
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลุม
แผนงานจังหวัดลําพูน เปนการศึกษาเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเร่ืองความผูกพันตอ
องคการของพนักงานธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลุมแผนงานจังหวัดลําพูน โดยศึกษาถึง
ความผูกพันในภาพรวมขององคการ และปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนองคประกอบของความผูกพันตอ
องคการของพนักงาน โดยศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน  อันประกอบไปดวย 3 ดาน ไดแก 
ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง (Self Efficacy) การบริการที่มุงใหความสําคัญของ
ลูกคา (Customer Orientation) และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ (Service Climate) รวมท้ัง
การศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในดาน     
ตาง ๆ 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาจากพนักงานของธนาคาร กรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) กลุมแผนงานจังหวัดลําพนู จํานวนท้ังส้ิน 182 คน ขอมูลท่ีใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 
สวน คือ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงไดจากการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ 
งานวิจยั เอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และขอมูลท่ีคนควาผานระบบอินเตอรเน็ต และขอมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของพนักงานของธนาคาร
ท้ังหมด 182 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และการวเิคราะหจะ
นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนําไปประมวลผล สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี ้
 
สวนท่ี 1  ขอมูลดานลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลุม
แผนงานจังหวัดลําพูน 

พนักงานของธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลุมแผนงานจังหวัดลําพนู ท่ีตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 182 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.70  

 มีอายุอยูในชวงระหวาง 20 - 30 ป รอยละ 46.70 มีวุฒิการศึกษาระดบัช้ันปริญญาตรี รอย
ละ 77.50 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารอยูชวง 1 – 5 ป รอยละ 48.40 ระดับรายไดเทากบั 
10,001– 15,000 บาท  รอยละ 33.50 และสวนใหญมีตําแหนงงานเปนพนักงานระดบั 7 – 9 รอยละ 
46.20 

 



  
85 

 
สวนท่ี 2 ขอมูลดานระดับความคิดเห็นตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามท่ีใชเปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของ

พนักงาน โดยใชคําถามในการวัดสเกลทัศนคติ หรือไลเกทสเกลโดยแบงความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมี
ผลตอความผูกพันตอองคการออกเปน 3 ดาน ประกอบดวย ดานความเชื่อม่ันในความสามารถของ
ตนเอง ดานการบริการท่ีมุงใหความสําคัญของลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ โดยเม่ือ
รวบรวมขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูศึกษาไดทําการคํานวณหาคาความเช่ือม่ัน
ของแบบสอบถามท้ัง 3 ดานไดแก ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน ดาน ดานการ
ใหบริการลูกคา และดานการวัฒนธรรมการใหบริการ โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค พบวามีคาความเช่ือม่ันในระดับสูงทุกดาน โดยดานการใหบริการลูกคามีคาความ
เช่ือม่ันมากท่ีสุด เทากับ 0.954 รองลงมาไดแก ดานการวัฒนธรรมการใหบริการ คาความเช่ือม่ัน 
0.896 และดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง คาความเช่ือม่ัน 0.878 ตามลําดับ แสดงวา
คําถามท่ีใชในการศึกษาในแตละดานมีความสัมพันธเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีความ
นาเช่ือถือในระดับสูง 
 
ตอนท่ี 2.1 ระดับความคดิเห็นตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
 พบวาพนกังานของธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) กลุมแผนงานจังหวดัลําพูน มีระดับ
ความคิดเหน็ตอองคการในแตละดาน ไดแก ดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง ดานการ
ใหความสําคัญในการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ ดังนี ้
  2.1.1 ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ดานความเชื่อม่ันใน
ความสามารถของตนเอง 
  พนักงานมีระดับความคิดเหน็ตอองคการในดานความเช่ือม่ันในความสามารถของ
ตนเองในระดับคอนขางเห็นดวย มีคาเฉล่ียท่ี 5.22 เม่ือพิจารณาปจจยัยอยสามารถเรียงลําดับตาม
คาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังนี ้ 
  ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ไดแก 

1) การทํางานของพนักงานอยูในระดับท่ีดภีายใตขอบเขตความสามารถ 
2) พนักงานม่ันใจในความสามารถในการทํางานไดเปนอยางดี 
3) ประสบการณการทํางานและความสําเร็จในการทํางานท่ีผานมาของพนักงาน

เพิ่มความม่ันใจใหพนักงานในการทํางานใหกับธนาคารไดอยางเต็มท่ี 



  
86 

ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ไดแก 
1) พนักงานมีความรูดานเทคนิค ท่ีจําเปนตองใชในการทํางานอยางครบถวน 
2) พนักงานมีความคิดวาตัวเองสามารถทํางานท่ีทาทายมากกวางานท่ีกําลังทําใน

ปจจุบัน 
3) พนักงานไมเคยมีปญหาในการปรับตัวกับการทํางานในธนาคาร 
4) หากกลาวอยางมืออาชีพ พนกังานพึงพอใจในงานท่ีเปนไปตามความคาดหวัง 
5) พนักงานรูสึกวา ตัวพนักงานเองมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีไดรับใน

ปจจุบัน 
6) พนักงานรูสึกม่ันใจวาทักษะและความสามารถเทียบเทากบัหรือมากกวา

ความสามารถของเพ่ือนรวมงาน 
   
  2.1.2 ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ดานการบริการท่ีมุงให
ความสําคัญของลูกคา   
  พนักงานมีระดับความคิดเหน็ตอองคการในดานการใหบริการลูกคาในระดับเห็น
ดวย มีคาเฉล่ียท่ี 5.75 เม่ือพิจารณาปจจัยยอยพบวามีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยทุกขอ
สามารถเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้   

1) พนักงานรูสึกพึงพอใจท่ีทําใหลูกคามีความสุข 
2) การยิ้มใหกับลูกคาทุกคนเปนเร่ืองงายสําหรับพนักงาน 
3) พนักงานพยายามชวยใหลูกคาประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
4) การบรรลุวัตถุประสงคของพนักงานคือการทําใหลูกคาพึงพอใจ 
5) พนักงานมีความสุขท่ีไดใหบริการลูกคา 
6) พนักงานชอบชวยแกปญหาใหลูกคา 
7) การเขาอกเขาใจลูกคาเปนเร่ืองปกติสําหรับพนักงาน 
8) พนักงานชอบใหลูกคาพูดคุยเกีย่วกับความตองการของเขาใหฟง 
9) พนักงานมีความสุขในการตอบสนองตอขอเรียกรองของลูกคาอยางทันทวงที 
10) ความสนใจสูงสุดของลูกคาอยูในใจพนักงานเสมอ 
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2.1.3 ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ 
  พนักงานมีระดับความคิดเหน็ในดานวฒันธรรมในการใหบริการในระดับคอนขาง
เห็นดวย มีคาเฉล่ียท่ี 5.11 เม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย
ไดดังนี้   
 
  ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ไดแก 

1) พนักงานในธนาคารมีความรูในงาน และมีทักษะในการทํางานและใหบริการ
ไดอยางมีคุณภาพ  

2) เม่ือพนักงานทํางานและใหบริการไดอยางยอดเยีย่มจะไดรับการยกยองและ
ไดรับรางวัล 

  ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับคอนขางเห็นดวย ไดแก 
1) พนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการใหบริการเปนอยางดี 
2) โดยรวมแลวคุณภาพการบริการของธนาคารของทานอยูในระดบัยอดเยี่ยม 
3)  ธนาคารมีการตรวจสอบมาตรฐานการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 
4) ผูบริหารแสดงความหวงใยอยางจริงใจในการบริการลูกคาโดยการปฏิบัติเปน

แบบอยางดวยตัวเอง 
5) ธนาคารมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ี

เหมาะสมสําหรับพนักงานในการทํางานและใหบริการ 
 
ตอนท่ี 2.2 ความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการ ในดานความผูกพันตองาน 

 
  พนักงานมีระดับความคิดเหน็ในดานความผูกพันในระดบัคอนขางเห็นดวย มี
คาเฉล่ียท่ี 5.19 เม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังนี้   
 
  ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ไดแก 

1) พนักงานมีความภูมิใจในงานที่ทํา  
2) พนักงานมีความสุข เม่ือไดทํางานอยางต้ังใจ 
3) ฉันมีความกระตือรือรนในการทํางาน 
4) พนักงานรูสึกมีความชํานาญและเช่ียวชาญในงานของตนเอง 
5) ในการทํางาน พนักงานมีความมุงม่ันเสมอ แมงานบางอยางจะไมราบร่ืนก็ตาม 
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6) พนักงานจดจออยูกับงานของตนเอง 
7) ขณะท่ีทํางาน พนักงานรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว 
 

  ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับคอนขางเห็นดวย ไดแก 
1) พนักงานสามารถปรับอารมณใหสนุกกับการทํางานไดเปนอยางดี 
2) พนักงานพบวา งานท่ีทําเปนสิ่งท่ีมีความหมายและมีเปาหมายชัดเจน 
3) ในท่ีทํางาน พนักงานรูสึกมีพลังเต็มท่ีในการทํางาน 
4) พนักงานพบวางานท่ีทําอยูเปนสิ่งท่ีทาทายสําหรับเปนอยางมาก 
5) พนักงานสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
6) งานของสรางแรงบันดาลใจใหแกตัวพนักงาน 
7) เม่ือทํางาน พนักงานลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว 
8) พนักงานมีความรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือทํางาน 
9) การดึงความสนใจของพนักงานออกจากงานเปนเร่ืองยาก 
10) เม่ือพนักงานต่ืนขึ้นมาในตอนเชา รูสึกอยากไปทํางาน 

 
จากการสรุปเปรียบเทียบผลของระดับความคิดเห็นตอองคการในดานตาง ๆ พบวาใน

ดานความผูกพันพนักงานมีระดับความคิดเห็นในระดับคอนขางเห็นดวย คาเฉล่ีย 5.19 เม่ือพิจารณา
ปจจัยยอยท้ัง 3 ดาน อันไดแก  ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง ดานความสําคัญการ
ใหบริการลูกคาและดานวัฒนธรรมการใหบริการ  พบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็น
ดวยตอดานความสําคัญในการบริการลูกคา ในขณะท่ีดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง 
ดานวัฒนธรรมการใหบริการ พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอองคการในระดับคอนขางเห็นดวย 
โดยพนักงานมีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคการดานความสําคัญในการบริการลูกคามากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 5.75 รองลงมาคือ ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง คาเฉล่ีย 5.22 และดาน
วัฒนธรรมการใหบริการ คาเฉล่ีย 5.11 ตามลําดับ  
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ตอนท่ี 2.3 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอ
องคประกอบของความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอองคการใน

องคประกอบดานตาง ๆ 3 ดาน ไดแก ไดแก  ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง ดาน
ความสําคัญการใหบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมการใหบริการ  พบวา 

1. เพศมีผลตอความคิดเห็นตอองคการในดานความเช่ือม่ันในความสามารถของ
ตนเอง และดานวัฒนธรรมการใหบริการ โดยกลุมพนักงานเพศชาย มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอ
องคกรมากกวากลุมพนักงานเพศหญิง  และดานความสําคัญในการใหบริการลูกคา พบวาเพศไมมี
ผลตอความคิดเห็นตอองคกร 

2.   อายุมีผลตอความคิดเห็นตอองคการในดานความเช่ือม่ันในความสามารถของ
ตนเอง และดานความสําคัญในการใหบริการลูกคา โดยกลุมพนักงานอายุ 51 ป ข้ึนไปมีคาเฉล่ีย
ความคิดเห็นตอองคการมากกวากลุมท่ีมีอายุ 20 - 30 ป และ กลุมอายุ 31 - 40 ป มีคาเฉล่ียความ
คิดเห็นตอองคการมากกวามากกวากลุมท่ีมีอายุ 41 - 50 ป สวนความคิดเห็นดานองคการ และ
วัฒนธรรมการใหบริการ พบวาอายุไมมีผลตอความคิดเห็นตอองคการ 

3. ระดับการศึกษามีผลตอความคิดเห็นตอองคการในดานความสําคัญในการ
ใหบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมการใหบริการ โดยกลุมพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคการมากกวากลุมพนักงานท่ีมีระดับตํ่ากวาอนุปริญญา สวนความคิด
เห็นดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง พบวาระดับการศึกษาไมมีผลตอความคิดเห็นตอ
องคการ 

