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ปัจจัยความภักดีของพนักงานทีม่ีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

EMPLOYEE LOYALTY FACTORS TOWARD STANDARD CHARTERED 
BANK (THAI) PLC. 

นนัทน์ภสั ช านาญเพชร1  ดร. ณกมล จนัทร์สม2 

----------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความภกัดี
ของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และเพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ความพึงพอใจในการปฎิบติังานท่ีส่งผลต่อความภกัดีของพนักงานท่ีมีต่อ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัความภกัดีของพนักงานท่ีมีต่อ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ในส่วนเฉพาะส านกังานใหญ่และ
สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอยา่ง ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูล และน าขอ้มูลมาหาค่าทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ประมวลผลและ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยวิธี Cronbach’s alpha coefficient 
ใชส้ถิติเชิงอนุมาน ใชแ้บบวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และใช ้
Multiple Regression เพื่อใชห้าค่าสถิติวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ ระหวา่งตวัแปรสองตวัเพื่อใช้
ทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าจากกลุ่มตวัอย่าง 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 79.75 ส่วนใหญ่ มีอายุในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.75  มีประสบการณ์และ
ระยะเวลาการปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 15 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 30.25 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 45,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 34.00 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จากการวิเคราะห์ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานพบว่าจากกลุ่มตวัอยา่ง 400
ราย ใหค้วามส าคญักบัความยติุธรรมของผูบ้งัคบับญัชาค่าเฉล่ีย 7.48 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด 
และธนาคารฯมีนโยบายการบริหารงานท่ีดีและเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.06 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ี
ต ่าท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ทุกปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อความ
ภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนัประสบการณ์และระยะเวลาการปฏิบติังานท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนัรายไดต่้อเดือนท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั 

การศึกษาปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของ
พนักงานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) พบว่าด้าน
ผู ้บังคับบัญชาด้านเพื่อนร่วมงานด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  ด้านโอกาสและ
ความก้าวหน้าในการปฏิบติังาน และดา้นความยุติธรรมในการปฏิบติังามีความสัมพนัธ์
เก่ียวกบัความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯน้อย และดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นผลตอบแทนและรายได้ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดบั
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, ความภกัดี, พนกังาน, ธนาคาร 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to study the individual factors and Relation 

satisfaction that affect employee loyalty towards the Standard Chartered (Thai) bank. 
The methodology is to study of 400 samples of employee at the headquarters and 

branches in Bangkokม แollecting data by using questionares then evaluate statistically , 
studying the reliability by using Cronbach’s alpha coefficient and using One Way 
ANOVA and Multiple Regression for hypothesis testing. 

The results showed that a sample of 400 people, percentage of 79.75% are women, 
percentage 44.75% are in the range of 31-40 years old. percentage of 30.25% have over 
15 years work experience and percentage of 34% have monthly income over 45,001 baht. 

According to the analysis of the satisfaction at work from 400 representative 
samples, the highest means for supervisor’s fairness is 7.48 and the lowest means for 
appropriate policy of the bank management is 4.06. 
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Hypothesis testing shows that every demographic factor affects the loyalty of 
employee. Work satisfaction related to the loyalty of standard chartered (Thai) employee.  
The commander and college have high relation to standard chartered employee. The 
career advancement and justice have low relation to loyalty of st andard chartered 
employee. Administration and policy in the office, compensation and office environment 
have no relation to standard chartered (Thai) employee’s work performance. 
KEYWORDS : SATISFACTION LOYALTY EMPLOYEE 

 
บทน า 

กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กา้วน าเป็นแบบอยา่งในเอเชีย แอฟริกา และ
ตะวนัออกกลาง เป็นธนาคารระหวา่งประเทศท่ีมีพนกังานกวา่ 89,000 คน จาก 125 สัญชาติ 
ด าเนินธุรกิจครอบคลุมกวา่ 70 ประเทศ ในเอเชีย แอฟริกา ตะวนัออกกลาง รวมทั้งอเมริกา
และยโุรป  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีอายกุวา่ 111 ปี  

ธนาคารฯ มีธุรกิจหลกัคือ บุคคลธนกิจและสถาบนัธนกิจ ธุรกิจดา้นบุคคลธนกิจ
ใหบ้ริการดา้นบตัรเครดิต สินเช่ือบุคคล สินเช่ืออสังหาริมทรัพย ์บริการรับฝากเงิน บริการ
ด้านการบริหารสินทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้รายบุคคล ลูกคา้เจ้าของธุรกิจรายย่อยจนถึงลูกค้า
เจา้ของธุรกิจขนาดกลางส่วนสถาบนัธนกิจนั้นให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีเป็นสถาบนัหรือบริษทั
ในด้านต่างๆ เช่น สินเช่ือพาณิชย์ บริการบริหารเงินสด การบริการเงินทุน บริการด้าน
หลกัทรัพย ์บริการดา้นเงินตราต่างประเทศบริการดา้นการกูย้ืมในตลาดทุนและบริการดา้น
เงินกูส้ าหรับทั้งยงัไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีระดบั AAA อนัดบัสูงสุดในกลุ่ม
ธนาคารพาณิชยข์องไทยโดยฟิตช์เรตต้ิง 

