
บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง ความผูกพันของพนักงานตอองคการของพนักงานธนาคารทหารไทย 

จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปราย

ผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยใชแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ มาใชใน

การศึกษาโดยทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีกอใหเกิดความผูกพันตอองคการใน 4 ดาน ประกอบดวย 

ดานองคการ (Company) ดานงาน (Job) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource 

Management) และดานภาวะผูนํา (Leadership) 

ระเบียบวิธีการศึกษา ขอมูลท่ีใชในการศึกษาแบงเปน 2 สวนคือ ขอมูลทุติยภูมิ ไดจาก

การศึกษาคนควาจากเอกสาร บทความ หนังสือ งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และขอมูลออนไลนทาง

อินเตอรเน็ต และอินทราเน็ต และขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสอบถาม แบบตอบ

ดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําการ

เก็บขอมูลจากพนักงานท่ีปฏิบัติงาน ณ ธนาคารทหารไทย จํากดั(มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 192 คน ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะห โดยใชคาความถ่ี 

(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร

โดย Linear Regression โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 16.0 for Windows ในการวิเคราะห 

 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบวา พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม ท่ี

ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 54.7 มีอายุระหวาง 25-31 ป รอยละ 29.2 จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 66.1 มีอายุการทํางานระหวาง 11-15 ป รอยละ 30.7 มีตําแหนง

เจาหนาท่ี รอยละ 57.3 และมีอัตราเงินเดือนระหวาง 10,000-20,000 บาท รอยละ35.9 
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน 
แบบสอบถามท่ีใชเปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของ

พนักงาน โดยใชคําถามในการวัดสเกลทัศนคติ หรือ Likert Scale โดยแบงความคิดเห็นตอ 

ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย ดานองคการ ดานงาน ดาน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานภาวะผูนํา และไดทําการวัดความคิดเห็นตอความผูกพันในดาน 

ภาพรวมซ่ึงจะนําไปสูระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน โดยเม่ือรวบรวมขอมูลจากผูตอบ 

แบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูศึกษาไดทําการคํานวณหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ัง 5 ดาน 

โดยใชวิธีการ Reliability Analysis พบวาคาความเช่ือม่ันของความผูกพันตอองคการท้ัง 5 ดานมีคา 

ความเช่ือม่ัน (Alpha α) รวมท่ี .972 ซ่ึงมีคามากกวา .80 แสดงวาแบบสอบถามท้ัง 5 ดานมีคาความ 

เช่ือม่ันอยูในเกณฑดีมาก สามารถยอมรับได 

ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอ 

องคการท้ัง 4 ดานไดแก ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในดานองคการ 

ผลการศึกษาพบวาพนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดาน

องคการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยยอยมีคาเฉล่ียในระดับเห็น

ดวยมาก เรียงลําดับคือ ธนาคารทหารไทยมีการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสรางสรรคส่ิง 

ใหม ๆ ใหเกิดขึ้นในองคการ ธนาคารทหารไทยมีการสรางสภาพแวดลอมในท่ีทํางานอยาง

เหมาะสมและปลอดภัยใหกับพนักงาน ธนาคารทหารไทยมีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับ

อยางชัดเจน ธนาคารทหารไทยจัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับพนักงานไดอยางสะดวกและเขาถึงทุก

ระดับ ธนาคารทหารไทยมีการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจน

และเปนธรรมแกพนักงาน และพนักงานมีความคิดเห็นในระดับเฉยๆ เรียงลําดับคือ นโยบายและ 

กลยุทธของแตละหนวยงานมีความสอดคลองและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธของธนาคาร 

ธนาคารทหารไทยมีการจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐานและมีเกณฑโดยรวมอยูในระดับ

ดี ธนาคารทหารไทยมีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของ

พนักงาน 

 

2.   ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในดานงาน 
       ผลการศึกษาพบวาพนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดาน

งานโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นเฉยๆ โดยมีความคิดเห็นในแตละปจจัยยอยพบวา พนักงานมี
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ความเห็นอยูในระดับเฉยๆ ในทุกปจจัย ไดแก ธนาคารทหารไทยมีการใหพนักงานมีสวนรวมใน

การตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับตนเอง ธนาคารทหารไทยมีการจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ี

สนับสนุนการทํางานของพนักงานอยางเพียงพอ ธนาคารทหารไทยมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสม

กับความรูความสามารถของพนักงาน พนักงานมีรูปแบบการทํางานในหนาท่ีความรบัผิดชอบท่ี

สอดคลองกับนโยบายขององคการ  

 

3.  ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
      ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยรวมอยูในระดับเฉยๆ โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยยอยดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยแตละปจจัยพบวาพนักงานมีความเห็นในระดับเห็นดวยนอยเพียงปจจัยเดียว

คือ ธนาคารทหารไทยสามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในการทํางาน สวนปจจัยท่ีเหลือ

พนักงานมีความเห็นในระดบัเฉย ๆ ประกอบดวย ธนาคารทหารไทยมีการจัดทําแผนการฝกอบรม

ใหกับพนักงานตามความเหมาะสมของหนาท่ีความรับผิดชอบ ธนาคารทหารไทยมีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนเพ่ือใชประกอบการพิจารณากําหนดหลักสูตรการฝกอบรม/

การพัฒนาและการจายคาตอบแทน ธนาคารทหารไทยมีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัด

ความสามารถ (Competency) ท้ังดานองคการและพนักงาน ธนาคารทหารไทยมีการดูแลเรื่อง

สุขภาพอนามัยของพนกังานอยางเพียงพอ ธนาคารทหารไทยสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสท่ีจะ

เรียนรูและกาวหนาไปสูตําแหนงงานท่ีดขีึ้นในท่ีทํางาน ธนาคารทหารไทยมีการจัดการวางแผนงาน

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวนและคลอบคลุมทุก

หนาท่ี ธนาคารทหารไทยมีการจัดการระบบการใหคําปรึกษาดานการทํางานและการพัฒนาความรู

แกพนักงาน ธนาคารทหารไทยมีระบบการจายคาตอบแทนท่ีมีความเปนธรรมและเหมาะสมกับ

กําลังความสามารถของพนักงานท่ีทําลงไปในงาน ธนาคารทหารไทยมีเสนทางความกาวหนาใน

อาชีพใหกบัพนักงานท่ีชัดเจน ธนาคารทหารไทยมีการสงเสริมและจัดทํากิจกรรมการสราง

สัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงาน ธนาคารทหารไทยมีระบบการจายคาตอบแทนท่ีสามารถแขงขัน

กับองคการอ่ืน ในธุรกิจเดียวกันได และธนาคารทหารไทยสามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความ

ม่ันคงในการทํางาน  

 

4.  ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในดานภาวะผูนํา 

ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดาน

ภาวะผูนําโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยยอยในระดับเฉยๆ ทุกปจจัย ไดแก 
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ผูบังคบับัญชามีการใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการทํางานใหแก

พนักงาน ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารใหพนักงานในแตละหนวยงานไดรับทราบถึงความคาดหวังใน

การทํางาน ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน 

ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและเปนธรรม 

ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางและนํามาถายทอดใหพนักงานไดรับทราบ ผูบังคับบัญชามีการแจง

ผลการประเมิน (Feedback) ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ  

 

5.  ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในดานองคการ ดานงาน ดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา โดยจําแนกตามเพศ อายุ และตําแหนงงาน 

ผลการทดสอบระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันท้ัง4 ดาน โดย

จําแนกตามเพศ อายุ และตําแหนงงาน ไดผลการศึกษาดังนี ้

1. ดานองคการ พบวาพนกังานชายมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอ

องคการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ในขณะท่ีพนักงานหญิงมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ พนักงานท่ีมีอายุระหวาง 18-24 ป, พนักงานท่ีมีอายุ

ระหวาง 25-31 ป และพนักงานท่ีมีอายรุะหวาง 32-38 ป มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพัน

ตอองคการโดยรวมอยูในระดับเฉย  ๆพนักงานท่ีมีอายุระหวาง 39-45 ป และพนักงานท่ีมีอายุ

ระหวาง 46-52 ป มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย

มาก สวนพนักงานท่ีมีอายุระหวาง 53-60 ป มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ

โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด เม่ือจําแนกตามตําแหนงงานพบวา พนักงานระดับปฏิบัติการ

มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ และพนักงานระดับ

หัวหนางานมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 

2. ดานงาน พบวาพนังงานชายและพนักงานหญิงมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ พนักงานท่ีมีอายุระหวาง18-24 ป, พนักงานท่ีมีอายุ

ระหวาง 25-31 ป, พนักงานท่ีมีอายุระหวาง 32-38 ป และพนักงานท่ีมีอายุระหวาง 39-45 ป มีระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ สวนพนักงานท่ีมีอายุ

ระหวาง 46-52 ป และพนักงานท่ีมีอายุระหวาง 53-60 ป มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพัน

ตอองคการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด เม่ือจําแนกตามตําแหนงงานพบวา พนักงานระดับ

ปฏิบัติการและพนักงานระดับหัวหนางานมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดย

รวมอยูในระดับเฉยๆ 
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3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวาพนักงานชายและพนักงานหญิงมีระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ พนักงานท่ีมีอายุระหวาง   

18-24 ป, พนักงานท่ีมีอายุระหวาง 25-31 ป และพนักงานท่ีมีอายุระหวาง 39-45 ป มีระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ พนักงานท่ีมีอายุระหวาง 32-38 ป 

มีระดับความคิดเห็นเกีย่วกับความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยนอย สวน

พนักงานท่ีมีอายุระหวาง 46-52 ป และพนักงานท่ีมีอายุระหวาง 53-60 ป มีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เม่ือจําแนกตามตําแหนงงานพบวา 

พนักงานระดับปฏิบัติการและพนักงานระดับหัวหนางาน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพัน

ตอองคการโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ  

4. ดานภาวะผูนํา พบวาพนักงานชายมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอ

องคการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ในขณะท่ีพนักงานหญิงมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ โดยพนักงานท่ีมีอายุระหวาง 18-24 ป มีระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยนอย พนักงานท่ีมีอายุระหวาง 

25-31 ป, พนักงานท่ีมีอายุระหวาง 32-38 ป และพนักงานท่ีมีอายุระหวาง 39-45 ป มีระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ สวนพนักงานท่ีมีอายุระหวาง     

46-52 ป และพนักงานท่ีมีอายุระหวาง 53-60 ป มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ

โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เม่ือจําแนกตามตําแหนงงานพบวา พนักงานระดับปฏิบัติการมี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ สวนพนักงานระดับ

หัวหนางานมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 

 
สวนที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในดานตาง ๆ และ 

ภาพรวมความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
ผลการหาความสัมพันธ พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันท้ัง 4 ดาน ไดแก ดาน

องคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธในเชิงบวกกับ

ความผูกพันตอองคการในภาพรวม โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากบั 0.600 โดยระดับความผูกพัน

ตอองคการในภาพรวมจะผันแปรตามปจจัยท้ัง 4 ดานคิดเปนรอยละ 30.60 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 

69.40 เปนผลมาจากปจจัยในเรื่องอ่ืน ๆ แสดงวาคาท่ีไดจากการทํานายดวยสมการเสนตรงจะ

ใกลเคียงกับระดับความผูกพันในภาพรวมจริง ๆ ของพนักงานไดไมสูงมากนัก และพบวาปจจัยท่ีมี

ผลตอความผูกพันดานองคการ และดานภาวะผูนํา สามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการใน

ดานภาพรวมของพนักงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา 0.05 แตปจจัยดานงานและ
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ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวาไมมีผลกับความผูกพันดานภาพรวมอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี

ระดับ 0.05 โดยดานองคการสามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากท่ีสุด (B = 0.601)

และดานภาวะผูนํา (B = 0.186) ตามลําดับ 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่องความผูกพันของพนักงานตอองคการของพนักงานธนาคารทหาร

ไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหมพบวามีประเด็นท่ีสําคัญท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้  

 

5.2.1 ระดับความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบวา โดยรวมพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ใน

จังหวัดเชียงใหม มีความผูกพันในระดับผูกพันตอองคการ(Engaged) โดยมีความคิดเห็นความรูสึก