4.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีผลตอความคิดเห็นในดานความเ ช่ือม่ันใน
ความสามารถของตนเอง และดานความสําคัญในการใหบริการลูกคา โดยกลุมพนักงานท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 - 15 ป และ16 ปข้ึนไป มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคการในดานความ
เช่ือม่ันในความสามารถของตนเองมากกวากลุมท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1- 5 ป และดาน
ความสําคัญในการใหบริการพบวากลุมท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 - 15 ป มีคาเฉล่ียความ
คิดเห็นตอองคการในดานความสําคัญในการใหบริการลูกคา มากกวากลุมท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 1- 5 ป และดานวัฒนธรรมการใหบริการ พบวาระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมมีผลตอ
ความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน  

5.  อัตราเงินเดือนมีผลความคิดเห็นตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานความ
เช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง และดานความสําคัญในการใหบริการลูกคา ในดานความเช่ือม่ัน
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ในความสามารถของตนเองพบวาพนักงานกลุมท่ีมีอัตราเงินเดือน 20,001 - 40,000 บาท และ
พนักงานกลุมท่ีมีอัตราเงินเดือน 40,001 บาท ข้ึนไป มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคการมากกวากลุม
ท่ีมีอัตราเงินเดือนตํ่ากวา 20,001 บาท และดานความสําคัญในการใหบริการลูกคาพบวาพนักงาน
กลุมท่ีมีอัตราเงินเดือน 20,001 -40,000 บาท มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคการมากกวากลุมท่ีมีอัตรา
เงินเดือนตํ่ากวา 20,001 บาทและดานวัฒนธรรมการใหบริการ พบวาอัตราเงินเดือนไมมีผลตอความ
คิดเห็นตอองคการของพนักงาน 

6. ตําแหนงงานมีผลตอความคิดเห็นตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานความ
เช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง และดานความสําคัญในการใหบริการลูกคา โดยในดานความ
ม่ันใจในการทํางาน และดานความสําคัญในการใหบริการลูกคาพบวาพนักงานระดับอาวุโสข้ึนไป 
และดานวัฒนธรรมการใหบริการ พบวาตําแหนงงานไมมีผลตอความคิดเห็นตอองคการของ
พนักงาน 

 
สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม    
 
 จากการหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาของความ
ผูกพันกับงานท่ีทํา 3 ดาน ไดแก ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) ดานการอุทิศตัวเองให
เปนสวนหนึ่งของงาน (Dedication) และดานการใหเวลากับงาน (Absorption)โดยใชวิธีการหาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ     ครอนบาค พบวามีคาความเช่ือม่ันในระดับสูงทุกดาน โดยดานการอุทิศ
ตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงาน (Dedication) มีคาความเช่ือม่ันมากท่ีสุดเทากับ 0.911 รองลงมา
ไดแก ดานการใหเวลากับงาน (Absorption) คาความเช่ือม่ัน 0.875 ดานความมุงม่ันทุมเทในการ
ทํางาน (Vigor) คาความเช่ือม่ัน 0.872  
 
ตอนท่ี 3.1 ระดับความผูกพนัตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 การวัดระดับความผูกพันตอองคการ วิเคราะหจากคาเฉล่ียความผูกพันในดานภาพรวมของ
องคการ ประกอบไปดวยคําถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน จํานวน 17 คําถาม 
โดยแบงออกเปน 3 กลุม  
  
 ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) โดยพิจารณาจากปจจยัยอยสามารถเรียงลําดับ
จากมากไปนอย ดงันี ้
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1. ฉันรูสึกมีความชํานาญและเช่ียวชาญในงานของฉัน 
2. ในการทํางาน ฉันมีความมุงม่ันเสมอ แมงานบางอยางจะไมราบร่ืนก็ตาม 
3. ฉันสามารถปรับอารมณใหสนุกกับการทํางานของฉันไดเปนอยางด ี
4. ในท่ีทํางาน ฉันรูสึกมีพลังเต็มท่ีในการทํางาน 
5. ฉันสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
6. เม่ือฉันต่ืนข้ึนมาในตอนเชา ฉันรูสึกอยากไปทํางาน 

 ผลการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) แผนงานจังหวัดลําพูน พบวาพนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นในดานปจจัยความมุงม่ัน
ทุมเทในการทํางานในระดับคอนขางเห็นดวย มีคาเฉล่ียท่ี 5.19  
 
 
 ดานการอุทิศตวัเองใหเปนสวนหนึ่งของงาน (Dedication) โดยพิจารณาจากปจจัยยอย
สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก   

1. ฉันภูมิใจในงานท่ีฉันทํา  
2. ฉันมีความกระตือรือรนในการทํางาน  
3. ฉันพบวา งานท่ีฉันทําเปนส่ิงท่ีมีความหมายและมีเปาหมายชัดเจน 
4. ฉันพบวางานท่ีฉันทําอยูเปนส่ิงท่ีทาทายสําหรับฉันเปนอยางมาก 
5. งานของฉันสรางแรงบันดาลใจใหฉัน 

 
 ผลการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) แผนงานจังหวัดลําพูน พบวาพนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นในดานการอุทิศตัวเองให
เปนสวนหนึ่งของงานในระดับเห็นดวย มีคาเฉล่ียท่ี 5.31  
  
 ดานการใหเวลากับงาน (Absorption) โดยพิจารณาจากปจจยัยอยสามารถเรียงลําดับจาก
มากไปนอย ไดแก   

1. ฉันรูสึกมีความสุข เม่ือฉันทํางานอยางต้ังใจ 
2. ฉันจดจออยูกบังานของฉัน 
3. ขณะท่ีฉันทํางาน ฉันรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว 
4. เม่ือฉันทํางาน ฉันลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว  
5. ฉันรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือฉันทํางาน 
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6. การดึงความสนใจของฉันออกจากงานเปนเร่ืองยาก 
 ผลการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) แผนงานจังหวัดลําพูนพบวาพนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นในดานการใหเวลากับงาน
ในระดับคอนขางเห็นดวย มีคาเฉล่ียท่ี 5.09  
 
ตอนท่ี 3.2 ความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความผูกพนัตอองคการของพนักงานผูตอบ
แบบสอบถาม 

 
ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดผลการศึกษา

ดังนี ้
1.  เพศมีผลตอความคิดเห็นตองานในดานในดานการอุทิศตัวเองใหเปนสวนหน่ึงของ

งาน และดานการใหเวลากับงานมากกวาเพศหญิง แตไมมีผลตอความคิดเห็นตองานในดานความ
มุงม่ันทุมเทในการทํางาน 

