความสัมพนัธ์ท่ีแน่นหนาและผลกัดนัใหบุ้คคลเตม็ใจท่ีจะอุทิศตนเอง เพื่อ

การสร้างสรรคใ์หอ้งคก์ารอยูใ่นสภาพท่ีดีข้ึน 

Barnard (1961: 84) ) (อา้งอิงใน ปิยะฉตัร แวงโสธรณ์ , 2548 : 11)  กล่าวไว้

วา่ ความจงรักภกัดี มีความสําคญัต่อการบริหารงานในองคก์ารเป็นความเต็มใจของ

บุคคล (Individual Willingness) และเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในองคก์าร ความเต็มใจของ

บุคคล อาจจะเรียกช่ือท่ีแตกต่างกนั เช่นความจงรักภกัดี (Loyalty) ความเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนั(Solidarity) ขวญัและกาํลงัใจ (Esprit de Crops) และความเขม้แข็ง 

(Strength) เป็นตน้ Barnard ได ้

Maslow (1970)  ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Hierarchy of 

needs) ซ่ึงอธิบายถึงความตอ้งการและความพอใจของมนุษยท์ั้ง 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ (Physiological Needs) เป็นลาดบัขั้นท่ีตํ่า

ท่ีสุด เป็นความตอ้งการรพื้นฐานของความตอ้งการทั้งหมด ซ่ึงเป็นความตอ้งการในส่ิง

ท่ีจาเป็นต่อร่างกายและการดารงชีวิต เช่น นํ้ าด่ืม อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และ
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ยารักษาาโรค Maslow บอกวา่ส่ิงเหล่าน้ีคือส่ิงจาํเป็นสําหรับการมีชีวิตอยู ่หากยงัไม่มี

ส่ิงเหล่าน้ีเราจะยงัไม่นึกถึงความต้องการในขั้นอ่ืนๆ ความตอ้งการพื้นฐานจะเป็น

ส่ิงจูงใจให้เราหาส่ิงเหล่านั้นมา เม่ือได้ตามความต้องการแล้วจึงจะคาํนึงถึงความ

ตอ้งการขั้นอ่ืนๆ ต่อไป  

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) ประกอบดว้ย ความตอ้งการท่ี

จะปลอดภยัและมัน่คง ตอ้งการอิสระ ความมัน่คง ขจดัความกลวัและความกงัวล ซ่ึง

เป็นความปลอดภยัทั้งด้านร่างกายและจิตใจในดา้นการทาํงาน ความตอ้งการความ

ปลอดภยัทางกาย เช่น มีเคร่ืองมือป้องกนัขณะปฏิบติั งานทางดา้นจิตใจ เช่น มีประกนั

สุขภาพ สัญญาจา้งงาน เป็นตน้  

3. ความตอ้งการการยอมรับหรือความผูกพนั (Acceptance or Affiliation 

Needs) ประกอบด้วย ความตอ้งการเขา้ร่วมกลุ่มและความตอ้งการมีคู่ครอง คนเรา

ตอ้งการการพบปะพูดคุยเขา้ร่วมกลุ่มกบับุคคลอ่ืนในสังคม รวมทั้งตอ้งการมีคนรัก

และเขา้ใจ  

4. ความตอ้งการมีฐานะทางสังคมและรู้สึกวา่ตนมีค่า (Status Needs and Self-

esteem NeedS) เม่ือคนตอ้งการมีสังคมแล้วก็จะตอ้งการมีฐานะทางสังคมท่ีดีกว่า

บุคคลอ่ืนๆ ส่วนการรู้สึกว่าตนมีคุณค่านั้นเป็นความรู้สึกภายในท่ีมีความมัน่ใจและ

รู้สึกว่าตนมีความสามารถ ฐานะทางสังคมมาจากตาํแหน่ง รางวลั การเล่ือนขั้นหรือ

การเพิ่มความรับผิดชอบ การรู้สึกว่าตนมีคุณค่ามาจากการเป็นท่ีรู้จัก ประสบ

ความสําเร็จและน่าเช่ือถือ บางคนเม่ือถึงขั้นน้ีก็เพียงพอแล้ว แต่บางคนต้องการ

มากกวา่นั้น  

5. ความตอ้งการไดรั้บความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization Needs) 

ได้แก่ ความต้องการท่ีจะได้รับความสําเร็จตามความนึกคิด หรือส่ิงท่ีตั้ งความ

ปรารถนาสูงสุดเอาไว ้โดยใชค้วามสามารถทุกๆอยา่งท่ีมีอยู ่คือ การไปให้ถึงศกัยภาพ

สูงสุดท่ีทั้งน้ีแต่ละคนยอ่มมีความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกนัไป  

DOGAN (2009 : 423-433)ไดศึ้กษาและวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในการทาํงานระหว่างพนักงานในเขตเทศบาลAydin และ เขต เทศบาล 

NAZILLI  ซ่ึงผลวิจยัแสดงให้เห็นว่า การจดัการ / รูปแบบประชาธิปไตยของ
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ผูบ้งัคบับญัชา  ระดบัของความชดัเจนในบทบาท สุขภาพ  ความอิสระ การมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการทาํงาน  ส่ิงอาํนวยความสะดวกและการศึกษา

ฝึกอบรม ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจยัหลกัของความพึงพอใจในการ

ทาํงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรูปแบบการจดัการของหวัหนา้ มีผลต่อความพึงพอใจมากท่ี

สุดแต่หน่ึงในผลท่ีโดดเด่นจากการวิจยัคือตวัแปรองค์กรเช่นการฝึกอบรมการศึกษา

บริการดา้นสุขภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกทางกายภาพ  (ร้อน, เยน็, ไฟ, etc รบกวน) 

เคร่ืองมือสํานกังาน(อุปกรณ์งานวสัดุ ลว้นมีความสําคญัต่อลกัษณะของคน เช่นการมี

ส่วนร่วมในงานและการมีประสิทธิภาพท่ีดีจะเพิ่มความพึง พอใจของพนักงานใน

องคก์ร และส่ิงอ่ืนท่ีน่าสนใจของผลการวิจยัน้ีคือไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างความพึง

พอใจในการทาํงานกบัโปรโมชัน่การคน้หาน้ีคือส่ิงท่ีไดต้รงกนักบับทวิจยัก่อนหน้า 

(ชูกบัเพื่อน)มนัเป็นไปไดว้า่พนกังานอาจจะไม่เห็นโอกาสของโปรโมชัน่จนกวา่จะมี

การกาํหนดโครง สร้างขององคก์ร นอกจากนั้นการคน้พบอาจจะเป็นขอ้ท่ีเท็จจริงท่ีไม่

ค่อยสัมพนัธ์กบัโปรโมชัน่    ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นการคน้หาหลกัคือการกาํหนดอาจมีความ

