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Personal Factors and Human Resource Management that influence on Government Saving
Bank officers and employees’ engagement.
พชระ นนทลีนนท์
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษา ปั จจัยส่วนบุคคล และ แบบของการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น กลุ่มตัวอย่างการวิจยั คือ พนักงานและลูกจ้าง
ธนาคารออมสิ นจานวน 405 คน โดยใช้เครื่ องมือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย สถิติวเิ คราะห์
เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวเิ คราะห์เชิงอนุมาน ได้แก่ การ
ทดสอบ ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. กลุ่มตัวอย่างจานวน 405 คน เป็ นพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง
26-33 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอายุงาน 0-5 ปี เป็ นพนักงานปฏิบตั ิการ 6-7 สถานภาพสมรส
2. จากการศึกษาแบบของการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์พบว่า พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น ให้
ความสาคัญกับ การบริ หารประสิ ทธิภาพการดาเนินงานมากที่สุด รองลงมาคือ การจูงใจพนักงาน
3. จากการศึกษาความผูกพันต่อองค์การ อันดับที่ 1 คือ พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น เห็นด้วยมาก
ที่สุดว่าตนเองรู ้สึกมีความต้องการร่ วมกัน ให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสาเร็ จ อันดับที่
2 คื อ เห็ นด้วยมากที่ สุด ว่าตนเองมี ความอุ ตสาหะเพื่ อองค์ก าร อัน ดับ ที่ 3 คื อ เห็ นด้วยมากที่ สุด ว่า ตนเองมี ค วาม
ภาคภูมิใจในการเป็ นสมาชิกขององค์การ อันดับที่ 4 คือ เห็นด้วยมากที่สุดว่าตนเองมีความอดทน คล่องแคล่วว่องไว
ในการทางาน อันดับที่ 5 คือ เห็นด้วยมากที่สุดว่าตนเองมีความรู ้สึกสมปรารถนากับความสาเร็ จในงาน อันดับที่ 6
คือ เห็นด้วยมากที่สุดว่าตนเองมีความสามารถในการควบคุมจิ ตใจตนเองให้จดจ่ออยูก่ บั หน้าที่ อันดับที่ 7 คือ เห็ น
ด้วยมากที่ สุดว่าตนเองมีความรั กใคร่ ชื่ นชอบต่องาน และอันดับสุ ดท้าย คื อ เห็ นด้วยมากที่ สุด ว่าตนเองมี พนั ธะที่
จะต้องปฏิบตั ิตามกรอบขององค์กร

ABSTRACT
This research aims for studying personal factors and human resource management that influence on
Government Saving Bank officers and employees. The research sample group was 405 Government Saving Bank
officers and employees. Questionnaires were used as the research tool. The statistics used to analyze data were
descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard deviation; and inferential statistics including
Independent Sample t-Test, and One-Way ANOVA at the statistical significant level of 0.05.
1. 405 samples were Government Saving Bank officers and employees. Most of them were female, 26 – 33
years old, bachelor degree, 0 -5 work experience, level 6 – 7 officers, and married.
2. Due to the study of human resource management, Government Saving Bank officers and employees
focused on operational effectiveness management the most. Second, they focused on persuasion.
3. Due to the study of organization engagement, Government Saving Bank officers and employees mostly
agreed that they want to join missions to reach the aim with the capacity and effectiveness the most. Second, they
mostly agreed that they work hard for their organization. Third, they were proud to be one of the organization. Fourth,
they mostly agreed that they are durable and flexible. Fifth, they mostly agreed that they appreciate for their
organization victory. Sixth, they mostly agree that concentrate on their work. Seventh, they mostly agreed that love
their job. The last, they mostly agreed that they are bounded to be in their organization rules.