2. อายุมีผลตอความคิดเห็นตอองคการในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน และ
ดานการใหเวลากับการงาน โดยพนกังานท่ีมีอายุมากกวา 50 ป มีคาเฉล่ียความคิดเหน็ตอองคการใน
ดานความมุงม่ันทุมเท และดานการใหเวลากับการทํางาน มากกวา กลุมอายุ 20-30 ป แตไมมีผลตอ
ความคิดเหน็ตองานในดานการอุทิศตัวเองใหเปนสวนหน่ึงของงาน 

3.  ระดับการศึกษาไมมีผลตอความคิดเห็นตองานในดานความมุงม่ันทุมเทในการ
ทํางาน, ดานการอุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงาน และดานการใหเวลากับการงาน 

 4.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมมีผลตอความคิดเห็นตองานในดานความมุงม่ัน
ทุมเทในการทํางาน, ดานการอุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงาน และดานการใหเวลากับการงาน 

5. อัตราเงินเดือนมีผลตอความคิดเห็นตองานดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน, 
ดานการอุทิศตัวเองใหเปนสวนหน่ึงของงาน และดานการใหเวลากับงาน โดยพนักงานกลุม
พนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 20,001  - 40,000 บาท มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคการใน ดานความ
มุงม่ันทุมเทในการทํางาน มากกวา กลุมพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือนตํ่ากวา 20,000 บาท และ กลุม
พนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 40,001 บาทข้ึนไป มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคการในดานความมุงม่ัน
ทุมเทในการทํางาน, ดานการอุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงาน และดานการใหเวลากับงาน
มากกวา กลุมพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือนตํ่ากวา 20,000 บาท 

6.  ตําแหนงงานมีผลตอความคิดเห็นตองานในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน,   
ดานการอุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงาน และ ดานการใหเวลากับงาน โดยพบวาพนักงานระดับ
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อาวุโสข้ึนไป มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคการในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน, ดานการ
อุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงาน และดานการใหเวลากับงาน มากกวาพนักงานระดับตํ่ากวา
ระดับ 10   

 
ตอนท่ี 3.3 ความสัมพันธระหวางองคประกอบความผูกพันตอองคการในดานตาง ๆ กับความผูกพนั
ตอองคการของพนักงานในดานภาพรวม  
 
 ตอนท่ี 3.3.1 ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธของของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พบวาตัวแปรตนท้ัง 3 
ดาน ไดแก ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง ดานการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรม
ในการใหบริการ และตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตองานดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน มี
การแปรผันตามกันในเชิงบวก โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.785 โดยพบวาตัวแปรตนนัน้
สามารถทํานายพยากรณความผูกพันตองานไดรอยละ 61.60 สวนความผูกพนัตองานอีกรอยละ 
38.40 เปนผลที่เกิดจากปจจยัอ่ืน ๆ  เม่ือพจิารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ พบวา องคประกอบดานการ
ใหบริการลูกคา ดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ 
มีความสัมพันธกับความผูกพันตองานดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางานอยางมีนยัสําคัญ และเม่ือ
พิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา ดานการบริการลูกคา 
สามารถทํานายระดับความผูกพันตองานดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางานไดมากท่ีสุด (β = 
0.435) รองลงมาคือ ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง (β = 0.261)  และ ดานวัฒนธรรม
ในการใหบริการ (β = 0.233) ตามลําดับ 
  
 ตอนท่ี 3.3.2 ดานการอุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงาน 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พบวาตัวแปรตนท้ัง 3 
ดาน ไดแก ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง ดานการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรม
ในการใหบริการ และตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพนัตองานดานการอุทิศตัวเองใหเปนสวนหน่ึง
ของงาน มีการแปรผันตามกนัในเชิงบวก โดยมีคาความสมัพันธ (R) เทากับ 0.779 โดยพบวาตัวแปร
ตนนั้นสามารถทํานายพยากรณความผูกพนัตอองคการไดรอยละ 60.70 สวนความผูกพันตอองคการ
อีกรอยละ 39.30 เปนผลที่เกิดจากปจจยัอ่ืน ๆ  เม่ือพิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ พบวา 
องคประกอบดานการใหบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ มีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตองานดานการอุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงานอยางมีนยัสําคัญ สวนองคประกอบดาน
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ความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง ไมมีความสัมพันธตอระดับความผูกพันในภาพรวมตอ
องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยใน
แบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ (β = 0.442) ดานการบริการ
ลูกคา สามารถทํานายระดบัความผูกพันตองานดานการอุทิศตัวเองใหเปนสวนหน่ึงของงานไดมาก
ท่ีสุด (β = 0.366) รองลงมาคือ และ ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง (β = 0.117) 
ตามลําดับ  
  
 ตอนท่ี 3.3.3 ดานการใหเวลากับงาน 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พบวาตัวแปรตนท้ัง 3 
ดาน ไดแก ดานความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง ดานการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรม
ในการใหบริการ และตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตองานดานการใหเวลากับงาน มีการแปรผัน
ตามกันในเชิงบวก โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.755 โดยพบวาตัวแปรตนนั้นสามารถทํานาย
พยากรณความผูกพันตองานดานการใหเวลากับงานไดรอยละ 57.10 สวนความผูกพนัตองานอีกรอย
ละ 42.90 เปนผลที่เกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ  เม่ือพิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ พบวา องคประกอบดาน
การใหบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ มีความสัมพันธกับความผูกพันตองานดาน
การใหเวลากบังานอยางมีนยัสําคัญ สวนดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง ไมมี
ความสัมพันธตอระดับความผูกพันในภาพรวมตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา ดานการ
บริการลูกคา สามารถทํานายระดับความผูกพันตองานดานการใหเวลากับงานไดมากท่ีสุด (β = 
0.495) รองลงมาคือ ดานวฒันธรรมในการใหบริการ (β = 0.266) และ ดานความเช่ือม่ันใน
ความสามารถของตนเอง (β = 0.112) ตามลําดับ  

 
5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
กลุมแผนงานจังหวดัลําพูน สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้