เน่ืองด้วยมาจากการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประโยชน์สูงสุดทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นปัจจยัหน่ึงจากหลาย ๆปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อ
ความส าเร็จขององค์การส่ิงท่ีต้องจะด าเนินควบคู่กันไปก็คือ การปลูกฝังจิตส านึกให้
บุคลากรเกิดความผูกพนัและภกัดีต่อองค์การ บุคคลเหล่านั้นจึงจะท างานได้อย่างเต็มท่ี 
หากมีอตัราการลาออกท่ีสูงก็จะท าให้ภาพลกัษณ์ขององค์การออกมาในแง่ลบและขาด
ความเช่ือมัน่ต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นองค์การควรท่ีจะค านึงถึงการ
ส่งเสริมให้บุคคลเกิดความผูกพนัและภกัดีต่อองค์การเพื่อก่อให้เกิดการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของความผกูพนัและความภกัดีของ
พนกังานท่ีมีต่อองค์การท่ีสอดคลอ้งกบัหลายปัจจยัซ่ึงสนบัสนุนการเติบโตของธนาคารฯ
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ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัความภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) มีความจงรักภกัดี และในขณะเดียวกนัองคก์ารก็สามารถ
ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของบุคลากรไดแ้ลว้ ในท่ีสุดองคก์ารก็จะบรรลุจุดมุ่งหมายตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดม้ากท่ีสุด 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อความภกัดี
ของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 
 2. ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กับความภักดีของ
พนกังานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ในส านักงานใหญ่และสาขาในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงมีประชากรทั้งหมด 2,653 คน 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการศึกษาเร่ืองความภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) นั้น จะท าการศึกษาปัจจยัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน ในดา้นนโยบายและการบริหาร ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ลกัษณะของ
งานท่ีปฏิบัติ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนและรายได้ โอกาสและ
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน และความยุติธรรมในการปฏิบติังาน โดยเปรียบเทียบกบั
ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัในด้าน เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 
ต าแหน่งงาน ประสบการณ์และระยะเวลาการปฏิบติังาน รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน  
 3. ขอบเขตดา้นสถานท่ี การวิจยัคร้ังน้ีก าหนดพื้นท่ีเฉพาะธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ในส านกังานใหญ่และสาขาในเขตกรุงเทพมหานครรวม 23 
สาขา 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ภักดีของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) เพื่อ
น าไปใชพ้ฒันาบุคลากรของพนกังานธนาคารใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2. เพื่อทราบถึงระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของ
พนกังานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อน าไปใชพ้ฒันา
บุคลากรของพนกังานธนาคารใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 เพศ  
 อาย ุ 
 ระดบัการศึกษา   
 สถานภาพ 
 ต าแหน่งงาน 
 ประสบการณ์และระยะเวลา 

การปฏิบติังาน 
 รายไดส่้วนบุคคล 

 
 

ความภกัดีของพนกังาน 
ท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
 

ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 นโยบายและการบริหาร 
 ผูบ้งัคบับญัชา 
 เพื่อนร่วมงาน  
 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
 สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
 ผลตอบแทนและรายได ้
 โอกาสและความกา้วหนา้ในการ 

ปฏิบติังาน 
 ความยติุธรรมในการปฏิบติังาน  
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 3. เพื่อน าผลงานวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ขององค์การในการ
วางแผนและการก าหนดนโยบายด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลเช่น การสรรหา การ
คดัเลือกเพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน รวมถึงเพื่อการธ ารงรักษาพนักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพในอนาคต เพื่อน าไปใช้พัฒนาบุคลากรของพนักงานธนาคารให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ของกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1 เพศ  หมายถึง  เพศชาย  เพศหญิง ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 1.2 อาย ุ หมายถึง  จ  านวนปีเต็มท่ีค านวณจากปีพ.ศ.ปัจจุบนัลบปี พ.ศ.  ท่ี
บุคคลผูน้ั้นเกิด 

 1.3  ระดับการศึกษา หมายถึง  ระดับการศึกษาสูงสุดของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 

 1.4 สถานภาพ หมายถึง สถานภาพทางสังคมท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ไดแ้ก่  
สถานะโสด สมรสแลว้อยูด่ว้ยกนั หรือสมรสแลว้แยกกนัอยู ่และหยา่ร้าง 

 1.5 ต าแหน่งงาน หมายถึง สถานภาพและหนา้ท่ีในองคก์าร 
 1.6 ประสบการณ์และระยะเวลาการปฏิบติังาน หมายถึง ระยะเวลาเร่ิม

ท างานในธนาคารฯจนถึงปัจจุบนั 
 1.7 รายไดส่้วนบุคคล หมายถึง ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินจากการท างาน

ของบุคคลผูน้ั้นในธนาคารฯ 
2. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ทศันคติของพนกังานซ่ึงเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมี

ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง จะเกิดข้ึนต่อเม่ือบุคคลนั้ นได้รับในส่ิงท่ีตนเองต้องการ หรือได้รับ
ความส าเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการ ซ่ึงระดบัความพึง
พอใจจะแตกต่างกันย่อมข้ึนอยู่กบัปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ีต่างกันแล้วแต่บุคคล เช่น 
ปัจจยัแวดล้อมเก่ียวข้องกับการท างาน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายและการบริหาร บุคคลกร 
ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทน รายได้และ
สวสัดิการ โอกาส และความกา้วหนา้ ความยติุธรรมในการปฏิบติังาน 