บทนา
ปั จจุบนั นั้น การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ คือ องค์ประกอบสาคัญในการไปสู่ความสาเร็ จ และนอกจากนี้
ยังมีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบสมัยใหม่ คือ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประสิ ทธิภาพนั้น สิ่ งที่มีบทบาทสาคัญคือ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ หรื อ Employee Engagement (สุภาภรณ์
ประสงค์ทนั , 2555) หากองค์การใดมีพนักงานซึ่งมีระดับความผูกพันต่อองค์การสูง จะส่งผลเชิงบวก เช่น การเพิ่มขึ้น
ของผลผลิตทางการผลิต การเกิดความริ เริ่ มสร้างสรรค์ การรักษาพนักงานให้อยูก่ บั องค์การ ประสิ ทธิภาพการทางาน
เพิ่มขึ้น พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์การ พนักงานมีความผูกพันในงาน พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการ
ทางาน ในทางกลับกัน หากองค์การใด พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การต่า จะส่งผลในทางลบ เช่น การลาออก การ
ขาด ลา มาสายเพิ่มขึ้น ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่า (ภาวิน ศิริประภานุกลู , 2547)
ปั ญหาที่เกิดขึ้น คือ องค์การจานวนมาก โดยเฉพาะหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทางานเพื่อ
องค์การหรื อประชาชนน้อย ทางานตามความจาเป็ น ทางานแบบกิจวัตรประจาวัน
ไม่ได้ทาให้เป็ นเลิศสูงสุด

(Picturesqueping, 2018) ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารออมสิ น ที่แม้จะมีอตั ราการลาออกต่า แต่พนักงานและลูกจ้างจานวน
หนึ่ง ยังคงขาดความผูกพันต่อองค์การ และทางานแบบกิจวัตรประจาวัน คือ ไม่ได้ทางานให้ผลงานเป็ นเลิศสูงสุด
ปั จจุบนั การทางานนั้น มีหลายสิ่ งที่แตกต่างจากอดีต ยกตัวอย่างเช่น การทางานของสถาบันการเงิน มีการนา
เทคโนโลยีมากมาย มาอานวยความสะดวกในการทากิจกรรมทางการเงิน ทาให้การทางานมือแบบกิจวัตรประจาวันใน
อดีตถูกแทนที่ดว้ ยเทคโนโลยีที่ทางธนาคารนามาใช้
ธนาคารออมสิ นก็เช่นกัน ซึ่งทาให้พนักงานและลูกจ้างต้อง
ปรับตัว เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง อย่างไรก็ตาม มีพนักงานจานวนหนึ่ง ขาดความใส่ใจที่จะศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดงั กล่าว เนื่องจากเคยชินกับงานกิจวัตรประจาวันแบบเดิม เนื่องจากขาดความผูกพันต่อองค์การ
และ ทาให้เกิดเป็ นวงจร คือ พนักงานและลูกจ้างขาดความผูกพันต่อองค์การ ส่งผลให้ไม่ใส่ใจที่จะศึกษาหาความรู ้และ
พัฒนาตนเอง ทาให้ทางานไม่เป็ นเลิศสูงสุด ส่งผลต่อกาไรที่ลดลง ทาให้ค่าตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์ลดลง และ
กลับมาส่งผลให้พนักงานและลูกจ้างขาดความผูกพันต่อองค์การ ด้วยเหตุดงั กล่าว ทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาปั จจัย
ส่วนบุคคล และ แบบของการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานและลูกจ้าง
ธนาคารออมสิ น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันธ์ต่อองค์การของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น
2. เพื่อศึกษาแบบของการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความผูกพันธ์ต่อองค์การของพนักงานและ
ลูกจ้างธนาคารออมสิ น

การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎี และแนวคิดที่ผวู ้ จิ ยั นามาใช้เป็ นแนวทาง ได้แก่ ทฤษฎีปัจจัยส่วนบุคคล ของ Buchanan (1974) ทฤษฎี
การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ของ อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์ (2560) และ ทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การ ของ สุภาภรณ์
ประสงค์ทนั (2555) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ทฤษฎีปัจจัยส่ วนบุคคล
Buchanan (1974 อ้างใน จิราภรณ์ สุขอินทร์ , 2558) ได้อธิบายว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การมี 4
ปั จจัยหลัก หนึ่งในนั้นคือ ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ตาแหน่งงาน
สถานภาพสมรส ซึ่งปั จจัยส่วนบุคคลนั้น ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ เช่น สมาชิกมีอายุมากเท่าไร ก็จะมีความ