 
5.2.1 ระดับความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) แผนงาน

จังหวัดลําพูน มีความผูกพันตอองคการ โดยพนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นตอองคประกอบของ
ความผูกพันตองาน ไดแก ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน การอุทิศตัวเองใหเปนสวนหน่ึงของงาน 
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และการใหเวลากับงาน อยูในระดับคอนขางเห็นดวย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ B. Basikin 
(2550) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการดานงานครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมตนใน
ประเทศอินโดนิเซีย ผลการศึกษาพบวา ครูสอนภาษาอังกฤษมีความผูกพันตอองคการ โดยมีความ
มุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) การอุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงาน (Dedication) และการให
เวลากับงาน (Absorption)  เปนองคประกอบท่ีสงเสริมใหเกิดความผูกพันและความผูกพันของ
องคกรเปนตัวบงช้ีถึงการประสบความสําเร็จขององคกร และสอดคลองกับการศึกษาของ Mustafa 
Kokuncu and Ronald J. Burke and Lisa Fiksenbaum (2549) เร่ืองความผูกพันตอองคกรดานงาน
ของผูจัดการและผูเช่ียวชาญท่ีเปนผูหญิงในธนาคารประเทศตุรกี ผลการศึกษาพบวา พนักงานมี
ความผูกพันตอองคการ โดยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ไดแก ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) 
การอุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงาน (Dedication) มีผลตอความผูกพัน และประสบการณในการ
ทํางาน มีผลตอความผูกพันตอองคกร 

 
5.2.2 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในดาน

ตาง ๆ 
                        1) ดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง 
  จากผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมของพนักงานพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) แผนงานจังหวัดลําพูน มีความคิดเห็นในดานความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองใน
ระดับ คอนขางเห็นดวย แสดงใหเห็นวาปจจัยยอยตางๆ ในดานความเช่ือม่ันในความสามารถของ
ตนเอง  อันไดแก  ขอบเขตการทํางาน  การปรับตัว  ความรูดานเทคนิคท่ีใชในการทํางาน 
ประสบการณและการทํางานสงผลตอการปฏิบัติงาน คุณสมบัติในการทํางาน ทักษะในการทํางาน 
การทํางานท่ีทาทาย ความพึงพอใจในการทํางาน ความม่ันใจในการทํางาน โดยสามารถบงบอกถึง
ระดับความผูกพันตอองคกร มีสวนในการสงเสริมใหพนักงานเกิดทัศนคติท่ีตอองคการ ซ่ึงพิจารณา
จากคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา ดานความเช่ือม่ันใน
ความสามารถในการทํางาน สามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมไดรองลงมากจากปจจัย
ดานการบริการที่มุงใหความสําคัญของลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาธุรกิจประเภทเดียวกันจาก
การศึกษาของ Mustafa Kokuncu and Ronald J.Burke and Lisa Fiksenbaum (2549) ท่ีทําการศึกษา
เร่ือง ความผูกพันตอองคกรดานงานของผูจัดการและผูเช่ียวชาญท่ีเปนผูหญิงในธนาคารประเทศ
ตุรกี โดยทําการสํารวจปจจัยท่ีมีผลและผลท่ีตามมาของความผูกพันท่ีมีตอองคกรดานงาน จาก
การศึกษาพบวา ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานภาระงานท่ีเพิ่มข้ึน ปริมาณงานมี
มากกวาความสามารถของพนักงานท่ีทําไดในแตละวัน และการควบคุมของพนักงานมีความ
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รับผิดชอบในงานท่ีตนไดรับมอบหมาย เปรียบเสมือนเปนนายตนเองรวมท้ังผลของการปฏิบัติงาน
ในเร่ืองของความทาทายในการปฏิบัติงาน แสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถของพนักงานท่ีใชใน
การทํางาน มีผลตอความผูกพันตอองคกร  
  2) ดานการบริการท่ีมุงใหความสําคัญของลูกคา 
  จากผลการศึกษา พบวาในภาพรวมของพนักงานพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) แผนงานจังหวัดลําพูน มีความคิดเห็นในดานการบริการท่ีมุงใหความสําคัญของลูกคาใน
ระดับเห็นดวย โดยสามารถบงบอกถึงระดับความผูกพันตอองคการดานภาพรวมได แสดงใหเห็นวา
ปจจัยยอยตางๆ ในดานการบริการท่ีมุงใหความสําคัญของลูกคา อันไดแก การรูสึกพึงพอใจบริการ
ลูกคาใหมีความสุข  และชวยใหลูกคาประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  เขาอกเขาใจ ชวยแกปญหา 
และรับฟงความตองการของลูกคา โดยปจจัยดานการบริการที่มุงใหความสําคัญของลูกคา เปนปจจัย
ท่ีสงผลทําใหเกิดความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มากท่ีสุด  
และเม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตน คือปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันท้ัง 3 ดาน 
กับตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคการ พบวามีความสัมพันธในเชิงบวกตอกัน ซ่ึงองคประกอบ
ท้ัง 3 ดานสามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) กลุมแผนงานจังหวัดลําพูน โดยปจจัยดานการบริการลูกคามีความสัมพันธในเชิงบวกเปน
อันดับแรก ซ่ึงสอดคลองกับ   ปรัญชาหลักในการประกอบการของธนาคารจํากัด (มหาชน)  คือ การ
เปน “เพื่อนคูคิด มิตรคูบาน” ซ่ึงมีพันธกิจรวมกันในการมุงตอบสนองความตองการเฉพาะปจเจก
ของลูกคาแตละรายใหเกิดความประทับใจ ดวยการนําเสนอและสงมอบบริการคุณภาพช้ันเลิศ ท่ีเปน
การใหความสําคัญในการใหบริการลูกคา และวิสัยทัศนของธนาคารท่ีมุงม่ันสรางสรรคผลิตภัณฑ
และบริการทางการเงินท่ีเปยมดวยคุณภาพระดับโลกแกลูกคาทุกกลุมเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคา เม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา ดาน
การบริการลูกคา สามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากท่ีสุด   ซ่ึงเปนผลจากการท่ี
พนักงานมีความสุขท่ีไดบริการ มีความเขาอกเขาใจลูกคา ชอบที่จะชวยใหลูกคาบรรลุตามความ
ตองการ อีกท้ังชอบท่ีจะชวยแกปญหาใหกับลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของเบญจมาภรณ     
นวลิมป (2546) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองความผูกพันของพนักงานตอองคกร: กรณีศึกษาธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร” ซ่ึงพบวาพนักงานมีระดับความ
คิดเห็นในปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และในดานงานท่ีมีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนในระดับสูง ซ่ึงปจจัยลักษณะงานท่ีปฏิบัติและงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืนของพนักงานธนาคารเปนการใหบริการลูกคา โดยใหความสนใจ,รับฟงความตองการของ
ลูกคา และบริการลูกคาใหเกิดความประทับใจ และสอดคลองกับการศึกษาของวันดี ทับทิม (2546 ) 
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ท่ีศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความผูกพันตอองคการของพนักงานและ
ประสิทธิผลของหนวยงานในโรงพยาบาลเชียงใหมราม 1” พบวาปจจัยยอยดานการบริการของ
พนักงานเปนปจจัยท่ีผลตอความผูกพันตอองคการ 
  3) ดานวัฒนธรรมการใหบริการลูกคา 
  จากผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมของพนักงานพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) แผนงานจังหวัดลําพูน มีความคิดเห็นในดานวัฒนธรรมการใหบริการในระดับคอนขาง
เห็นดวย แสดงใหเห็นวาปจจัยยอยตางๆ ในดานวัฒนธรรมการใหบริการลูกคา อันไดแก พนักงาน
ในธนาคารมีความรูในงาน และมีทักษะในการทํางานและใหบริการไดอยางมีคุณภาพ โดยไดรับการ
ยกยองและไดรับรางวัล อีกท้ังพนักงานมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการใหบริการเปนอยางดี 
โดยรวมแลวคุณภาพการบริการอยูในระดับยอดเย่ียม และธนาคารมีการตรวจสอบมาตรฐานการ
ใหบริการอยางสมํ่าเสมอ ผูบริหารแสดงความหวงใยอยางจริงใจในการบริการลูกคาโดยการปฏิบัติ
เปนแบบอยางดวยตัวเอง และธนาคารมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ 
ท่ีเหมาะสมสําหรับพนักงานในการทํางานและใหบริการ และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา ดานวัฒนธรรมการใหบริการลูกคา สามารถทํานาย
ระดับความผูกพันในภาพรวมไดรองลงมากจากปจจัยดานการบริการที่มุงใหความสําคัญของลูกคา 
และความดานความม่ันใจในการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ท่ีธนาคารใหความสําคัญกับการเสริมสรางจุดแข็งและศักยภาพในการ
แขงขันอยางตอเนื่อง พรอมท้ังมุงพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานและคุณภาพ
การใหบริการโดยไมหยุดนิ่ง โดยการสรางวัฒนธรรมในการใหบริการท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับปจจัย
ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ (Service climate) ท่ีวาองคกรท่ีประกอบกิจการดานการบริการ
จําเปนตองมีการสรางสรรควัฒนธรรมการใหบริการเพื่อการแสดงถึงคุณภาพการบริการ ซ่ึงหมายถึง
เปนการรักษาลูกคาไว   องคกรตองมีการกําหนดพฤติกรรมท่ีตระหนักถึงการนําสงการบริการที่มี
คุณภาพ   คุณภาพการบริการทําใหองคกรแตกตางจากองคกรอ่ืนๆและจะสงผลพฤติกรรมการ
ใหบริการของแตละบุคคลภายในองคกร   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาในธุรกิจประเภทเดียวกันของ 
Mustafa Kokuncu and Ronald J.Burke and Lisa Fiksenbaum (2549) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง ความ
ผูกพันตอองคกรดานงานของผูจัดการและผูเช่ียวชาญที่เปนผูหญิงในธนาคารประเทศตุรกี โดยทํา
การสํารวจปจจัยท่ีมีผลและผลท่ีตามมาของความผูกพันท่ีมีตอองคกรดานงาน จากการศึกษาพบวา 
การเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบในการ
ใหบริการแกลูกคา รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม ลูกคา และพนักงานขององคกรท่ีสะทอน
ออกมาเปนวัฒนธรรมในการใหบริการ เปนปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกร   
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 4. ระดับความคิดเห็นระหวางปจจัยสวนบุคคลตอปจจัยดานความเชื่อม่ันใน
ความสามารถของตนเอง ปจจัยดานการบริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ ปจจัยดานวัฒนธรรมในการ
ทํางานและความผูกพันตอองคการดานงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลุม
แผนงานจังหวัดลําพูน  