3. ความภกัดี (Loyalty) หมายถึง การท่ีพนกังานมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารหน่ึง ไม่
วา่จะเกิดจากความเช่ือมัน่ นึกถึง ผูกพนัหรือตรงใจของตนเอง จนเกิดการให้ความร่วมมือ
ดว้ยความมุ่งมัน่เพื่อเป้าหมายในทุกดา้นขององคก์าร อย่างมีมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์มี
คุณธรรม รวมถึงจริยธรรม ต่อเน่ืองตลอดมา คิดวา่องค์การคือครอบครัว และตั้งใจอยู่กบั
องคก์ารตลอดไป 
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4. พนักงาน หมายถึง พนักงานระดบัปฏิบติัการ พนักงานระดบับงัคบับญัชา 
พนกังานระดบับริหารของธนาคารฯ ในส านกังานใหญ่ และสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ธนาคารฯ หมายถึง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการศึกษาปัจจยัความภกัดีของพนกังานท่ี
มีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ  ากดั (มหาชน) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งจากเอกสารตารางและผลงานวิจยัต่าง ๆ เพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์หา
ขอ้สรุป ในการศึกษามีเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  
แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจในงาน 

มอร์ส (Morse, 1958:27) ให้ความหมายของความพอใจในเชิงจิตวิทยาวา่ความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีสามารถลดความเครียดของผูท้  างานให้
นอ้ยลง ถา้มีความเครียดมากจะท าให้เกิดความไม่พอใจในงาน ความเครียดน้ีเกิดจากความ
ตอ้งการของบุคคลเม่ือเกิดความตอ้งการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง เม่ือความตอ้งการ
ไดรั้บการตอบสนองแลว้จะท าใหค้วามเครียดลดลงและเกิดความพึงพอใจในงานมากข้ึน 

ความพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ผลรวมของสภาวะทางจิตใจ ทาง
ร่างกายและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นเหตุให้บุคคลเช่ือมัน่วา่เขาพอใจต่องานท่ีเขาท า หรือความ
พอใจในงานเป็นทศันคติ ซ่ึงเป็นผลรวมของความชอบ ไม่ชอบ ซ่ึงผูป้ฏิบติังานไดรั้บมา
จากงานท่ีท า หรือในความหมายหน่ึง ความพอใจในงานคือการพิจารณาตดัสิน หรือ
ประมาณการของผูป้ฏิบติังานวา่งานท่ีเขาท าอยูน่ั้นท าให้เขามีความพอใจในความตอ้งการ
ต่างไดเ้พียงใด และ Dewin Flippo ให้ความหมายของความพอใจในงานไวว้า่ เป็นสภาพ
ทางจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลหรือของกลุ่มบุคคลท่ีเสดงให้เห็นถึงความ
ตั้งใจท่ีจะร่วมมือประสานงานกนั 

ทฤษฏีความพงึพอใจในงาน 

ทฤษฎีปัจจยัคู่ของ Herzberg (Herzberg’s Two-Theory) Herzberg ไดท้  าการศึกษา
วิจยันานกวา่30 ปีโดยใชเ้ทคนิคกรณีเหตุการณ์ส าคญั (Critical Incident) ให้กลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นนักบญัชีและวิศวกรมากกว่า  200 คน บรรยายถึงเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดความรู้สึกพึง
พอใจ (Satisfied) และท่ีไม่พึงพอใจ (Dissatisfied) จากนั้นจึงน าค าตอบท่ีไดม้าวิเคราะห์ 
พบว่า ไดค้  าตอบท่ีน่าแปลกใจคือ ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพอใจในงาน และปัจจยัท่ีท าให้
เกิดความไม่พึงพอใจในงานเป็นคนและกลุ่มกนั 
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แนวคิดเกีย่วกบัความผูกพนักบัองค์การ 

ความผูกพนักบัองค์การ (OrganizationCommitment) หมายถึงทศันคติท่ีสะทอ้น
ความเก่ียวขอ้งระหวา่งบุคคลกบัองคก์ารซ่ึงเขายินดีท่ีจะมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกและไม่เต็ม
ใจท่ีจะจากองคก์ารไปโดยนกัวชิาการไดอ้ธิบายความผกูพนัระหวา่งบุคคลและองคก์ารจาก  
2  มุมมอง คือ 

1. ความผกูพนัอยา่งต่อเน่ือง (Continuance Commitment) หรือท่ีเรียกวา่ Side–bets 
Orientation พนกังานมีแนวโน้มจะอยู่กบัองค์การ เน่ืองจากเขาไม่สามารถจะออกไปได ้
ตวัอย่างเช่นเขาอาจจะสูญเสียเวลา แรงพยายาม ประโยชน์ท่ีจะได้รับ ถ้าเขาออกจาก
องคก์ารไป 

2. ความสอดคล้องของเป้าหมายระหว่างบุคคลและองค์การ (Individual – 
Organizational Goal - Congruence Orientation) หรือท่ีเรียกวา่ มโนทศัน์ท่ีบุคคลพร้อมท่ี
จะยอมรับ (Affective Commitment) และปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายของตนและองคก์าร 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนั โดยบุคคลจะยงัคงปฏิบติังานร่วมกบัองคก์ารเน่ืองจากปัจจยัส าคญั 
3 ประการ ไดแ้ก่ มีความเช่ือในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร มีความพร้อมท่ีจะทุ่มเท
ท างานในนามขององคก์าร และมีความตั้งใจจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร 
 แนวคิดความผูกพนัต่อองค์การของ Hewitt Associates 

HewittAssociatesไดใ้หค้  านิยามความผกูพนัต่อองคก์ารวา่ความผกูพนัของพนกังาน
เป็นส่ิงท่ีแสดงออกมาท าพฤติกรรม  คือ สามารถดูได้จากการพูด โดยจะพูดถึงเฉพาะ
องค์การเฉพาะในแง่บวกและพิจารณาได้จากการด ารงอยู่ (Stay)นั่นคือพนักงานมีความ
ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไปรวมทั้งดูจากการท่ีพนกังานใช้ความพยายาม
อยา่งเตม็ความสามารถ(Strive)เพื่อช่วยเหลือหรือสนบัสนุนธุรกิจขององคก์ารโดยปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความผกูพนัของพนกังาน ไดแ้ก่ 