ผูกพันต่อองค์การมากขึ้น เท่านั้น

ทฤษฎีการจัดการด้ านทรัพยากรมนุษย์
อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์ (2560) ได้อธิบายว่า การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยกระบวนการ ได้แก่
1. การวิเคราะห์งาน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในตาแหน่งงานต่างๆ
ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติที่จาเป็ นในตาแหน่งงานนั้นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ใบกาหนดหน้าที่ (Job Description) และใบ
กาหนดคุณสมบัติ (Job Specification) ของแต่ละตาแหน่งงาน เพื่อนาไปใช้ในระบบบริ หารงานบุคคลและพัฒนา
บุคลากรในองค์กรต่อไป
2. การสรรหาและคัดเลือก หมายถึง การวางแผนอัตรากาลังคน คือ กระบวนการในการคาดการณ์ความ
ต้องการและตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้องค์กรมีอตั รากาลังคน
ตามจานวน คุณสมบัติ และในเวลาที่ตอ้ งการ และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่กาหนดไว้ และ การ
สรรหาและคัดเลือกพนักงาน คือ การประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก หรื อ สรรหาบุคคลภายใน มาเป็ นพนักงานใน
ตาแหน่งนั้นๆ
3. การบริ หารประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน หมายถึง การกาหนดตัวชี้วดั ผลงาน เพื่อบริ หารค่าตอบแทน ไปใช้
ในการจูงใจพนักงาน ให้พนักงานทางานให้กบั องค์การให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
4. การฝึ กอบรมและพัฒนา หมายถึง การวางแผนฝึ กอบรม ให้ความรู ้พนักงาน และการหาช่องว่าง
ความสามารถของพนักงานเพื่อเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้น และ การจัดทาแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล
5. การพัฒนาสายอาชีพ หมายถึง การกาหนดเส้นทางความก้าวหน้า การเตรี ยมความพร้อมกับตาแหน่งงาน
การวางแผนการอบรมที่ชดั เจน และ ต่อเนื่องสม่าเสมอ
6. การบริ หารค่าตอบแทน หมายถึง การบริ หารสิ่ งตอบแทน เพื่อจูงใจพนักงานให้ทางานกับองค์กร
ค่าตอบแทนนั้น มี 2 ลักษณะคือ ค่าตอบแทนที่เป็ นเงิน และ ค่าตอบแทนที่เป็ นสวัสดิการต่างๆ
7. การจูงใจพนักงาน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทางาน เพื่อนร่ วมงาน การเป็ นที่ปรึ กษาปั ญหา
ต่างๆที่พนักงานต้องประสบพบเจอ และ การดูแลพนักงานใหม่
ทฤษฎีความผูกพันต่อองค์ การ
สุภาภรณ์ ประสงค์ทนั (2555) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานนั้นประกอบด้วย
1) ความผูกพันธ์ทางอารมณ์ (Attachment) หมายถึง ความรักใคร่ ชื่นชอบต่องาน
2) ความผูกพัน (Commitment) หมายถึง ความรู ้สึกว่ามีพนั ธะที่จะต้องปฏิบตั ิตามกรอบขององค์กร

3) ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty to Organization) หมายถึง ความภาคภูมิใจในการเป็ นสมาชิกของ
องค์การ รู ้สึกเป็ นเจ้าของโดยเสี ยสละ และทุ่มเทในการปฏิบตั ิงานให้กบั องค์การเต็มที่ ด้วยความเต็มใจ
4) ความพยายามในการทางาน (Discretionary Effort) หมายถึง ความอุตสาหะเพื่อองค์การ
5) การมีส่วนร่ วม (Fully Involvement) หมายถึง ความต้องการร่ วมกัน เพื่อจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายที่
ต้องการร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพและสาเร็ จ
6) ความกระตือรื อร้น (Vigor) หมายถึง ความอดทน คล่องแคล่วว่องไวในการทางาน
7) ความสาเร็ จสมดังตั้งใจ (Fulfilling) หมายถึง ท่านมีความรู ้สึกสมปรารถนากับความสาเร็ จในงาน
8) ความจดจ่อในหน้าที่ (Adsorption) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมจิตใจตนเองให้จดจ่ออยูก่ บั หน้าที่

วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ประชากรการวิจยั ได้แก่ พนักงานและลูกจ้าง
ธนาคารออมสิ นจานวน 15,366 คน สามารถคานวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคานวณได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 390 คน ผูว้ จิ ยั เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Multi-stage Sampling โดยจะเริ่ มจากการแบ่งกลุ่ม (Cluster