 4.1) ระดับความคิดเห็นระหวางปจจัยสวนบุคคลท่ีมีตอปจจัยดานความเชื่อม่ันใน
ความสามารถของตนเอง ปจจัยดานการบริการท่ีมุงลูกคาเปนสําคัญ และปจจัยดานวัฒนธรรมใน
การทํางานของผูตอบแบบสอบถาม 

 เม่ือพิจารณาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ทํางาน ตําแหนงงาน และอัตราเงินเดือน พบวา ปจจัยสวนบุคคลในทุก ๆ ดาน มีผลตอระดับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด แผนงานจังหวัดลําพูน ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของเบญจมาภรณ  นวลิมป (2546) ท่ีไดทําการศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคกร: 
กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร ท่ีพบวา 
เพศ อายุ อัตราเงินเดือน ตําแหนงงาน ระยะเวลาในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และไมสอดคลองกับการศึกษาของรุจี อุศศิลปศักดิ์ 
(2546) ไดทําการศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทํางาน
กับความยึดม่ันผูกพันตอองคการของพนักงานกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม” 
พบวา อายุ ระยะเวลาในการทํางาน และระดับเงินเดือน มีความสัมพันธทางบวกกับความยึดม่ัน
ผูกพันตอองคกรโดยรวม แต เพศ ระดับการศึกษา สาขาท่ีจบ ไมมีความสัมพันธกับความยึดม่ัน
ผูกพันตอองคกรโดยรวม 

 4.2) ระดับความคิดเห็นระหวางปจจัยสวนบุคคลท่ีมีตอความผูกพันตองาน
องคประกอบ 3 ดานไดแก ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน และ
ดานการใหเวลากับงานของผูตอบแบบสอบถาม 