1. ภาวะผูน้ า (Leadership) 
2. วฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององคก์าร (Culture/Purpose) 
3. ลกัษณะงาน (Work Activity) 
4. ค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) 
5. คุณภาพชีวติ (Quality of Life) 
6. โอกาสท่ีไดรั้บ (Opportunity) 
7. ความสัมพนัธ์ (Relationship) 
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จากปัจจยัความผกูพนัทั้ง 7 ประการนั้น ไดก้ลายมาเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช้วดัความ
ผูกพนัของพนักงานในองค์การต่างๆ (สุธินี เดชะตา, 2551) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ผกูพนัต่อองค์การSteers and Porter (1991 อา้งถึงใน รุจี อุศศิลป์ศกัด์ิ, 2546) ไว ้4 ดา้น 
ไดแ้ก่ 
แนวคิดเกีย่วกบัความภักดีต่อองค์การ 

 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อองค์การ ความหมายเก่ียวกบัความ
จงรักภกัดีต่อองคก์าร 

ร็อบบินส์ (Robbins, 2001, p. 190) กล่าววา่ความจงรักภกัดี คือ ความมีชีวิตชีวาใน
ตวับุคคล และมีเสน่ห์หรือความสุขสบายของการท างาน ซ่ึงเป็นแกนร่วมของชุมชน ความ
ปรารถนาท่ีจะสัมพนัธ์ติดต่อกบับุคคลอ่ืนและเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนนั้น ๆ 

บาร์นาส (Barnand, 1938, p. 84) ไดเ้ห็นความจงรักภกัดีมานานแล้วโดยกล่าวว่า 
ความเต็มใจของบุคคล เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในองคก์าร ความจงรักภกัดี (Loyalty) ความเป็น
หน่ึงอนัเดียวกนั (Solidarity) ขวญัและก าลงัใจ (Esprit De Corps) และความเขม้แข็ง 
(Strength) เขาให้ขอ้สังเกตวา่ แมค้วามจงรักภกัดีจะมีความส าคญั    แต่ก็ไดรั้บการยอมรับ
เพียงเล็กนอ้ยวา่เป็นเง่ือนไขส าคญัในองคก์าร 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
งานวจัิยในประเทศ  

ฐิติรัตน์ ศิริเลิศ (2547) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานและ
แนวโนม้การตดัสินใจลาออกจากงานในอนาคตของผูบ้ริหารหน่วยงานทรัพยากรมนุษยใ์น
โรงงานอุตสาหกรรมของบริษทัขา้มชาติในจงัหวดัระยองประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่
ผูบ้ริหารหน่วยงานทรัพยากรมนุษยข์องขา้มชาติในอดีตท่ีเคยท างานกบับริษทัขา้มชาติแห่ง
หน่ึงในจงัหวดัระยอง และในปัจจุบนัท างานในโรงงานของบริษทัขา้มชาติในจงัหวดั
ระยองโดยมีโรงงานท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดนิคม  อุตสาหกรรมตะวนัออก และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทริน์ซี
บอร์ดจ านวน 130 คน  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนตัวปัจจัยด้านองค์การปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางสังคมมีผลกระทบต่อการลาออกจากงานและแนวโน้มการตดัสินใจ
ลาออกจากงานในอนาคตโดยผลกระทบท่ีมีมาก ท่ีสุดต่อการลาออกคือโอกาส
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและอนัดับท่ี 2,3 และ4 คืองานท่ีทา้ท ายกว่าเดิม,งานท่ี
น่าสนใจกว่าเดิมและการได้รับการตอบสนองความต้องการจากองค์การใหม่และ
ผลกระทบมากท่ีสุดต่อแนวโนม้การตดัสินใจลาออก  โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย  คือ
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โอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน,มีโอกาสเลือกงานท่ีดีกวา่,การไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการจากองคก์ารใหม่  

อมรา ไทยประเสริฐ (2547) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการลาออกของ
บุคคลากร:กรณีศึกษา บริษทัไทยเบเวอร์เรจแคน จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความตอ้งการลาออกไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคลคือเงินเดือนปัจจยัจูงใจภายในตวับุคคลคือดา้น
ขวญัก าลงัใจปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบังานคือดา้นการมีส่วนร่วมในกรบริหารงานดา้น
การไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา
และปัจจยัแนวโน้มท่ีส่งผลต่อความตอ้งการลาออกคือดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน
ดา้นลกัษณะงานดา้นสวสัดิการดา้นระเบียบขอ้บงัคบัดา้นการประเมินผลการพิจารณาเล่ือน
ต าแหน่งดา้นการพฒันาความรู้ในงานดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัณระดบั 
0.05 
 งานวจัิยในต่างประเทศ  

ไพรซ์ (Price,1997) ไดส้รุปความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัการลาออก
ดงัน้ี ดา้นอายุการท างานพนักงานท่ีมีอายุการท างานในองค์การนานกว่าจะมีอตัราการ
ลาออกต ่ากวา่พนกังานท่ีมีอายกุารท างานนอ้ยกวา่ในองคก์าร  