Random) ซึ่งวิธีน้ ีจะแบ่งประชากรเป็ นกลุ่มย่อยๆ โดยใช้หลักการให้หน่วยตัวอย่างมีความแตกต่างกันภายในกลุ่ม
ตัวอย่าง แต่ละกลุ่ม ทุกกลุ่มจะมีความคล้ายคลึงกัน ผสมกัน และเลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเลือกภาคที่ 10 จากทั้งหมด 18
ภาค เป็ นตัวแทนของประชากรทั้งหมด และภายในภาค 10 สุ่มตัวอย่างแบบ การสุ่มตามความสะดวก (Convenience
Sampling) เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย สถิติวเิ คราะห์เชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวเิ คราะห์เชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบ
ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผล
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างจานวน 405 คน ซึ่ งเป็ นพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นภาค 10 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
จานวน 255 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.96 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-33 ปี จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.98 ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 253 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.47 ส่วนใหญ่มีอายุงาน 0-5 ปี จานวน 143 คน คิดเป็ น

ร้อยละ 35.31 ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานปฏิบตั ิการ 6-7 จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.77 ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส
จานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.65
ส่ วนที่ 2 แบบของการจัดการด้ านทรัพยากรณ์ มนุษย์
พิจารณาด้านการวิเคราะห์งาน พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เมื่อจัดทา
ใบกาหนดหน้าที่ หรื อ ใบกาหนดคุณสมบัติ จะพิจารณาจากทักษะที่จาเป็ นสาหรับงานนั้นๆ และงานหลักขององค์กร
มีจานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.79 รองลงมา คือ ประสบการณ์ในอดีตที่ เกี่ยวข้องกับงาน และใช้ประสบการณ์
นั้นๆเอื้อต่อการทางาน มีจานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.79 มีผทู ้ ี่ตอบว่า ควรพิจารณาจาก บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ
ตาแหน่งงาน จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.35 มีผทู ้ ี่ ตอบว่า ควรพิจารณาจาก วุฒิการศึกษาที่ใกล้เคียงกับลักษณะ
งาน และการใช้ความรู ้จากวุฒิดงั กล่าว จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.60 มีผทู ้ ี่ตอบว่า ควรพิจารณาจากข้อมูลส่ วน
บุคคล จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.22 และ มีผทู ้ ี่ตอบว่า ควรพิจารณาจากสิ่ งอื่น จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.25
พิจารณาด้านการสรรหาและคัดเลือก พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นที่ ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่
เมื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้ามาปฏิบตั ิงานในองค์กร หรื อการสรรหาและคัดเลือกจากภายใน จะพิจารณา
จาก คุณสมบัติของบุคคล ที่สอดคล้องกับใบกาหนดหน้าที่ หรื อ ใบกาหนดคุณสมบัติ มีจานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.09 รองลงมาคือ พิจารณาจาก อัตรากาลังคนที่องค์กรวางแผน มีจานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.98 มีผตู ้ อบว่า ควร
พิจารณาจาก ธุรกิจหลักขององค์กร มีจานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.33 มีผตู ้ อบว่า ควรพิจารณาจาก การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ที่ ส่งผลต่อธุ รกิ จองค์กร มี จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.36 มี ผูต้ อบว่า ควรพิจารณาจากสิ่ งอื่ น
จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.25
พิ จ ารณาด้า นการบริ หารประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน พนัก งานและลู ก จ้า งธนาคารออมสิ น ที่ ต อบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เมื่อกาหนดตัวชี้วดั ผลงาน จะพิจารณาจากลักษณะงาน มีจานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.99