 เม่ือพิจารณาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ทํางาน ตําแหนงงาน และอัตราเงินเดือน พบวา ปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ อาย ุตําแหนงงาน และ
ระดับเงินเดือน มีผลตอระดับความผูกพนัตองานดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน ดานการอุทิศ
ตนในการทํางาน และดานการใหเวลากับงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด แผนงานจังหวัด
ลําพูนแตในดานระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางาน ไมมีผลตอระดับความผูกพันตองาน
ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดานการใหเวลากับงานของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด แผนงานจังหวดัลําพูน ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ B. 
Basikin (2550) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคกรดานงานของครูสอนภาษาอังกฤษระดบั
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มัธยมตนในประเทศอินโดนเีซีย ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน 
ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เชนเดยีวกันกับ
การศึกษาของ  Mustafa Kokuncu and Ronald J.Burke and Lisa Fiksenbaum (2549) ท่ี
ทําการศึกษาเร่ืองความผูกพนัตอองคกรดานงานของผูจัดการและผูเช่ียวชาญท่ีเปนผูหญิงในธนาคาร
ประเทศตุรก ี โดยทําการสํารวจปจจยัท่ีมีผลและผลที่ตามมาของความผูกพันท่ีมีตอองคกรดานงาน 
ผลพบวาปจจยัสวนบุคคลในทุกๆ ดานไมมีผลตอระดับความผูกพันตองานดานความมุงม่ันทุมเทใน
การทํางาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดานการใหเวลากับงาน 
 
5.3 ขอคนพบ 

 
จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

กลุมแผนงานจังหวดัลําพูน มีการคนพบดงัตอไปนี ้
1. จากผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) กลุมแผนงานจังหวัดลําพูน จําแนกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอระดับความผูกพันตอองคการ ไดแก ดานใหความสําคัญการใหบริการ ดานความเช่ือม่ัน
ในความสามารถของตนเอง  และดานวัฒนธรรมในการบริการ  

2. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบความผูกพันตอองคการท่ีสงผลตอ
ระดับความผูกพันตอองคการโดยรวมของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลุมแผนงาน
จังหวัดลําพูน ในดานความผูกพันขององคกร พบวา กลุมพนักงานท่ีมีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคกร
ในทุก ๆองคประกอบ คือ ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน ดานการอุทิศตนใหเปนสวนหน่ึงของ
งาน และดานการใหเวลากับงาน ไดแก กลุมพนักงานท่ีมีอายุระหวาง 20 – 30 ป, กลุมพนักงานท่ีมี
การศึกษาระดับตํ่ากวาระดับอนุปริญญา, กลุมท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 – 5 ป, กลุมพนักงานท่ีมี
ตําแหนงงานตํ่ากวาระดับ 10 และกลุมพนักงานท่ีมีเงินเดือนตํ่ากวา 20,001 บาท 

3. จากการศึกษาจะเห็นไดวาพนักงานในกลุมท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาระดับอนุปริญญา จะมี
คาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันในทุกๆ ปจจัย ตํ่ากวากลุมท่ีมีการศึกษาระดับอ่ืน ๆ 

4. จากการศึกษาพบวาโดยรวมในปจจัยดานความม่ันใจในการใหบริการ และดานการ
ใหบริการลูกคา กลุมพนักงานท่ีมีอายุระหวาง 20 – 30 ป และกลุมพนักงานท่ีมีระดับเงินเดือนตํ่ากวา 
20,001 บาท มีคาเฉล่ียของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันมากกวา กลุมพนักงานท่ีมีอายุ มากกวา 
30 ป และกลุมพนักงานท่ีมีระดับเงินเดือนมากกวา 20,001 บาท ข้ึนไป แสดงใหเห็นวาพนักงานใหม
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มีความม่ันใจในการใหบริการ และการใหความสําคัญในการบริการลูกคามากกวาพนักงานท่ีทํางาน
มาเปนระยะเวลานาน 

5. จากการศึกษาพบวาโดยรวมในดานองคประกอบของความผูกพัน ดานความมุงม่ัน
ทุมเทในการทํางาน ดานการอุทิศตัวเองใหเปนสวนหนึ่งของงาน และดานการใหเวลากับงาน พบวา
กลุมพนักงานท่ีมีตําแหนงระดับอาวุโส  มีคาเฉล่ียของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันมากกวา กลุม
พนักงานท่ีมีตําแหนงตํ่ากวาระดับ 10  แสดงใหเห็นวาพนักงานท่ีทํางานมาเปนระยะเวลานานมี
ความผูกพันตอองคกรมากกวาพนักงานใหม 

6. จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลในทุกๆดานมีอิทธิพลตอความผูกพันอยางมี
นัยสําคัญ 
  
ขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
กลุมแผนงานจังหวดัลําพูน  ผูศึกษาใครขอเสนอแนะความคิดเห็น ซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอ
ธนาคาร ในการสรางความผูกพันตอองคการของพนักงานในแตละประเด็นดังนี ้
 1. ในดานการใหความสําคัญในการใหบริการ พบวาเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความ
ผูกพันตอองคการสูงท่ีสุด ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญปจจัยอันดับ 1ในการสรางความผูกพันตอองคกร 
ทางธนาคารควรทําการสงเสริมและรักษาในดานการใหความสําคัญในการใหบริการตอลูกคาของ
พนักงานตอไป เพราะเนื่องจากธนาคารเปนธุรกิจบริการ อีกท้ังยังมีภารกิจ (Mission) ในดาน
การตลาดและลูกคาท่ีจะเปนผูนําธุรกิจ ดวยคุณภาพบริการที่เปนเลิศ  
  