ฮาร์ท (Hart, 1990 อา้งถึงในมธุรสสวา่งบ ารุง ,2536) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลกระทบท่ีมี
ต่อความไม่แน่นอนการรับรู้และความยุติธรรมเก่ียวกบัผลประโยชน์ของการลาออกโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อจะพฒันารูปแบบของข้อก าหนดการลาออกกลุ่มตวัอย่างคือลูกจ้างท่ี
ท างานดา้นสุขภาพจิตจ านวน468 คน เพื่อประมาณทศันคติของพวกเขาต่อจ านวนตวัแปร
ขององค์การผลการวิจยัพบว่าการปฏิบติัค่าจา้งของเง่ือนไขการปฏิบติัความรู้สึกนึกคิดท่ี
รับรู้ได้ความพอใจโดยแท้จะสัมพันธ์กับความพอใจในทางบวกความพอใจงานมี
ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจของพฤติกรรมท่ีจะคน้หาและลาออกในขณะท่ีความตั้งใจของ
พฤติกรรมจะสัมพนัธ์โดยตรงกบัพฤติกรรมการลาออก  

ทานาโอมี (Tanaomi,1990 อา้งถึงในมธุรสสว่างบ ารุง,2536) ศึกษาความพอใจใน
งานและความตั้งใจลาออกโดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทางวิชาการเคร่ืองมือท่ีใช้คือ
แบบสอบถามซ่ึงแจกให้กบัลูกจา้งของมหาวิทยาลยัลาเวอร์น (LaVerne) ทุกคณะท่ีท างาน
เต็มเวลาตามลกัษณะการปกครองและการแบ่งระดบัชั้นจากการศึกษาพบว่าลูกจา้งของ
มหาวิทยาลยัลาเวอร์น (LaVerne)โดยทัว่ๆ ไปแลว้มีระดบัความพอใจงานเหมือนกบักลุ่ม
อาชีพอ่ืนกล่าวคือดา้นท่ีพอใจนอ้ยท่ีสุดคือโอกาสในการเล่ือนต าแหน่งและค่าจา้งพบวา่มี
ความแตกต่างเก่ียวกบัการเล่ือนต าแหน่งค่าจา้งและความพอใจงานของลูกจา้งแต่ละกลุ่มใน
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มหาวิทยาลยัลาเวอร์นแสดงวา่ความพอใจงานทนายความตั้งใจลาออกของลูกจา้งทั้งหมด
ไดซ่ึ้งความพอใจงานมีระดบัการท านายความตั้งใจลาออกของลูกจา้งต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ พนักงานระดบัปฏิบติัการธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)ในส านักงานใหญ่และสาขาในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจะสุ่มตวัอยา่ง400คนจากพนกังานในส านกังานใหญ่ และสาขาในเขต
กรุงเทพมหานครจากจ านวนประชากร 2,653 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาวิจยัไดท้  าการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัโดยออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยัใช้วิธีเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามมา
วเิคราะห์ซ่ึงแบบสอบถามนั้นมาจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนค าแนะน าของผูท้รงคุณวฒิุและบางส่วนจากความเห็นของผูว้ิจยัเพื่อให้ครอบคลุม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (สถานภาพทัว่ไปของพนกังาน) ประกอบดว้ย  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ ต าแหน่งงาน  ประสบการณ์  และรายไดต่้อเดือน จ านวน  7  ขอ้  

ส่วนท่ี  2  เป็นค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจของพนักงาน (ข้อมูลเก่ียวกับการ
ตดัสินใจในความภกัดีของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด 
(มหาชน)) เป็นลกัษณะแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ นโยบายและการ
บริหาร ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ลักษณะของงานท่ีปฏิบติั สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบติังาน ผลตอบแทนและรายได ้โอกาสและความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน และความ
ยติุธรรมในการปฏิบติังาน เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  ตามแบบ
ของ Likert เป็นมาตราวดัท่ีให้เลือกค าตอบ  แบ่งเป็น 10 ระดบั โดยลกัษณะของขอ้มูลเป็น
สเกลอนัตรภาค (Interval Scale)  

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกับความภกัดีของพนักงานในองค์การ เป็นค าถามซ่ึง
ประกอบดว้ยค าถาม 5 ขอ้โดยจะมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดผูต้อบจะเป็นผูป้ระเมิน
ความรู้สึกหรือทศันคติของตนเอง เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
ตามแบบของ Likert เป็นมาตราวดัท่ีให้เลือกค าตอบ แบ่งเป็น 10 ระดบั โดยลกัษณะของ
ขอ้มูลเป็นสเกลอนัตรภาค (Interval Scale) 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
4.1   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.75 
ส่วนเพศชาย จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 ส่วนใหญ่ มีอายุในช่วง 31-40 ปี จ านวน 
179 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 41-50 ปี จ านวน 130 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 32.50  และกลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 31 ปี จ านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.75 

จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 ราย  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
281 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.25 ตามมาดว้ยระดบัปริญญาโท จ านวน 116 ราย คิด เป็นร้อยละ 
29.00 และระดบัต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบัมี
สถานภาพสมรส จ านวน 203 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.75 ตามมาดว้ยสถานภาพโสด จ านวน 
188 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.00 และ หยา่ร้าง จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.25  เป็นระดบั
พนักงานปฎิบัติการ จ านวน285รายคิดเป็นร้อยละ71.25ตามมาด้วยระดับบงัคบับัญชา 
จ านวน 98 รายคิดเป็นร้อยละ 24.50 และระดบับริหารจ านวน 17 รายคิดเป็นร้อยละ 4.2 
ส่วนใหญ่ประสบการณ์และระยะเวลาการปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 15 ปีข้ึนไป จ านวน 121 
ราย คิดเป็นร้อยละ 30.25 ตามมาดว้ย 1 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี จ านวน 118 ราย คิด เป็นร้อยละ 
29.50  และ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี  จ  านวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.50 ตามล าดบัมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน45,001บาทข้ึนไปจ านวน136รายคิดเป็นร้อยละ34.0ตามมาด้วยรายได้ต่อ
เดือน ระหวา่ง 35,001-45,000 บาท จ านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.75  และรายไดต่้อ
เดือนระหวา่ง 25,001-35,000 บาท จ านวน 87 ราย คิดเป็น ร้อยละ 21.75 ตามล าดบั 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจในงานของพนักงาน 

จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย ใหค้วามส าคญักบัความยติุธรรมของผูบ้งัคบับญัชาโดย
มีค่าเฉล่ีย 7.48 รองลงมาคือ พอใจกบัเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี มีค่าเฉล่ีย 7.45 และ
พอใจกบัยติุธรรมจากนโยบายและการบริหารงานของธนาคารฯ มีค่าเฉล่ีย  7.39 ตามล าดบั 
ข้อมูลเกีย่วกบัความภักดีของพนักงานต่อธนาคารฯ 
 จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย เช่ือมัน่ในภาพลกัษณ์และตราสินคา้ของธนาคาร โดยมี
ค่าเฉล่ีย  7.62  รองลงมาคือ ความเช่ือมัน่และไวว้างใจในการบริหารงานของธนาคาร มี
ค่าเฉล่ีย 7.56 และการบอกประสบการณ์ดีๆ ในการท างานท่ีธนาคารฯให้กบัเพื่อนและญาติ
พี่นอ้งของพนกังานฟัง โดยมีค่าเฉล่ีย  7.44 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
 1) Analysis of Variance (ANOVA) 

สมมติฐานท่ี1ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความภกัดีของ
พนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.1  เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อ ความภกัดีของพนักงานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.2  อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั พบว่าอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ ความภกัดีของพนักงานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 สมมติฐานท่ี 1.3  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อ
ธนาคารฯท่ีแตกต่างกัน พบว่าระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความภกัดีของ
พนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  
 สมมติฐานท่ี 1.4  สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนักงานต่อ
ธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั พบวา่สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อ
ธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 1.5  ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อ
ธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั พบวา่ต าแหน่งงานมีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังาน
ต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
 สมมติฐานท่ี 1.6 ประสบการณ์และระยะเวลาการปฎิบติังานท่ีแตกต่างกนั ส่งผล
ต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั พบว่าประสบการณ์และระยะเวลา
การปฎิบติังานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั 
 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 สมมติฐานท่ี 1.7 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อ
ธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั พบวา่รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังาน
ต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
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Multiple Regressions Analysis (MRA) 
 การวิเคราะห์พหูคูณแบบถดถอย มีการก าหนดตวัแปรอิสระรวมทั้งส้ิน 8 ตวัแปร  
ซ่ึงมาจากสมมติฐานท่ี 2  
 สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานของพนกังานธนาคารฯ 
ความพึงพอใจในงานของพนักงานธนาคารฯ มีความสัมพนัธ์เก่ียวกับความภกัดีของ
พนกังานต่อธนาคารฯ ตวัแปรอิสระ 8 ตวัแปร  

จากผลการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานของพนกังานธนาคารฯ 
โดยใชก้ารวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis) พบวา่ดา้นโอกาส
และความก้าวหน้าในการปฎิบัติงาน  และด้านความยุติธรรมในการปฎิบัติงาน มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวกบัความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯ อย่างมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติ
0.000 และ 0.000 ตามล าดบั ส่วนดา้นนโยบายและการบริหารดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ปฎิบติังาน และดา้นผลตอบแทนและรายได ้ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ดังนั้ นตัวแปรอิสระของปัจจัยท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ธนาคารฯท่ีมีความสัมพนัธ์ ต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯ (ตวัแปรตาม) ท่ีมีค่า
นยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 มีทั้งหมด 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 
ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฎิบติั  ดา้นโอกาสและความก้าวหน้าในการ
ปฎิบติังาน และดา้นความยติุธรรมในการปฎิบติังาน  
สรุปผลการวจัิย  

1. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

พบว่าจากกลุ่มตวัอย่าง 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 319 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.75 ส่วนใหญ่ มีอายุในช่วง 31-40 ปี จ  านวน 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.75  จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 281 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.25 มีสถานภาพสมรส 
จ านวน 203 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.75 เป็นระดบัพนกังาน ปฏิบติัการ จ านวน 285 ราย คิด
เป็นร้อยละ 71.25 มีประสบการณ์และระยะเวลาการปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 15 ปีข้ึนไป 
จ านวน 121 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.25 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001 บาทข้ึนไป  จ  านวน 
136 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.00 

2. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

พบว่าจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย ให้ความส าคัญกับความยุติธรรมของ
ผูบ้งัคบับญัชา ค่าเฉล่ีย 7.48 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นตามล าดบัพบวา่ 



73 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ดา้นความเช่ือมัน่ในภาพลกัษณ์และตราสินคา้ของธนาคารโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 
มีค่าเฉล่ีย  7.62   

ด้านความเช่ือมัน่และไวว้างใจในการบริหารงานของธนาคาร โดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 7.56 

ด้านการบอกประสบการณ์ดีๆในการท างานท่ีธนาคารฯให้กบัเพื่อนและญาติพี่
นอ้งของพนกังานฟัง โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย  7.44 

ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีไดรั้บ มีความยติุธรรมและมีความมัน่คง โดยรวม
อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 7.16 

ดา้นความคาดหวงัวา่จะปฏิบติังานท่ีธนาคารฯ จนกระทัง่เกษียณอายุ โดยรวมอยู่
ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 6.74 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อที ่1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความภกัดีของ
พนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั พบวา่ 

เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อ ความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั  
จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ ความภกัดีของพนักงานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความภกัดีของพนักงานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ต าแหน่งงานมีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ประสบการณ์และระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดีของ
พนักงานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความภักดีของพนักงานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2  ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความ
ภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) พบวา่ 



74 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ดา้นโอกาส
และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  และด้านความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวกบัความภกัดีของพนักงานต่อธนาคารฯ อย่างมีค่านัยส าคญัทางสถิติ
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 

ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้าน
ผลตอบแทนและรายได ้ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 
อยา่งมีค่านยัส าคญัทางสถิติมากกวา่ 0.05 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน)”ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
ดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท่ีมีผลและมีความสัมพนัธ์กบัความ
ภกัดีของพนักงาน โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 400 ตวัอย่าง และใช้
สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test 
F-Test ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) และผูว้ิจยัไดท้บทวน ทฤษฎี 
และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลใน
การวจิยั สามารถอภิปรายผลโดยอา้งอิงจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี   

มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นความภกัดีของท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ระหว่างกลุ่มของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ทางสถิติ
อยา่งมีนยัส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

ดา้นเพศ พนกังานท่ีมีเพศต่างกนั ไม่ส่งผลต่อ ความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯ
ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากธนาคารฯเปิดโอกาสให้กบับุคคลทุกเพศ และเม่ือเขา้มา
เป็นพนกังาน ธนาคารฯมีการดูแลเอาใจใส่พนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
ไม่มีการกีดกนัทางดา้นเพศในการปฏิบติังาน 

ดา้นอายุ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ีแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากธนาคารฯ ไม่ไดมี้การก าหนดอายุบุคคลท่ีจะ
รับเขา้มาท างานตั้งแต่กระบวนการสรรหา ท าให้พนกังานท่ีเขา้มาท างานในช่วงระยะเวลา
ใกลเ้คียงกนัจะมีอายุแตกต่างกนั ส่งผลให้อายุของพนกังานแต่ละบุคคล เป็นอุปสรรคใน
การปฏิบติังาน 
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ดา้นระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากธนาคารฯ ไม่ไดมี้การคดัเลือก
พนกังานจากวฒิุการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานของงานแต่ละต าแหน่ง 

ด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความภักดีของพนักงานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากสถานภาพของพนกังานแต่ละ
บุคคลไม่วา่จะเป็นสถานภาพโสด สมรส หรือหยา่ร้าง จะถือเป็นอุปสรรคในการตดัสินใจ
ปฏิบติังานใหก้บัธนาคารฯ 

ดา้นต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากธนาคารฯ ไม่ไดมี้มีการก าหนด
หนา้ท่ี การรับผิดชอบงานแต่ละต าแหน่งงานท่ีแยกระดบัอยา่งชดัเจน จึงเกิดความแตกต่าง
หรือช่องวา่งระหวา่งต าแหน่งงาน 

ดา้นประสบการณ์ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากอายุงานของพนกังานแต่ละบุคคล 
ถือเป็นอุปสรรคในการปฏิบติังานให้กบัธนาคารฯ อาจเพราะมีการให้ผลตอบแทนด้าน
ต่างๆโดยไม่ไดอิ้งตามประสบการณ์ของพนกังานท่ีไดท้  างานกบัองคก์าร จึงท าให้เกิดการ
เปรียบเทียบส่วนต่างระหวา่งพนกังานใหม่และพนกังานเก่า 

 ดา้นรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากธนาคารฯ มีการก าหนดมาตรฐาน
เงินเดือน และรายไดอ่ื้นๆ ไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการของพนกังาน เม่ือเทียบกบัรายได้
กลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกนัในทอ้งตลาด 

ซ่ึงสอดคลอ้งและขดัแยง้บางส่วนกบังานวจิยัของ กนกพร สุโพภาค (2553)  ศึกษา
การธ ารงรักษาพนักงานของกลุ่มตัวอย่างพนักงานท่ีท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่า จากการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีปัจจยัจูงใจและธ ารงรักษา
พนกังานต่างกนัหรือไม่ พบว่าลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้น เพศ อายุ และระดบัต าแหน่ง
งานท่ีต่างกนั มีปัจจยัจูงใจและธ ารงรักษาพนกังานไม่ต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั 
ระยะเวลาปฏิบติังานท่ีต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีปัจจยัจูงใจรักษาพนกังาน
ให้อยู่กบัองค์การแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรางคณา สนรักษา (2550) 
ศึกษา ผลตอบแทนของธนาคารท่ีมีต่อการส่งเสริมการธ ารงรักษาพนักงาน ผลการวิจยั
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล (อายุงาน ระดบัอนุมติั ระดบัสาขา พื้นท่ีตั้งสาขา) ท่ีแตกต่างกนั 
ส่งเสริมและธ ารงรักษาพนกังานไดไ้ม่แตกต่างกนั 
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ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของพนกังานท่ี
มีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) พบวา่ 

ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ดา้นโอกาส
และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  และด้านความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวกบัความภกัดีของพนกังานต่อธนาคารฯ อยา่งมีค่านยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึง
อาจเน่ืองมาจากพนกังานปรารถนาท่ีจะไดรั้บการเล่ือนระดบั ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน มีหนา้ท่ีการ
ท างานท่ีมัน่คงข้ึน และไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา ดา้นการพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง หากธนาคารฯ ไม่สามารถตอบสนองความปรารถนาไดต้ามความเหมาะสม ยอ่ม
ไม่ก่อให้เกิดความภักดี อีกทั้ งยงัอาจสูญเสียพนักงาน ท่ีจะมาเป็นก าลังส าคัญในการ
ขบัเคล่ือนธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ปริตา จิตรจรูญ 
(2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของพนกังานบริษทัเอสซีลอร์ออพติคอล 
แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัจูงใจด้านเพื่อนร่วมงาน ดา้น
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ดา้นความกา้วหนา้ในการท างานมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของ
พนกังานบริษทัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้าน
ผลตอบแทนและรายได ้ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 
อยา่งมีค่านยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากธนาคารฯ มีนโยบาย มาตรการ สวสัดิการ
หรือวิธีการในการสร้างขวญัและก าลงัใจให้พนักงานท่ีดีพอ เม่ือเทียบกบัทอ้งตลาด ซ่ึง
สอดคล้องกบังานนิพนธ์ของ พชัณีย ์ศรีวิชัย(2549) การบริหารงานขององค์การหรือ
นโยบายในการบริหารงานท่ีชัดเจนและมีการประเมินผล การเล่ือนขนัเล่ือนต าแหน่งท่ี
ยติุธรรม จึงส่งผลใหพ้นกังานมีแรงจูงใจท่ีจะปฏิบติังานใหก้บัองคก์ารต่อไป 

 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัและการอภิปรายผลดงัปรากฏในรายละเอียดขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงขอ
เสนอขอ้เสนอแนะวา่ พนกังานจะคงอยูก่บัองคก์าร และกา้วหนา้ไปอยา่งมัน่คงพร้อมกบัมี
คุณภาพนั้น ควรรักษารูปแบบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการท างานท่ีชดัเจน มีการ
ช้ีแจงนโยบายให้ทราบอย่างทั่วถึง และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะท าให้
พนักงานมีแนวทางการท างานท่ีถูกต้องตามทิศทางท่ีตั้ งไว ้โดยยึดแนวทางปฏิบัติท่ี
พนกังานพึงพอใจต่อไป และพฒันาให้อยูใ่นระดบัท่ีดียิ่งข้ึน ควรจดัสวสัดิการแบบยืดหยุน่ 
เพิ่มอตัราค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ตลอดจนเพิ่มสวสัดิการต่าง ๆ เพื่อเป็นขวญั
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และก าลังใจให้พนักงานคงอยู่กบัองค์การตลอดไป และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากพนกังานในองคก์ารมีความหลากหลาย การมีสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในการท างานถูกสุขลักษณะ เหมาะสม เพียงพอ และปลอดภยัต่อการ
ปฏิบติังาน ท าใหพ้นกังานรู้สึกวา่ปลอดภยั สบายใจ ขณะปฏิบติังาน  

องคก์ารจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะธ ารงรักษาให้พนกังานท่ีปฏิบติังานอยูเ่ดิมให้คงอยูก่บั
องค์การให้นานท่ีสุด โดยการพฒันาพนกังานท่ีมีอยู่เดิม ทั้งการให้ความรู้ การฝึกอบรม 
การศึกษาต่อ โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ให้ การยอมรับพนกังานวา่เป็นส่วนหน่ึงใน
ความส าเร็จ มอบหมายงานอยา่งยุติธรรม เน่ืองจากธุรกิจน้ีมีคู่แข่งท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั
จ านวนมาก มีการแข่งขนักันเร่ืองแรงงานค่อนข้างสูง หากมีระบบการจดัการไม่ดีพอ 
องคก์ารอาจเกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน และอาจเกิดผลเสียหายเป็นอยา่งมาก 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะพนกังานระดบัปฏิบติัการของธนาคารฯ 
เฉพาะในส านักงานใหญ่และสาขาในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้ น ควรท าการวิจัย
เปรียบเทียบปัจจยัดา้นองค์การและปัจจยัดา้นการจูงใจในการท างานกบัพนกังานกลุ่มอ่ืน 
ในต่างพื้นท่ี รวมถึงองคก์ารอ่ืนท่ีมีลกัษณะประกอบกิจการคลา้ยคลึงกนั 

2. ควรท าการวจิยัสัมภาษณ์เจาะลึกพนกังานท่ีเคยท างานในหน่วยงานวา่เพราะเหตุ
ใดถึงไดต้ดัสินใจลาออกเพื่อน ามาปรับปรุงและแกไ้ขในองคก์ารต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อองค์การของพนกังาน 
เช่นลกัษณะขององคก์าร ลกัษณะของการปฏิบติังาน เป็นตน้ เน่ืองจากอาจมีปัจจยัหลายตวั
ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของพนกังาน 

4. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้จิยัควรศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม
องค์การเพราะทัศนคติและค่านิยมในตัวพนักงานนั้น มีผลโดยตรงต่อความภักดีของ
พนกังาน 

5. วิธี ท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ควรมีการ
สัมภาษณ์ควบคู่กนัไปด้วย โดยในส่วนทา้ยแบบสอบถามควรมีขอ้เสนอแนะ ทางเลือก 
หรือขอ้ท่ีสามารถระบุความคิดเห็นของพนกังานลงไป  
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