รองลงมาคือ ประสบการณ์หรื อความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน มีจานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.42 มีผตู ้ อบว่า ควร
พิจารณาจาก ปั จจัยแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจหลักขององค์กร มีจานวน 59 คน คิดเป็ น 26.42 มีผตู ้ อบว่า ควร
พิจารณาจาก สถิติความสาเร็ จในอดีตขององค์กร มีจานวน 59 คน คิดเป็ น 14.57 ผูต้ อบว่า ควรพิจารณาจาก ข้อมูลส่วน
บุคคลของผูป้ ฏิบตั ิงาน มีจานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.21 และมีผตู ้ อบว่า ควรพิจารณาจากสิ่ งอื่น จานวน 3 คน คิด
เป็ นร้อยละ 0.74
พิจารณาด้านการการฝึ กอบรมและพัฒนา พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นที่ ตอบแบบสอบถาม ส่ วน
ใหญ่ เมื่อตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการฝึ กอบรมที่ตอ้ งการ จะเลือกการจัดฝึ กอบรมเองภายในองค์กร มีจานวน 133 คน คิด
เป็ นร้อยละ 32.84 รองลงมาคือ การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ มีจานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.12 มีผตู ้ อบว่า ต้องการ
ให้มีการส่ งบุคลากรไปอบรมภายนอกองค์การ มีจานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.98 และ มีผตู ้ อบว่า ต้องการให้มี
การศึกษาดูงาน มีจานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.06 ของผูต้ อบ

พิจารณาด้านการพัฒนาสายอาชีพ พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นที่ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ เมื่อ
กาหนดรู ปแบบการพัฒนาสายอาชีพที่ตอ้ งการ จะเลือกรู ปแบบที่มีการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้า มีจานวน 145 คน
คิดเป็ นร้อยละ 35.80 รองลงมาคือ มีแผนการอบรมที่ ชดั เจนและต่อเนื่ องสม่าเสมอ มีจานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ
34.07 มีผตู ้ อบว่า มีการเตรี ยมความพร้อมกับตาแหน่งงาน มีจานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.12 ของผูต้ อบ
พิจารณาด้านการบริ หารค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
ต้องการให้จ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงิน มีจานวน 269 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.10 ซึ่งมากกว่า ผูท้ ี่ตอ้ งการให้จ่ายค่าตอบแทน
โดยมอบสวัสดิการต่างๆ มีจานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.90
พิจารณาด้านการจูงใจพนักงาน พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ ต้องการ
ให้องค์การจูงใจตนโดยการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน หรื อ ความสามารถ มีจานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.73
รองลงมา คือ การจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น หรื อ เท่าเดิ ม แม้ผลกาไรลดลง มีจานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.17 มี
ผูต้ อบว่า การมีที่ปรึ กษาปั ญหาของผูป้ ฏิ บตั ิงาน ทั้งปั ญหาที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับงาน มีจานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ
9.63 มี ผูต้ อบว่า การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อนร่ วมงาน มี จานวน 31 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 7.65 มี ผูต้ อบว่า การจัดตั้ง
หน่วยงานดูแลพนักงานใหม่โดยเฉพาะ เพื่อลดภาระการสอนงานมีจานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.68 และ มีผตู ้ อบว่า
ต้องการให้องค์การจูงใจตนด้วยวิธีอื่น มีจานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.23 ของผูต้ อบ
ส่ วนที่ 3 ความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงานและลูกจ้ างธนาคารออมสิน
กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของตน ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ความผูกพันธ์ทาง