แตกต่างในเร่ืองอตัราความพึงพอใจความแตกต่างขององคก์รถา้องคก์รท่ีเหมือนกนัมี

ลกัษณะเหมือนกันของความพอใจของพนักงาน  การกาํหนดอตัราความพึงพอใจ

สามารถเปล่ียนได ้การวิจยัแสดงให้เห็นวา่พนกังานทั้งสองแห่งมีความพอใจกบัการ

จ่ายโปรโมชัน่และอิสระในการทาํงาน  ดงันั้นเราจึงแนะนาํวา่ทั้งสองแห่งควรให้ความ 

สําคญัเก่ียวกบัคุณค่าของความพอใจในงานสําหรับพนกังานและองค์กร และพยายาม

เยี่ยมและกาํจดัความไม่พอใจ ซ่ึงมีส่วนในโปรโมชัน่ การจ่าย และอิสระ ตามลาํดบั  

สําหรับผูจ้ดัการเป็นเร่ืองสําคญัท่ีใชก้าํหนดวา่กลยุทธ์ท่ีจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจและ

การผกูมดัของพนกังานในองคก์ร  โดย เฉพาะผูจ้ดัการอาจจะมีเยี่ยมกาํหนดส่ิงสําคญั

ในความพึงพอใจในองค์กรของเขาเอง เพราะว่าผล การวิจัยแสดงให้เห็นว่า การ

กาํหนดกุญแจและอตัราท่ีมีผลกระทบอาจจะเปล่ียนจากองคก์รไปองคก์ร  เช่นวา่  ให้

ผูจ้ดัการเขา้หาจุดอ่อนไม่ใช่ในแต่ละบุคคล แต่เป็นการหาความสัมพนัธ์ของงานกบั

ความพึงพอใจของงาน เช่น เก่ียวกบั สุขภาพ กายภาพ  เป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม และ

อ่ืน ๆ ดงันั้น อาจจะให้ความสําคญัสําหรับผูต้ดัสินใจถึงกลยุทธ์ในการพฒันาองค์กร

หรือนโยบายเพื่อความพึงพอใจและการผกูมดั 
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จีรนนัท ์ดวงคาํ (2551 : 153-161)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความภกัดีต่อองคก์ร

ของวิศวกรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิกส์ไดรฟ์ : กรณีศึกษาบริษทัเวสเทิร์น ดิจิตอล 

(ประเทศไทย) จาํกดั  ไดว้ิจยัและศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของวิศวกร โดยมีวตัถุ ประสงค์หลกัเพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อความภกัดีต่อองคก์รของวิศวกร และปัจจยัท่ีสามารถช่วยยกระดบัความ

ภกัดีต่อองค์กรของวิศวกรบริษทัเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จาํกัด  ซ่ึงจาก

การศึกษาสรุปได้ว่าระดับความภักดีต่อองค์การของวิศวกรของบริษัทเวสเทิร์น 

ดิจิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสรุปดงัน้ี 

  - ผลสรุปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของวิศวกร 

จาํแนกตามระดับตาํแหน่งงานในปัจจุบนั อายุ อายุงาน ระดบัการศึกษา และอตัรา

เงินเดือน พบว่าความภกัดีต่อองค์กรของวิศวกรไม่มีความแตกต่างกนัตามลกัษณะ

ปัจจยัส่วนบุคคล  

-  ปัจจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์ร

ของวิศวกร  ผลสรุปคือสมการความสัมพนัธ์ท่ีสร้างข้ึนของปัจจยัเก่ียวกบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังานดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการและนโยบายและการบริหารองคก์ร 

เป็นปัจจยัท่ีสามารถอธิบายความแปรของความภกัดีต่อองค์กร การมีทศันคติท่ีดีต่อ

บริษทั และความผูกพนัต่อบริษทัได้มากแต่สมการความสัมพนัธ์ของปัจจยัเก่ียวกบั

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอ่ืน ๆ สามารถอธิบายความแปรของความภกัดีต่อ

องคก์รไดน้อ้ย  จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของความภกัดีต่อองคก์รกบัการมีทศันคติ

ท่ีดีต่อบริษัทและความผูกพนัต่อบริษัท พบว่าบทบาทของปัจจัยด้านรายได้และ

สวสัดิการ ความมัน่คงในงาน สัมพนัธภาพในองคก์ร ลกัษณะและสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานนั้น รายไดแ้ละสวสัดิการ และนโยบายและการบริหารองค์กรมีผลสําคญั

ท่ีสุดต่อความภักดีต่อองค์กรของวิศวกร การศึกษาปัจจัยความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของวศิวกร พบวา่ การท่ีบริษทัให้ความสําคญั

กบัการเพิ่มความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

และนโยบายและการบริหารองค์กร สามารถช่วยเพิ่มความภกัดีต่อองค์กรของวิศวกร
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ข้ึนได ้โดยเฉพาะการกาํหนดนโยบายและการบริหารเก่ียวกบัในส่วนของรายไดแ้ละ

สวสัดิการจะสามารถส่งผลใหว้ศิวกรเพิ่มความภกัดีต่อองคก์รได ้ดงัน้ี  

1 )  ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ  จากการศึกษาความพึงพอใจของวิศวกรดา้น

รายไดแ้ละสวสัดิการสรุปไดว้า่ รายไดแ้ละสวสัดิการมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อ

องคก์รเป็นอยา่งมาก ดงันั้นบริษทัจึงควรเนน้ในส่วนของอตัราเงินเดือนของวิศวกรใน

ปัจจุบนัให้เพิ่มข้ึน รวมถึงสวสัดิการท่ีเป็นตวัเงินและสวสัดิการท่ีไม่เป็นตวัเงินให้

ครอบคลุมให้มากข้ึน เช่น ควรเพิ่มให้มีสวสัดิการให้ครอบคลุมถึงครอบครัวของ

พนักงาน มีโครงการทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานท่ีเรียนดีและมีความ

ประพฤติเรียบร้อย มีเงินช่วยเหลือค่าท่ีพกัอาศยัใหก้บัพนกังาน เป็นตน้  

2) ปัจจยัดา้นความมัน่คงในงาน  ผลวิจยัสรุปวา่ความมัน่คงในงานมีผลต่อความภกัดี

ต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะความมัน่คงของบริษทั และความมัน่คงในตาํแหน่ง