2. จากการศึกษาระดับความคิดเห็นตอองคการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวากลุม
พนักงานอายุ 20 – 30 ป กลุมพนักงานท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาอนุปริญญา กลุมพนักงานท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ป กลุมท่ีมีอัตราเงินเดือน ตํ่ากวา 20,001 และกลุมพนักงาน
ตําแหนงงานตํ่ากวาระดับ 10 มีระดับความคิดเห็นตอองคการต่ํากวากลุมอ่ืน โดยอาจมีพฤติกรรม 
การแสดงออก ความเต็มใจในการทํางาน มีสวนรวมในองคการลดลง ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอ
องคการ ดังนั้นองคการตองใหความสําคัญเปนพิเศษตอกลุมพนักงานดังกลาวในการรักษาและ
ปรับเปล่ียนความรูสึกใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการมากข้ึน โดยธนาคารจะตองมีการ
วางแผนปรับปรุงองคประกอบความผูกพันท้ัง 3 ดาน ใหเหมาะสมกับพนักงานกลุมนี้ โดยองคการ
จะตองทําการศึกษาถึงพฤติกรรมและทําความเขาใจในตัวพนักงานในกลุมนี้มากเปนพิเศษ หาก
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องคการสามารถปรับปรุงแกไขไดถูกวิธี ก็จะเปนการชวยปรับเปล่ียนความรูสึกของพนักงานใหมี
ทัศนคติตอองคการดีข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอความผูกพันตอองคการโดยรวมท่ีเพิ่มข้ึนตามไปดวย  
 3. ธนาคารควรมีนโยบายท่ีสงเสริมความม่ันใจในการทํางาน และดานการใหบริหารที่เนน
ใหความสําคัญกับลูกคากับพนักงานท่ีมีอายุมากกวา 30 ป เชน การอบรมเพิ่มทักษะความรูเกี่ยวกับ
การทํางาน ท่ีสวนใหญในปจจุบันจะเปนพนักงานใหมท่ีเขารับการอบรมความรูใหมๆ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและบริการของทางธนาคาร  
 4. ในดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน เม่ือพิจารณาปจจัยยอยพบวา พนักงาน
รูสึกวา ตัวพนักงานเองมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีไดรับในปจจุบัน เปนปจจัยท่ีมีคาความคิดเห็น
นอยท่ีสุด จึงควรใหความสําคัญกับการพิจารณาคุณสมบัติพนักงานใหมากข้ึน เชน ในการพิจารณา
เล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนง หรือมีการเปดสาขาใหมเพื่อพิจารณาเสนอแตงต้ังจัดรับผูบริหาร หรือเปด
โอกาสใหพนักงานแสดงความสามารถศักยภาพที่มีภายในออกมาใหเห็นอยางเดนชัด นอกจากนี้
องคการควรใหความสําคัญเปนพิเศษกับพนักงานท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาอนุปริญญา เนื่องจากเปนกลุม
ท่ีมีความคิดเห็นดานองคการในระดับตํ่ากวาพนักงานในกลุมอ่ืนๆ 

5. ในดานการใหความสําคัญในการบริการลูกคา พบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับเห็นดวย เม่ือพิจารณาปจจัยยอย พบวาพนักงานมีคาเฉล่ียความคิดเห็นนอยท่ีสุด ในเร่ืองของ
ความสนใจสูงสุดของลูกคาอยูในใจพนักงานเสมอ มีความคิดเห็นตํ่าท่ีสุดในระดับท่ีเห็นดวย ดังนั้น
องคการควรหาทางปรับเปล่ียนทัศนคติพนักงานใหมีความสนใจลูกคามากข้ึน มีทัศนคติในการ
บริการลูกคาท่ีดี นอกจากนี้องคการควรมีการดูแลการพัฒนาดานงานกับกลุมพนักงานท่ีมีอัตรา
เงินเดือน ตํ่ากวา 20,001  และกลุมพนักงานตําแหนงระดับ ตํ่ากวาระดับ 10 เปนพิเศษ เนื่องจากเปน
กลุมท่ีมีทัศนคติตอดานความสําคัญในการใหบริการลูกคาตํ่ากวากลุมอ่ืน 

6. ในดานวัฒนธรรมการใหบริการ  พบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นในระดับคอนขาง
เห็นดวย จากการศึกษาปจจัยยอย พบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นต่ําท่ีสุดในระดับคอนขางเห็น
ดวย ดานธนาคารมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับ
พนักงานในการทํางานและใหบริการ แสดงใหเห็นวาพนักงานยังไมพึงพอใจกับปจจัยเหลานั้น 
ดังนั้นองคการควรมีการต้ังงบประมาณสําหรับการจัดหาวัสดุ อุปกรณสํานักงานท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมตอการใชงานของพนักงาน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงวา องคการจะตองมีการจัดเตรียม
เคร่ืองมือ และอุปกรณในการปฏิบัติงานใหเพียงพอตอความตองการ และสามารถรองรับกับความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีตาง ๆ ไดในอนาคต เพราะวางานบริการเปนงานท่ีตองอาศัยความ
รวดเร็วในการบริการเพื่อใหลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ และพนักงานผูใหการบริการมีความสุขใน
การทํางาน ทําใหเกิดวัฒนธรรมในการบริการที่ดีข้ึนได นอกจากนี้องคการควรมีการดูแลการพัฒนา
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ดานวัฒนธรรมการใหบริการกับกลุมพนักงานเพศหญิง และพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวา
ระดับอนุปริญญา เปนพิเศษ เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีทัศนคติตอดานงานตํ่ากวากลุมอ่ืน 

7. ในดานความผูกพันตอองคการ พบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นในระดับคอนขาง
เห็นดวย จากการศึกษาปจจัยยอย พบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นตํ่าท่ีสุดในระดับคอนขางเห็น
ดวย ในปจจัยท่ีเม่ือพนักงานต่ืนมาตอนเชา พนักงานรูสึกอยากไปทํางาน  แสดงใหเห็นวาพนักงานมี
ความรูสึกไมอยากตื่นมาทํางานในตอนเชา อาจจะดวยเหตุผลตางๆ หลายประการ เชน สภาวะการ
ทํางานท่ีเครียด หรือ การกดดันในการหาเปาหมาย เนื่องจากการแขงขันท่ีสูงในธุรกิจธนาคารและ
การบริการในปจจุบัน ดังนั้นองคกรควรหาทางท่ีปรับเปล่ียนทัศนคติใหพนักงานเกิดความรูสึกท่ี
อยากมาทํางานแตเชา ลดสภาวะการทํางานท่ีกดดันลง และปรับเปล่ียนมุมมองของเปาหมายท่ีกดดัน 
เปนเปาหมายท่ีทาทาย กอใหเกิดความกระตือรือรนในการแสวงหาเปาหมายตอไป  

8. ในการศึกษาถึงระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) กลุมแผนงานจังหวัดลําพูน พบวาความสัมพันธระหวางความคิดเห็นตอองคประกอบ
ความผูกพันท้ัง 3 ดานกับระดับความผูกพันในภาพรวมมีคาความสัมพันธในระดับสูง แตอยางไรก็
ตามควรท่ีจะเพิ่มเติมประเด็นปจจัยอ่ืนๆ ท่ีไมไดทําการศึกษา เชน ดานสวัสดิการและผลตอบแทน 
ความกาวหนาเจริญเติบโตในหนาท่ี, การพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพื่อใหสามารถอธิบายถึงระดับ
ความผูกพันตอองคการไดชัดเจนข้ึนในการศึกษาคร้ังตอไป 
 
 
 
 