อารมณ์ (Attachment) ความผูกพัน (Commitment) ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty to Organization) ความพยายาม
ในการทางาน (Discretionary Effort) การมีส่วนร่ วม (Fully Involvement) ความกระตือรื อร้น (Vigor) ความสาเร็ จสมดัง
ตั้งใจ (Fulfilling) และ ความจดจ่อในหน้าที่ (Adsorption)ได้ผลลัพธ์ดงั นี้
พิจารณารายด้าน พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุดอันดับที่ 1 เท่ากับ 4.54 คือ พนักงานและลูกจ้างธนาคารออม
สิ นที่ ตอบแบบสอบถาม เห็ นด้วยว่าตนเองรู ้สึกมีความต้องการร่ วมกัน เพื่อจัดการงานให้บรรลุเป้ าหมายที่ ตอ้ งการ
ร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสาเร็ จ อันดับที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 คือ พนักงานและลูกจ้างธนาคารออม
สิ นที่ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่าตนเองมีความอุตสาหะเพื่อองค์การ อันดับที่ 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.48 คือ
พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นที่ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่าตนเองมีความภาคภูมิใจในการเป็ นสมาชิกของ
องค์การ รู ้สึกเป็ นเจ้าของโดยเสี ยสละ และทุ่มเทในการปฏิบตั ิงานให้กบั องค์การเต็มที่ ด้วยความเต็มใจ อันดับที่ 4 มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 คือ พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นที่ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่าตนเองมีความ
อดทน คล่องแคล่วว่องไวในการทางาน อันดับที่ 5 มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.44 คือ พนักงานและลูกจ้างธนาคาร
ออมสิ นที่ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่าตนเองมีความรู ้สึกสมปรารถนากับความสาเร็ จในงาน อันดับที่ 6 มีค่าคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 4.38 คือ พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นที่ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่าตนเองมีความสามารถใน

การควบคุ มจิ ตใจตนเองให้จดจ่ออยู่กบั หน้าที่ อันดับที่ 7 มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.36 คือ พนักงานและลูกจ้าง
ธนาคารออมสิ นที่ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่าตนเองมีความรักใคร่ ชื่นชอบต่องาน และอันดับสุดท้าย มีค่าคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 4.21 คือ พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นที่ ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่าตนเองมีพนั ธะที่ จะต้อง
ปฏิบตั ิตามกรอบขององค์กร
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลทีต่ ่ างกัน มีความผูกพันต่ อองค์ การทีแ่ ตกต่ างกัน
- สมมติฐานที่ 1.1 เพศทีต่ ่ างกัน มีความผูกพันต่ อองค์ การทีแ่ ตกต่ างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถ
สรุ ปผลได้วา่ เพศที่ ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมและทุกด้านที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
- สมมติฐานที่ 1.2 อายุทตี่ ่ างกัน มีความผูกพันต่ อองค์ การทีแ่ ตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถ
สรุ ปผลได้วา่ อายุที่ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การด้านความผูกพัน (Commitment) ด้านความกระตือรื อร้น (Vigor)
และ ด้านความสาเร็ จสมดังตั้งใจ (Fulfilling) ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น ด้านผูกพันธ์ทางอารมณ์ (Attachment) ด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty to
Organization) ด้านความพยายามในการทางาน (Discretionary Effort) ด้านการมีส่วนร่ วม (Fully Involvement) และ
ด้านความจดจ่อในหน้าที่ (Adsorption)
-สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาทีต่ ่ างกัน มีความผูกพันต่อองค์ การทีแ่ ตกต่ างกัน จากการทดสอบ
สมมติฐาน สามารถสรุ ปผลได้วา่ ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การด้านความผูกพัน (Commitment) ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น ด้านผูกพันธ์ทางอารมณ์