งาน  

3) ปัจจยัด้านสัมพนัธภาพในบริษทั  ความพึงพอใจของวิศวกรด้านสัมพนัธภาพใน

บริษทัสรุปไดว้่าสัมพนัธภาพท่ีดีภายในแผนกทั้งหัวหน้างาน และโดยเฉพาะวิศวกร

ดว้ยกนัเอง สามารถทาํใหเ้กิดความภกัดีต่อองคก์รข้ึนไดร้ะดบัหน่ึง   

4)  ปัจจยัดา้นลกัษณะและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ลกัษณะและสภาพแวด ลอ้ม

ในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อองคก์รในระดบัค่อนขา้งสูง ซ่ึงเกิดจาก

ปัจจยัย่อยท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดคือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของสถานท่ีทาํงาน 

ความทา้ทายของงาน และความเหมาะสมของภาระงานตามลาํดบั  แต่อยา่งไรก็ดีปัจจยั

ดา้นลกัษณะและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานยงัไม่มีผลให้สามารถเพิ่มความภกัดีต่อ

องคก์รของวศิวกรข้ึนได ้

5) ปัจจยัด้านโอกาสความกา้วหน้าในตาํแหน่งงาน   ความพึงพอใจในดา้นโอกาส

ความก้าวหน้าในตาํแหน่งงานก็ไม่มีผลให้วิศวกรมีความภกัดีต่อองค์กรท่ีแตกต่าง

เช่นกนั และไม่มีผลใหส้ามารถเพิ่มความภกัดีต่อองคก์รของวิศวกรข้ึนได ้แต่อยา่งไรก็

ดีโอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งหรือระดบัหนา้ท่ีการงาน และการเล่ือนระดบัเงินเดือนก็

มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อองคก์รอยา่งมาก  



144 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

6)  ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหารองคก์าร  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการ

กาํหนดแผนนโยบายไม่มีผลให้วิศวกรเกิดความภกัดีต่อองค์กร  แต่บริษทัก็ควรเพิ่ม

ความสําคญัในส่วนอ่ืน ๆ ในกลยุทธ์โดยรวมและโครงสร้างการบงัคบับญัชาโดยรวม

ของบริษทั ซ่ึงมีส่วนช่วยใหส้ามารถเพิ่มความภกัดีต่อองคก์รของวศิวกรข้ึนได ้

นิธิวดี ไต่วลัย ์(2551 : 92-75)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) กลุ่มแผนงานเชียงใหม่  ไดว้ิจยัและศึกษา

พบว่า ผลการศึกษาความผูกพนัต่อองค์การ พบว่าระดบัความผูกพนัต่อองค์การของ

พนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) กลุ่มแผนงานเชียงใหม่ อยูใ่นระดบัผกูพนั 

(Engaged) โดยพนักงานมีระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพนัต่อ

องค์การในด้านองค์การในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นภาวะผูน้าํ ดา้น

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นงานตามลาํดบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนั

ต่อองค์การของพนกังานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้าํ 

และดา้นองค์การ ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติต่อระดบั

ความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวม ได้แก่ ระดับตาํแหน่ง ส่วนปัจจยัด้านเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และอตัราเงินเดือน ไม่มีความสัมพนัธ์

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

กลัยารัตน์ เวรุเมธา  (2548 : 76-83)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนักงานธนาคารเอเซียศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานใหญ่  รวมทั้งเปรียบเทียงระดบั

ความผูกพนัต่อองค์การตามปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ดา้นลกัษณะงาน และดา้นประสบการณ์ในงานกบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนกังานธนาคารเอเซียระดบั 1-10 ท่ีปฏิบติังานประจาํท่ี

ธนาคารเอเซียในสาํนกังานใหญ่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้วิจยัและศึกษาพบว่า พนักงานธนาคาร

เอเซียในสํานกังานใหญ่ มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงได้แก่ สถานภาพ การสมรสและ

ตาํแหน่งต่างกนั ทาํให้ความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั ในขณะเดียวกนัปัจจยัดา้น

ลกัษณะงานและประสบการณ์ในงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การของ
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พนกังานธนาคารเอเซียในสาํนกังานใหญ่ 

วรรณวิไล ศรีปัญญาวิชญ ์(2552 : 49-50) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความผกูพนั

ของพนกังานต่อองคก์ร : กรณีศึกษาธนาคารทหารไทย จาํกดั(มหาชน)  การศึกษาคร้ัง

น้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ประชากรคือ พนกังานธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

สายปฏิบติัการและบริการท่ีปฏิบติังานท่ีสํานกังานใหญ่ จาํนวน 367 คน กาํหนดกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 192 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถาม ไดพ้บวา่  

1) ระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รธนาคารทหารไทย จาํกดั ทั้งในภาพรวม

และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยมากท่ีสุดคือ ดา้นความรู้สึกยอมรับในค่านิยม

และเป้าหมาย รองลงมาคือด้านความรู้สึกเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือองค์กรให้ประสบ

ผลสาํเร็จตามเป้าหมาย และดา้นความรู้สึกปรารถนาท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์ร 

ตามลาํดบั  

2) พนกังานธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีความ

ผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึกปรารถนาท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์รแตกต่างกนั  

และพนกังานธนาคารทหารไทย จาํกดั(มหาชน) ท่ีมีอายุงานแตกต่างกนั มีความผกูพนั

ต่อองค์กรด้านความรู้สึกเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือองค์กรแตกต่างกัน  ส่วนพนักงาน

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน และ

ฝ่ายงานท่ีสังกดั แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาเร่ือง  “ความภกัดีต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์

ขนาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ”  เป็นการศึกษาถึงความภกัดีต่อองค์กรของพนกังาน

ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ซ่ีงการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มพนักงานระดับ

ปฏิบติัการทัว่ไป  พนกังานระดบัปฏิบติัการอาวุโส พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีเป็น

หวัหน้างาน และพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีเป็นผูจ้ดัการ ของธนาคารพาณิชยข์นาด

เล็กซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) จึงใช้วิธีการสํารวจโดยใช้

แบบสอบถาม และใช้วิธีการศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ, บทความทางวิชาการ และ

เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือพนกังานธนาคารพาณิชย์

ขนาดเล็กท่ีเป็นพนักงานในส่วนปฏิบติัการ  โดยได้แก่ พนักงานระดับปฏิบติัการ
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ทัว่ไป พนกังานระดบัปฏิบติัการอาวุโส พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีเป็นหัวหน้างาน

และพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีเป็นผูจ้ดัการ เฉพาะท่ีสํานกังานใหญ่และสาขาท่ีอยูใ่น

เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชว้ิธีการคาํนวนกลุ่ม

ตวัอย่างโดยอา้งอิงจาก สูตรการหาค่าจาํนวนตวัอย่างท่ีไม่ทราบขนาดประชากรท่ี

แน่นอน(Infinite Population) ซ่ึงตอ้งเก็บกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 384 ตวัอยา่ง การเลือก

สุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังน้ี ใช้วิธีการสุ่มแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การสุ่มแบบโควตา้ (Quota Sampling) เลือกวิธีกาํหนดโควตา้1 ใน 4 ของ

สาขาท่ีมีในเขตกรุงเทพมหานครของแต่ละธนาคาร  

2.การเลือกตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

และเพื่อป้องกนัการความผิดพลาด จากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึง

ไดมี้การสาํรองกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มจาํนวน 8 คน ดงันั้นรวมขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน

เท่ากบั 400 คน 

 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิการวดั 2 แบบ ดว้ยกนัคือ  

 3.4.1 การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) แบบสอบถามสําหรับรวบรวม

ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนไดท้ดสอบความเท่ียงตรงโดยใชก้ารทดสอบ 2 ขั้นตอน คือ  

ทดสอบเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยศึกษาจากงานวิจยั และ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดค้าํถามตามวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบัการวจิยัในเร่ืองน้ี  

ทดสอบโครงสร้างของแบบสอบถาม (Construct Validity) โดยการนาํแบบสอบถาม

จาํนวน 30ชุด ไปทาํการทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายก่อนจะทดสอบจริง  

 3.4.2 การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามจาํนวน 30 

ชุด นาํไปทด สอบกบักลุ่มเป้าหมาย 30 คน เพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดย

การหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งภายในของครอนบาช ( Cronbach’s Alpha 

Coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป spss 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ  สถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistics) :  ใช ้Frequency , Descriptive  และสถิติอนุมาน (Inferential 
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Statistics): เพื่อทดสอบสมมติฐานทางการศึกษา ใช ้Anova: ซ่ึงไดแ้ก่  Independent 

Sample T-Test  และ  F-Test และใช ้Multiple Regression Analysis หรือ MRA 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 31-40 

ปี มีสถานภาพโสด  สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี และอยู่ในตาํแหน่งพนักงาน

ระดบัปฏิบติัการทัว่ไป  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท  และมีช่วงอายุงาน

ท่ี 4-6 ปี   

ปัจจยัรายไดแ้ละสวสัดิการ พบวา่พนกังานธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วน

ปฏิบติัการให้ความสําคญัในเร่ืองของ สวสัดิการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่านไดรั้บจากบริษทั

บริษทั เช่น การรักษาพยาบาล  ประกนัภยั ประกนัสุขภาพ  ในระดบัมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ อตัราเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บในปัจจุบนั  

ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในองคก์รและสภาพแวดลอ้ม พบวา่พนกังานธนาคาร

พาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการให้ความสําคญัในเร่ืองของปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงานในแผนกเดียวกนั ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปฏิสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน 

ปัจจัยด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน พบว่าพนักงาน

ธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการให้ความสําคญัในเร่ืองความมัน่คงของ

บริษทัในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความรู้สึกมัน่คงในการทาํงานของท่าน 

ปัจจยัด้านนโยบายและการบริหารองค์กร พบว่าพนักงานธนาคารพาณิชย์

ขนาดเล็กในส่วนปฏิบติัการให้ความสําคญัในเร่ืองการจูงใจในการทาํงาน เช่น อิสระ

ในการตดัสินใจ หรืออิสระในการทาํงานในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ กลยุทธ์

โดยรวมของบริษทัในการทาํงาน 
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สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุงานในตาํแหน่งปัจจุบนัท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็ก

ในส่วนปฏิบติัการท่ีแตกต่างกนั 

 1.ดา้นเพศ ผลการทดสอบพบว่า เพศไม่มีความแตกต่างกนัต่อความภกัดีต่อ

องค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบัติการ ท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

2.ดา้นอายุ ผลการทดสอบพบว่า อายุไม่มีความแตกต่างกนัต่อความภกัดีต่อ

องค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบัติการ ท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

3.ด้านสถานภาพสมรส ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพสมรสไม่มีความ

แตกต่างกนัต่อความภกัดีต่อองค์กรของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กใน

ส่วนปฏิบติัการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

4.ดา้นระดบัการศึกษา ผลการทดสอบพบว่า ระดบัการศึกษามีความแตกต่าง

กันต่อความภกัดีต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วน

ปฏิบติัการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

และเม่ือทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยจาํแนกปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาเป็นราย

คู่โดยใชว้ิธีScheffe ไม่สามารถจบัคู่ระดบัการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัไดเ้น่ืองจาก

ระยะห่างของความแตกต่างมีช่วงท่ีแคบจนเกินไป  

5.ดา้นตาํแหน่งงาน ผลการทดสอบพบว่า ตาํแหน่งงานไม่มีความแตกต่างกนั

ต่อความภักดีต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วน

ปฏิบติัการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

6.ดา้นรายได ้ผลการทดสอบพบวา่ รายไดไ้ม่มีความแตกต่างกนัต่อความภกัดี

ต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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7.ดา้นอายงุาน ผลการทดสอบพบวา่ อายุงานมีความแตกต่างกนัต่อความภกัดี

ต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

และเม่ือทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยจาํแนกปัจจยัดา้นอายุงานเป็นรายคู่โดย

ใชว้ธีิScheffe  พบวา่มีคู่ท่ีแตกต่างกนั 3 คู่ คือ พนกังานท่ีมีอายุงาน 4-6ปี และพนกังาน

ท่ีมีอายุงาน 1-3 ปี โดยพนกังานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปี มีความภกัดีต่อองค์กรสูงกว่า

พนักงานท่ีมีอายุงาน 4-6ปี  ส่วนคู่ท่ีสองคือ คือ พนักงานท่ีมีอายุงาน 4-6ปี และ

พนกังานท่ีมีอายุงาน 7-9 ปี โดยพนกังานท่ีมีอายุงาน 7-9 ปี มีความภกัดีต่อองคก์รสูง

กวา่พนกังานท่ีมีอายุงาน 4-6 ปี  และคู่สุดทา้ยอีกคู่หน่ึงคือ พนกังานท่ีมีอายุงาน 4-6ปี 