(Attachment) ด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty to Organization) ด้านความพยายามในการทางาน
(Discretionary Effort) ด้านการมีส่วนร่ วม (Fully Involvement) ด้านความกระตือรื อร้น (Vigor) ด้านความสาเร็ จสมดัง
ตั้งใจ (Fulfilling) และ ด้านความจดจ่อในหน้าที่ (Adsorption)
-สมมติฐานที่ 1.4 อายุงานทีต่ ่ างกัน มีความผูกพันต่ อองค์ การทีแ่ ตกต่ างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน
สามารถสรุ ปผลได้วา่ อายุงานที่ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การด้านความกระตือรื อร้น (Vigor) ด้านความสาเร็ จสมดัง
ตั้งใจ (Fulfilling) และ ด้านความจดจ่อในหน้าที่ (Adsorption) ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น ด้านผูกพันธ์ทางอารมณ์ (Attachment) ด้านความผูกพัน (Commitment) ด้าน

ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty to Organization) ด้านความพยายามในการทางาน (Discretionary Effort) และด้าน
การมีส่วนร่ วม (Fully Involvement)
-สมมติฐานที่ 1.5 ตาแหน่ งงานทีต่ ่ างกัน มีความผูกพันต่ อองค์ การที่แตกต่ างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน
สามารถสรุ ปผลได้ว่า ตาแหน่ งงานที่ ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมและทุกด้านที่ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
-สมมติฐ านที่ 1.6 สถานภาพสมรสที่ ต่ า งกัน มีค วามผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารที่แ ตกต่ า งกัน จากการทดสอบ
สมมติฐาน สามารถสรุ ปผลได้วา่ สถานภาพสมรสที่ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การด้านความผูกพัน (Commitment)
ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น ด้านผูกพันธ์ทางอารมณ์
(Attachment) ด้ า นความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก าร (Loyalty to Organization) ด้ า นความพยายามในการท างาน
(Discretionary Effort) ด้านการมีส่วนร่ วม (Fully Involvement) ด้านความกระตือรื อร้น (Vigor) ด้านความสาเร็ จสมดัง
ตั้งใจ (Fulfilling) และ ด้านความจดจ่อในหน้าที่ (Adsorption)
สมมติฐานที่ 2 แบบของการจัดการด้ านทรัพยากรมนุษย์ ทตี่ ่ างกัน มีความผูกพันต่ อองค์ การทีแ่ ตกต่ างกัน
-สมมติฐานที่ 2.1 การวิเคราะห์ งานทีต่ ่ างกัน มีความผูกพันต่อองค์ การทีแ่ ตกต่ างกัน จากการทดสอบ
สมมติฐาน สามารถสรุ ปผลได้วา่ การวิเคราะห์งานที่ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมและทุกด้านที่ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
-สมมติฐานที่ 2.2 การสรรหาและคัดเลือกทีต่ ่ างกัน มีความผูกพันต่ อองค์การทีแ่ ตกต่ างกัน จากการทดสอบ
สมมติฐาน สามารถสรุ ปผลได้วา่ การสรรหา และ คัดเลือก ที่ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวม และ ทุกด้านที่
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
-สมมติฐานที่ 2.3 การบริหารประสิทธิภาพการดาเนินงานทีต่ ่ างกัน มีความผูกพันต่อองค์ การทีแ่ ตกต่ างกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุ ปผลได้วา่ การบริ หารประสิ ทธิภาพการดาเนินงานที่ต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์การด้านความผูกพันธ์ทางอารมณ์ (Attachment) ด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty to Organization) และ
ด้านความกระตือรื อร้น (Vigor) และโดยรวม ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น ด้านความผูกพัน (Commitment) ด้านความพยายามในการทางาน (Discretionary Effort) ด้าน
การมีส่วนร่ วม (Fully Involvement) ด้านความสาเร็ จสมดังตั้งใจ (Fulfilling) และ ด้านความจดจ่อในหน้าที่
(Adsorption)
-สมมติฐานที่ 2.4 การฝึ กอบรมและพัฒนาที่ต่างกัน มีความผูกพันต่ อองค์ การทีแ่ ตกต่ างกัน จากการทดสอบ
สมมติฐาน สามารถสรุ ปผลได้ว่า การฝึ กอบรมและพัฒนาที่ ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การด้านความสาเร็ จสมดัง
ตั้งใจ (Fulfilling) ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น ด้าน

ความผูกพันธ์ทางอารมณ์ (Attachment) ด้านความผูกพัน (Commitment) ด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty to
Organization) ด้านความพยายามในการทางาน (Discretionary Effort) ด้านการมีส่วนร่ วม (Fully Involvement) ด้าน
ความกระตือรื อร้น (Vigor) และ ด้านความจดจ่อในหน้าที่ (Adsorption)
-สมมติฐานที่ 2.5 การพัฒนาสายอาชี พ ที่ต่างกัน มีความผูกพันต่ อองค์ การที่แตกต่ างกัน จากการทดสอบ
สมมติ ฐ าน สามารถสรุ ป ผลได้ว่ า การพัฒ นาสายอาชี พ ที่ ต่ า งกัน มี ค วามผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารด้า นความผู ก พัน
(Commitment) ที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ยกเว้น ด้าน
ความผูกพันธ์ทางอารมณ์ (Attachment) ด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty to Organization) ด้านความพยายาม
ในการทางาน (Discretionary Effort) ด้านการมีส่วนร่ วม (Fully Involvement) ด้านความกระตือรื อร้น (Vigor) ด้าน
ความสาเร็ จสมดังตั้งใจ (Fulfilling) และ ด้านความจดจ่อในหน้าที่ (Adsorption)
-สมมติฐานที่ 2.6 การบริหารค่ าตอบแทนที่ต่างกัน มีความผูกพันต่ อองค์ การที่แตกต่ างกัน จากการทดสอบ
สมมติฐาน สามารถสรุ ปผลได้วา่ การบริ หารค่าตอบแทนที่ ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การด้านความสาเร็ จสมดัง
ตั้งใจ (Fulfilling) ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น ด้าน
ผูก พัน ธ์ ท างอารมณ์ (Attachment) ด้า นความผูก พัน (Commitment) ด้า นความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ องค์ก าร (Loyalty to
Organization) ด้านความพยายามในการทางาน (Discretionary Effort) ด้านการมีส่วนร่ วม (Fully Involvement) ด้าน
ความกระตือรื อร้น (Vigor) และ ด้านความจดจ่อในหน้าที่ (Adsorption)
-สมมติฐานที่ 2.7 การจูงใจพนักงานทีต่ ่ างกัน มีความผูกพันต่ อองค์ การทีแ่ ตกต่ างกัน จากการทดสอบ
สมมติฐาน สามารถสรุ ปผลได้วา่ การจูงใจพนักงานที่ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามในการทางาน
(Discretionary Effort) และโดยรวม ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น ด้านความผูกพันธ์ทางอารมณ์ (Attachment) ด้านความผูกพัน (Commitment) ด้านความจงรักภักดีต่อ
องค์การ (Loyalty to Organization) ด้านการมีส่วนร่ วม (Fully Involvement) ด้านความกระตือรื อร้น (Vigor) ด้าน
ความสาเร็ จสมดังตั้งใจ (Fulfilling) และ ด้านความจดจ่อในหน้าที่ (Adsorption)
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1. จากผลการวิจยั ปัจจัยส่วนบุคคล ผูว้ จิ ยั เสนอแนะให้ผบู ้ ริ หารของธนาคารออมสิ น ให้ความสาคัญกับ
พนักงานและลูกจ้างที่อายุ 34-41 ปี และ ผูท้ ี่มีอายุงาน 6-10 ปี เนื่องจากมีความผูกพันต่อองค์การต่างจากกลุ่มอื่น
2. จากผลการวิจยั แบบของการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ผูว้ จิ ยั เสนอแนะให้ผบู ้ ริ หารของธนาคารออมสิ น
ให้ความสาคัญกับการบริ หารประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน และ การจูงใจพนักงาน โดย ให้ความสาคัญกับการกาหนด
ตัวชี้วดั จากลักษณะงาน และ การย้ายกลับภูมิลาเนาของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น

ข้ อจากัดในงานวิจยั และงานวิจยั ในอนาคต
1. สาหรับงานวิจยั ในอนาคต อาจทาการศึกษาโดยเปรี ยบเทียบทุกธนาคารในประเทศไทย เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานแต่ละธนาคาร
2. งานวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล และ แบบของการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ สาหรับงานวิจยั ใน
อนาคต อาจศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่สอดคล้องกับอนาคต เช่น ปั จจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่นามาใช้ในสถาบัน
การเงิน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์ของพนักงานธนาคาร
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