และพนกังานท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป  โดยพนกังานท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป  

มีความภกัดีต่อองคก์รสูงกวา่พนกังานท่ีมีอายงุาน 4-6ปี   

สมมติฐานข้อที่ 2   ปัจจยัด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีประกอบไปด้วย 

รายไดแ้ละสวสัดิการ สัมพนัธภาพในองคก์รและสภาพแวดลอ้ม โอกาสความกา้วหนา้

และความมัน่คงในงาน และนโยบายและการบริหารองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความ

ภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท่ีประกอบดว้ย 

รายไดแ้ละสวสัดิการ สัมพนัธภาพในองคก์รและสภาพแวดลอ้ม โอกาสความกา้วหนา้

และความมัน่คงในงาน และนโยบายและการบริหารองค์กร พบว่าทุกปัจจยัได้แก่ 

รายไดแ้ละสวสัดิการ สัมพนัธภาพในองคก์รและสภาพแวดลอ้ม โอกาสความกา้วหนา้

และความมัน่คงในงาน และนโยบายและการบริหารองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความ

ภกัดีต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

1.ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ผลการทดสอบพบว่า มีความสัมพนัธ์กบั

ความภกัดีต่อองค์กรของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ 

ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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2.ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในองคก์รและสภาพแวดลอ้ม ผลการทดสอบพบวา่ 

มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อองค์กรของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็ก

ในส่วนปฏิบติัการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

3.ปัจจยัด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน ผลการทดสอบ

พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์

ขนาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

4.ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารองค์กร  ผลการทดสอบพบว่า มี

ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กใน

ส่วนปฏิบติัการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

5.อภิปรายผลการวจัิย  

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง  “ความภกัดีต่อองค์กรของพนกังานท่ีมีต่อธนาคาร

พาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบัติการ” ได้นําแนวคิดและทฤษฎีท่ี เ ก่ียวข้องมา

ประกอบการอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.3.1 ด้านปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุงานในตาํแหน่งปัจจุบนัผล

จากการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารมีเพียงปัจจยัด้าน 

การศึกษา และอายุงานเท่านั้ นท่ีมีความแตกต่างกันต่อความภักดีต่อองค์กรของ

พนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ 

  เม่ือพิจารณาดา้นการศึกษาพบวา่ มีความแตกต่างกนัต่อความภกัดีต่อองค์กร

ของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจยัของปิยะฉัตร แวงโสธรณ์(2551 : 49-50) ไดท้าํการศึกษาแบบภาวะผูน้าํ 

สมรรถนะผูน้าํ กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ารของพนกังาน : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษทั 

กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) โดยผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการศึกษา พนกังาน

กลุ่มท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นอาจเป็นเพราะปัจจุบนั

มีการขยายตวัทางการศึกษาอย่างกวา้งขวางเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมในยุคปัจจุบนัท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดงันั้นอตัรากาํลงัท่ีองค์การตอ้งการ

ส่วนใหญ่ตอ้งมีการศึกษาขั้นตํ่าอยู่ในระดบัปริญญาตรี และ งานวิจยั Steers (1977) 
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(อา้งอิงใน กลัยารัตน์ เวรุเมธา , 2548 : 12)  ไดศึ้กษาตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนั

ต่อองค์การ และผลท่ีตามมาของการมีความผูกพนัต่อองค์การ  โดยแบบจาํลองของ 

Steers สามารถแสดงใหเ้ห็นวา่การศึกษา เป็นหน่ึงในหลาย ๆ ปัจจยัท่ีกาํหนดต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์ารไวอ้ยา่งชดัเจน  

 เม่ือพิจารณาด้านอายุงานพบว่า มีความแตกต่างกนัต่อความภกัดีต่อองค์กร

ของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจยัของวรรณวิไล ศรีปัญญาวิชญ์ (2552 : 49-50) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความ

ผูกพนัของพนกังานต่อองค์กร : กรณีศึกษาธนาคารทหารไทย จาํกดั(มหาชน) โดย

ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานธนาคารทหารไทย จาํกดั(มหาชน) ท่ีมีอายุงานแตกต่างกนั 

มีความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความรู้สึกเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือองค์กรแตกต่างกนั  และ

งานวจิยั Steers (1977) (อา้งอิงใน กลัยารัตน์ เวรุเมธา , 2548 : 12)  ไดศึ้กษาตวัแปรท่ีมี

อิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร และผลท่ีตามมาของการมีความผกูพนัต่อองคก์าร  

โดยแบบจาํลองของ Steers สามารถแสดงใหเ้ห็นวา่อายงุานเป็นหน่ึงในหลาย ๆ ปัจจยั

ท่ีกาํหนดต่อความผกูพนัต่อองคก์ารไวอ้ยา่งชดัเจน และงานวิจยัของปิยะฉัตร แวงโส

ธรณ์ (2548) ได้ทาํการศึกษาแบบภาวะผูน้าํ สมรรถนะผูน้าํ กบัความจงรักภกัดีต่อ

องค์การของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด โดย

ผลการวิจยัพบว่า. พนักงานท่ีมีอายุงานแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองค์การ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 5.3.2 ดา้นปัจจยัความพึงพอใจในการทาํงานท่ีประกอบไปดว้ย รายไดแ้ละ

สวสัดิการสัมพนัธภาพในองคก์รและสภาพแวดลอ้ม โอกาสความกา้วหน้าและความ

มัน่คงในงาน และ  นโยบายและการบริหารองค์กร ผลจากการศึกษาวิจยัดา้นปัจจยั

ปัจจยัความพึงพอใจในการทาํงาน พบว่า ทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อ

องคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ 

เม่ือพิจารณาถึงด้าน รายได้และสวสัดิการ พบว่า มีความสัมพนัธ์กับความภกัดีต่อ

องคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ โดยพนกังาน

ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัสวสัดิการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่านไดรั้บจากบริษทับริษทั เช่น 

การรักษาพยาบาล  ประกนัภยั ประกนัสุขภาพ มากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 6.37 รองลงมาคือ 
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สวสัดิการท่ีเป็นตวัเงินท่ีท่านไดรั้บ เช่น โบนสั กองทุนเงินทดแทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ จีรนันท์ ดวงคาํ (2551) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง ความภกัดีต่อองค์กรของ

วศิวกรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิกส์ไดรฟ์ : กรณีศึกษาบริษทัเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศ

ไทย) จาํกดั  ไดว้ิจยัและศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของวิศวกรท่ีพบว่าจากการศึกษาความพึงพอใจของวิศวกรดา้นรายได้

และสวสัดิการมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก ซ่ึงบริษทัควรเนน้

ในส่วนของอตัราเงินเดือนของวศิวกรในปัจจุบนัให้เพิ่มข้ึน รวมถึงสวสัดิการท่ีเป็นตวั

เงินและสวสัดิการท่ีไม่เป็นตวัเงินใหค้รอบคลุมใหม้ากข้ึน เช่น ควรเพิ่มให้มีสวสัดิการ

ให้ครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน มีโครงการทุนการศึกษาให้กับบุตรของ

พนักงานท่ีเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย มีเงินช่วยเหลือค่าท่ีพกัอาศยัให้กบั

พนักงาน เป็นตน้ และสอดคล้องกบัทฤษฏีของมาสโลวใ์นเร่ืองของความต้องการ

ความปลอดภยั ท่ีวา่ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) ประกอบดว้ย ความ

ตอ้งการท่ีจะปลอดภยัและมัน่คง ตอ้งการอิสระ ความมัน่คง ขจดัความกลวัและความ

กงัวล ซ่ึงเป็นความปลอดภยัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจในดา้นการทาํงาน ความตอ้งการ

ความปลอดภยัทางกาย เช่น มีเคร่ืองมือป้องกนัขณะปฏิบติั งานทางดา้นจิตใจ เช่น มี

ประกนัสุขภาพ สัญญาจา้งงาน เป็นตน้  

 เม่ือพิจารณาถึงด้าน สัมพันธภาพในองค์กรและสภาพแวดล้อมพบว่า มี

ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กใน

ส่วนปฏิบติัการ โดยพนกังานส่วนใหญ่ให้ความ สําคญักบัการปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงานในแผนกเดียวกนัเป็นส่วนท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 

7.57  รองลงมาคือ ปฏิสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกลัยารัตน์ 

เวรุเมธา  (2548)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานธนาคาร

เอเชียศึกษาเฉพาะกรณีสาํนกังานใหญ่ ท่ีพบวา่  ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน และองคก์าร

มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์าร และงานวิจยัของ DOGAN  ( 

2009 ) ไดศึ้กษาและวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานระหวา่ง

พนกังานในเขตเทศบาลAydin และ เขต เทศบาล NAZILLI  ซ่ึงผลวิจยัแสดงให้เห็นวา่

ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจัยหลักของความพึงพอใจในการทาํงาน 
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่รูปแบบการจดัการของหวัหนา้ มีผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด และ

งานวิจยัของ  จีรนนัท ์ดวงคาํ (2551) ไดว้ิจยัเร่ือง ความภกัดีต่อองคก์รของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิกส์ไดรฟ์ : กรณีศึกษาบริษทัเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 

จาํกัด ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านสัมพนัธภาพในบริษัท  ความพึงพอใจของวิศวกรด้าน

สัมพนัธภาพในบริษทัสรุปได้ว่าสัมพนัธภาพท่ีดีภายในแผนกทั้งหัวหน้างาน และ

โดยเฉพาะวิศวกรดว้ยกนัเอง สามารถทาํให้เกิดความภกัดีต่อองคก์รข้ึนไดร้ะดบัหน่ึง  

และสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของAlderfer (1969) ว่าความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์ 

(Relatedness Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นสังคม การไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น 

การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น การมีช่ือเสียง ไดรั้บการยกยอ่งจากวงสังคม เป็นตน้  

เม่ือพิจารณาถึงด้าน โอกาสความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน พบว่า มี

ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กใน

ส่วนปฏิบติัการ โดยพนกังานส่วนใหญ่ให้ความ สําคญักบัความมัน่คงของบริษทัเป็น

ส่วนท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.55 รองลงมาคือ ความรู้สึก

มัน่คงในการทาํงานของท่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Huning and Thomson 

(2010) ไดว้ิจยัเร่ือง “THE IMPACT OF PERFORMANCE ATTRIBUTIONS AND 

JOB SATISFACTION ON TURNOVER INTENTIONS” พบวา่ ความพึงพอใจใน

งานเป็นตวัท่ีมีอิทธิพล และเป็นสาเหตุการลาออก   ในขณะท่ีความมัน่คงมีการโน้ม

เอียงไปมีผลเป็นบวกกบัการลาออก เม่ือความพึงพอใจถูกรวมอยูใ่นรูปแบบของปัจจยั

ความพึงพอใจ การตีความผลการวิจยัเหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมภายในหรือ

ภายนอกมีอิทธิผลต่อการลาออกทั้งส้ิน  และงานวิจยัของ จีรนนัท ์ดวงคาํ (2551) ได้

วจิยัเร่ือง ความภกัดีต่อองคก์รของวศิวกรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิกส์ไดรฟ์ : กรณีศึกษา

บริษทัเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นความมัน่คงในงาน  

ผลวจิยัสรุปวา่ความมัน่คงในงานมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะ

ความมัน่คงของบริษทั และความมัน่คงในตาํแหน่งงาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของ

Alderfer (1969) วา่ความตอ้งการดา้นการเติบโต (Growth Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการ

ในการพฒันาตนเอง ความเจริญกา้วหน้าในอาชีพการงาน ความภาคภูมิใจในตนเอง 

ตลอดจนการเขา้ใจตนเองและไดใ้ช้ศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี ซ่ึงตรงกบัความ
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ตอ้งการเบ้ืองสูงของ Maslow จากทฤษฎี ERG ของ Alderfer ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น 

ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ทฤษฎีน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัทฤษฏีความตอ้งการของ Maslow แต่

มีการจดักลุ่มความตอ้งการออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ และไม่มีลาํดบัขั้น ในขณะท่ีทฤษฎี

ของ Maslow นั้นความตอ้งการจะเป็นไปตามลาํดบัขั้นจากตํ่าไปสู่ขั้นสูง การจะสร้าง

แรงจูง ใจตามทฤษฎีของ Alderfer น้ี ก็ดว้ยการตอบสนองความตอ้งการทั้ง 3 กลุ่ม โดย

จดัหาส่ิงจูงใจต่างๆ เช่น การพิจารณาใหเ้งินเดือนท่ีเหมาะสม การสร้างสภาพแวดลอ้ม

การทาํงานท่ีเอ้ือต่อการทาํงานและมีความปลอดภยั การให้โอกาสพนักงานเสนอ

ความคิดและสร้างนวตักรรมให้แก่องค์การและให้รางวลัและเล่ือนตาํแหน่งอย่าง

ยติุธรรม ก็จะเป็นการส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจทุ่มเทปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 

6. ข้อเสนอแนะ 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผลสรุปท่ีไดท้าํให้เห็นว่า ความภกัดีท่ีพนกังานในองค์กร

จะมีให้กับองค์กรนั้ น ๆ จะต้องเกิดจากองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง มิใช่เพียง

ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินตามท่ีเคยเขา้ใจกนั  จากผลการวิจยัจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่

แลว้ ส่ิงท่ีจะทาํให้พนกังานมีความภกัดีต่อองคก์รไดดี้และเป็นเวลาท่ียาวนานนั้น  จะ

เป็นเร่ืองของจิตใจและความรู้สึกเป็นหลัก ซ่ึงได้แก่ สัมพนัธภาพในองค์กรและ

สภาพแวดล้อม โอกาสความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน และนโยบายและการ

บริหารองค์กร ซ่ึงจะเห็นวา่แมแ้ต่ รายไดแ้ละสวสัดิการ พนกังานก็ยงัให้ความ สําคญั

กบัสวสัดิการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีท่านได้รับจากบริษทัมากกกว่า  ดังนั้นผูว้ิจยัใคร่ขอ

เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น เพื่อเป็นแนวทางในการ

เสริมสร้างความภกัดีต่อองคก์รดงัน้ี 

 1.รายไดแ้ละสวสัดิการ องค์กรควรมีการให้ความสําคญัสําหรับสวสัดิการท่ี

ไม่เป็นตวัเงิน พอ ๆ กบัรายไดท่ี้เป็นตวัเงิน เพราะจะทาํให้พนกังานรู้สึกการไดรั้บการ

เอาใจใส่ดูแลจากองคก์ร  ไม่ไดถู้กทอดทิ้ง  จะส่งผลทางจิตใจให้พนกังานมีกาํลงัใจใน

การทาํงาน และสวสัดิการท่ีจดัให้กบัพนกังานจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

พนกังาน  เพื่อให้พนกังานไดรั้บประโยชน์อยา่งเต็มท่ี  เช่น ให้มีวนัพกัร้อนท่ีเพียงพอ 

ให้มีสวสัดิการรักษาพยาบาล  ให้มีหลักประกันบางอย่างเช่น ประกันสุขภาพ  

ประกนัภยั  เป็นตน้ 
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 2.สัมพนัธภาพในองค์กรและสภาพแวดลอ้ม  องค์กรจะตอ้งสร้างวฒันธรรม

การทาํงานให้พนกังานมีความรู้สึกเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกนั ช่วยเหลือกนั  มิใช่

ให้มุ่งหวงัแต่การแข่งขนัเพื่อผลตอบแทน โดยไม่สนใจความรู้สึกของผูร่้วมงาน  แม้

ในปัจจุบนัธนาคารส่วนใหญ่จะใช้ระบบการวดัผลงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทน  แต่การ

เน้นค่าตอบแทนจากผลงานมากเกินไปจะส่งผลให้สัมพันธภาพในองค์กรและ

สภาพแวดลอ้มเคร่งเครียดเกินควร เพราะคนในองค์กรจะตอ้งมีการแข่งขนักนัเองอยู่

ตลอดเวลา  การสร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีดี การช่วยเหลือ การทาํงานเป็นทีม จะทาํ

ใหพ้นกังานในองคก์รมีความรู้สึกเป็นมิตร และรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร เพื่อท่ีจะ

ไดเ้กิดความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความสามารถอยา่งเตม็ท่ีเพื่อประโยชน์ขององคก์ร  

 3.โอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  จะเห็นว่าพนักงานให้

ความสําคญักับความมั่นคงขององค์กรเป็นอันดับแรก  และในขณะเดียวกันก็ให้

ความสําคัญกับความมั่นคงในการทาํงานของตนเอง  เน่ืองจากธนาคารจะมีการ

ขยายตวัอย่างรวดเร็วเม่ือสภาวะเศรษฐกิจดี และจะตอ้งลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากเม่ือ

สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า องคก์รจะตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัพนกังาน  ให้มัน่ใจใน

ความมัน่คงในการทาํงานไม่วา่จะในสภาวะใดก็ตาม เช่น ยามสภาวะเศรษฐกิจดีมีการ

ขยายงานมาก ก็จะรักษาสมดุลยข์องพนกังานในองคก์รให้เหมาะสม เม่ือยามเศรษฐกิจ

ตกตํ่า จะไดไ้ม่ตอ้งปลดพนกังาน  และจะตอ้งแสดงให้เห็นถึงความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี

การงาน  ขั้นตอนการประเมินผลงานท่ียุติธรรมและโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ใช้

ความรู้ความสามารถไดเ้ตม็ท่ี 

 4.นโยบายและการบริหารองค์กร  ธนาคารถือเป็นองค์กรท่ีมีความมัน่คง

ค่อนขา้งสูง ดงันั้นจะเห็นว่าพนักงานให้ความสําคญักบัความมัน่คงขององค์กรเป็น

อนัดบัแรก  องคก์รควรมีนโยบายท่ีชดัเจนทั้งในดา้นการดาํเนินงาน ผลตอบแทน และ

โอกาสความก้าวหน้า เพื่อให้พนักงานมองเห็นความก้าวหน้าในการทาํงาน และ

มองเห็นถึงความสําเร็จในการทุ่มเทให้กบัองคก์ร และตอ้งแสดงให้เห็นวา่องคก์รเห็น

ความสําคญัของพนกังานโดยพยายามรักษาผลประโยชน์ของพนักงานและผูถื้อหุ้น

อยา่งเท่าเทียมกนั  และท่ีสําคญัองค์กรตอ้งให้ความสําคญักบัพนกังานท่ีอยู่กบัองคก์ร
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มานาน  ให้การสนบัสนุน ไม่ปล่อยปละละเลย เพื่อทาํให้พนกังานมีความปรารถนาท่ี

จะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์รตลอดไป 

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

 1.ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพนกังาน

ธนาคารของธนาคารพาณิชยข์นาดเล็ก ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาใน

ส่วนของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชยใ์นขนาดต่าง ๆ กนั เพื่อท่ีจะไดศึ้กษา 

ถึงความแตกต่างในเร่ืองของขนาดองคก์ร 

 2.ควรมีการศึกษาในส่วนของพนักงานธนาคารของธนาคารพาณิชย์ท่ีเป็น

ธนาคารท่ีถือหุน้โดยชาวต่างชาติ ซ่ึงจะมีสวสัดิการและผลตอบแทนท่ีต่างกนั 

 3.สําหรับผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในกลุ่มของพนกังานธนาคารใน

ส่วนของ Back Office  เพื่อท่ีจะไดน้าํมาเป็นส่วนประกอบในการดาํเนินกลยุทธ์

องคก์รของธนาคาร  เพื่อไม่ใหเ้กิดความสูญเสียทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าไป 

7.เอกสารอ้างองิ 

กลัยารัตน์ เวรุเมธา. “ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคารเอเชีย : ศึกษา

เฉพาะกรณสํีานักงานใหญ่” วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรรัฐศาสตร์และรัฐ

ประศาสน์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2547 

กุสุมา  จอ้ยชา้งเนียม. “แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานสํานักงานใหญ่ บมจ. 

ธนาคารกสิกรไทย” วทิยานิพนธ์ ศศ.ม. หลกัสูตรศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2547 

ขะธิณยา  หลา้สุวงษ.์ “ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นําบารมีของ

หัวหน้าหอผู้ป่วยความก้าวหน้าในอาชีพ กบัความจงรักภักดีต่อองค์การของ

พยาบาลประจําการโรงพยาบาลชุมชน” วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรพยาบาล

ศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545 

จงรัก จนัทร์สวา่ง. “ความพงึพอใจในการทาํงานของพนักงาน กลุ่มงานวิศวกรรม 

บริษัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากดั (มหาชน)” วทิยานิพนธ์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2549 
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จีรนนัท ์ ดวงคาํ. “ความภักดีต่อองค์กรของวิศวกรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ: 

กรณีศึกษาบริษัทเวสเทร์ินดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากดั” วทิยานิพนธ์ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาพฒันาการความสามารถทางการ

แข่งขนัเชิงอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนรี, 2551 

นงเยาว ์ ป้านพลู. “การเปรียบเทยีบความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการทีม่ีปัจจัยส่วนบุคคล จิตลกัษณะและบุคลกิภาพต่างกนั: กรณีศึกษา

พนักงานระดับปฏิบัติการในดรงานผลติเส้ือผ้าสําเร็จรูปแห่งหน่ึง” 

วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 

2551 

นฤมล บวัระบดัทอง. “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองสําอางบํารุงผวิหน้าในสถานประกอบการทีม่ีตรายี่ห้อไทยของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร” วทิยานิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2548 

นิธิวดี  ไต่วลัย.์ “ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) กลุ่มแผนงานเชียงใหม่” รายงานการคน้ควา้อิสระ หลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551 

ปิยะฉตัร แวงโสธรณ์. “แบบภาวะผู้นํา สมรรถผู้นํา กบัความจงรักภักดีต่อองค์การ

ของพนักงาน: ศึกษาเฉพาะกรณ ีบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั(มหาชน)” 

วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิตจิตวทิยาอุตสาหกรรมและ

องคก์าร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2548 

พจนีย ์ยนืสุข. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารนครหลวง

ไทย (สํานักงานใหญ่)” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2550 

พิมพป์ระภา อมรกิจภิญโญ. “อทิธิพลของระบบพีเ่ลีย้งผ่านตัวแปรอิงฐานของงานทีม่ี

ต่อคุณภาพการบริการและความภักดีต่อองค์: การศึกษาเพื่อเพิม่คุณภาพการ

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลเอกชน” วทิยานิพนธ์ หลกัสูตร
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การบริหารการศึกษาและภาวะผูน้าํ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเซนต์

จอห์น, 2551 

รสลิน เตียวตระกลู. “ความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคลกบัความ

จงรักภักดีของพนักงานต่อองค์การ กรณศึีกษา บริษัทเนช่ันแนล สตาร์ช 

แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จํากดั โรงงานมีนบุรี”  รายงานการศึกษาคน้ควา้

อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2550 

วรรณวไิล ศรีปัญญาวชิญ ์“ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร: กรณีศึกษาธนาคาร

ทหารไทย จํากดั(มหาชน)” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2552 

วฒิุ ชินชนะโชคชยั. “กลยุทธ์การพฒันาและดํารงความภักดีของพนักงาน: ศึกษาใน

อุตสาหกรรมผลติช้ินส่วนยานยนต์ไทย” วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรศิลปศาสตร์ 

ดุษฏีบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

สุรเดช ลิปิกรณ์. ”ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อแนวโน้มในการตัดสินใจลาออกของ

พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากดั” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2552 

Hulusi DOGAN .“A COMPARATIVE STUDY FOR EMPLOYEE JOB 

SATISFACTION IN AYDIN MUNICIPALITY AND NAZILLI 

MUNICIPALITY.” 

Academic Research Nazilli Vocational ,Adnan Menderes University, 2009.  

Huning and Thomson.  “ THE IMPACT OF PERFORMANCE 

ATTRIBUTIONS AND JOB SATISFACTION ON TURNOVER 

INTENTIONS” Academic  Research Columbus State University,  2010 

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน).2011.สาขาธนาคาร. เขา้ถึงไดจ้าก :    

www.kiatnakin.co.th/th/about_kk/branch/  

http://www.kiatnakin.co.th/th/about_kk/branch/
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ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน).2011.สาขาธนาคาร. เขา้ถึงไดจ้าก :    

http://www.cimbthai.com/website/SelectViewFolderAction.do?folder_id

=000000000000019&can_login_flg=&back_login=&company_id=001&c

ompany=001&lang=th 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน).2011.สาขาธนาคาร. เขา้ถึงไดจ้าก :    

www.tisco.co.th/BranchLocationAction.do?language=th 

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน).2011.สาขาธนาคาร. เขา้ถึงไดจ้าก :    

https://ereport.uob.co.th/UOBWebFrontService/FrontOffice/SearchLoc

ationThi. 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน).2011.สาขาธนาคาร. เขา้ถึงไดจ้าก 

:    www.standardchartered.co.th/branch-directory/th/ 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน).2011.สาขาธนาคาร. เขา้ถึงไดจ้าก :    

www.icbcthai.com/th/contact/contact_01.asp 
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