ผูกพันเปนอยางมากตอองคการ มีความจงรักภักดี รูสึกภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการและ

ปรารถนาอยางแรงกลาตอการเปนสมาชิกขององคการตอไป อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด สวน

ความคิดเห็นในดานความเช่ือม่ันและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของธนาคารทหารไทย และ

ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของธนาคารทหารไทย อยูใน

ระดับเฉยๆ กลาวคือ คือพนักงานในองคการเปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ” ทํางานดวยความมี

ใจรักและทุมเทในงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่ง

ขององคการอยางแทจริง และจะหาแนวทางในการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นอยูเสมอ เพ่ือประโยชน

ตอองคการอยางแทจริง และนําพาองคการกาวไปสูความสําเร็จในท่ีสุด ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ      

Steers (1997) ซ่ึงกลาวถึงลักษณะของพนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการวา มีความตองการอยาง

แรงกลาท่ีจะคงความเปนสมาชิกภาพขององคการ มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทพลังงานเพื่อปฏิบัติงาน

ใหแกองคการ และมีความเช่ืออยางแรงกลาและยอมรับในคานิยมและเปาหมายขององคการ เม่ือ

ศึกษาถึงธุรกิจประเภทเดียวกัน พบวาผลการศึกษาสอดคลองกับ การศึกษาของประภาพร คําฟู 

(2551) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร จังหวัดลําปาง พบวาพนักงานมีความผูกพันตอองคการในภาพรวมอยูในระดับ

ผูกพัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของเบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ท่ีไดทําการศึกษา

เรื่องความผูกพันของพนักงานตอองคกร: กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) สาขา

สมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร พบวาพนักงานมีความผูกพันตอองคการในระดับปานกลาง  
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5.2.2 ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ในดานตาง  ๆ

1) ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ในดานองคการ 
จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดาน

องคการโดยรวมของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม อยูในระดับ

เห็นดวยมาก ซ่ึงสามารถทํานายถึงระดับความผูกพันตอองคการในดานภาพรวมได โดยปจจัยท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ธนาคารทหารไทยมีการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและ

สรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหเกิดขึ้นในองคการ ธนาคารทหารไทยมีการสรางสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน

อยางเหมาะสมและปลอดภัยใหกับพนักงาน และธนาคารทหารไทยมีการถายทอดนโยบายและ    

กลยุทธใหกับอยางชัดเจน แสดงใหเห็นวาการท่ีองคการตระหนักถึงปจจัยเกี่ยวกับความชัดเจนและ

สอดคลองเช่ือมโยงกันของนโยบาย และกลยุทธท่ีถายทอดใหกับหนวยงาน ความสะดวกของชอง

ทางการส่ือสารในแตละระดับ การใหพนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของ

พนักงาน การจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐาน การสรางสภาพแวดลอมในท่ีทํางานอยาง

เหมาะสม และปลอดภัย การกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจน

และเปนธรรม การสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหเกิดขึ้นในองคการ มี

สวนทําใหพนักงานเกิดทัศนคตท่ีิดีกับองคการ เนื่องจากพนักงานถือเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําให

องคการจะขับเคล่ือนไปสูความสําเร็จได ซ่ึงก็สอดคลองกับการศึกษาของประภาพร คําฟู (2551) ท่ี

ไดทําการศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร จังหวัดลําปาง พบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดาน

องคการอยูในระดับเห็นดวยมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของรัชนิดา ตุงคสวัสดิ์ (2545) ท่ีได

ทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม พบวาพนักงานมีความพึงพอใจ

ในดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง เม่ือวิเคราะหความสัมพันธของความ

คิดเห็นตอองคการในดานองคการ พบวาสามารถทํานายถึงความผูกพันได 

 

  2) ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ในดานงาน 
จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดานงาน ของ

พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมอยูในระดับเฉยๆ โดย

ปจจัยในดานงานไมสามารถทํานายถึงระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการในภาพรวมได 

และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ธนาคารทหารไทยมีการใหพนักงานมีสวนรวม

ในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับตนเอง ธนาคารทหารไทยมีการจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ี
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สนับสนุนการทํางานของพนักงานอยางเพียงพอ และธนาคารทหารไทยมีการมอบหมายงานท่ี

เหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงาน แสดงใหเห็นวา ความเพียงพอของอุปกรณ 

เครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางานของพนักงาน การใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงาน

ของตน แลพการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงาน มีสวนท่ีจะ

สงเสริมใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคการโดยรวมได เนือ่งจากการใหพนักงานไดมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถ และการสนับสนุนพนักงานในดานตางๆ

อยางเพียงพอจะทําใหพนักงานรูสึกพึงพอใจและรักในงานท่ีปฏิบัติ ซ่ึงจะสงผลที่ดีตอระดับความ

ผูกพัน สอดคลองการศึกษาของนิธิวดี ไตวัลย (2551) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องความผกูพันตอองคการ

ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลุมแผนงานเชียงใหม ซ่ึงพบวาพนักงานมีระดับ

ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดานงานอยูในระดับเฉย  ๆเม่ือวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในแตละดานกับความผูกพันตอองคการพบวา ปจจัยในดานงาน

มีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคการ สอดคลองกับผลการศึกษาของเบญจมาภรณ 

นวลิมป (2546) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องความผูกพันของพนักงานตอองคกร: กรณีศึกษาธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร ซ่ึงพบวาปจจัยในลักษณะของ

งานท่ีปฏิบัติมีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญ 

 

  3) ความคิดเห็นตอองคการในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
จากการศึกษาพบวาระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยรวมของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัด

เชียงใหม อยูในระดับเฉยๆ แสดงใหเห็นถึงระบบการจายคาตอบแทน ระบบการใหคําปรึกษา การ

สงเสริมกิจกรรมการสรางความสัมพันธ เสนทางความกาวหนาในอาชีพ การดูแลเรื่องสุขภาพ

อนามัยของพนักงาน การวางแผนงานดานทรัพยากรมนุษย และปจจัยตางๆ ในดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูนั้น ยังไมสามารถสงเสริมใหพนักงานเกิดทัศนคติท่ีดีเพียงพอ สอดคลองกับ

ผลการศึกษาของนิธิวดี ไตวัลย (2551) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลุมแผนงานเชียงใหม ซ่ึงพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นตอ

ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยูในระดับเฉย  ๆเม่ือวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในแตละดานกับความผูกพันตอองคการพบวา 

ปจจัยในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 

สอดคลองกับการศึกษาของรัชนิดา ตุงคสวัสดิ์ (2545) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง

ความพึงพอใจในงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
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ในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพบวาความพึงพอใจในงานดานผลประโยชนตอบแทนมีความสัมพันธ

ทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญ 

 

4) ความคิดเห็นตอองคการในดานภาวะผูนํา 
จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดาน

ภาวะผูนําโดยรวมของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม อยูในระดับ

เฉยๆ อยางไรก็ตาม ในดานภาวะผูนํานั้นสามารถทํานายถึงระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอ

องคการในภาพรวมได โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ผูบังคับบัญชามีการให

คําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน ผูบังคับบัญชามี

การส่ือสารใหพนักงานในแตละหนวยงานไดรับทราบถึงความคาดหวังในการทํางาน และ

ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน แสดงใหเห็นวา 

การใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน การส่ือสารใหพนักงาน

ทราบถึงความคาดหวังในการทํางาน การใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการ

พัฒนาการทํางาน ใหแกพนักงาน และการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและ

เปนธรรม ปจจัยเหลานี้สามารถสงผลถึงความผูกพันตอองคการโดยรวมได หากมีการปฏิบัติอยาง

ตอเนื่อง สมํ่าเสมอและเปนธรรมกับพนักงานทุกคน สอดคลองกับทฤษฎีของ The Gallup 

Organization (2002) ซ่ึงไดอธิบายไวในแผนภาพ Gallup Path to Business Performance วาผูบริหาร 

ท่ีดีและมีความสามารถจะทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผล

การศึกษาของนิธิวดี ไตวัลย (2551) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงาน

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลุมแผนงานเชียงใหม ซ่ึงพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นตอ

ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดานภาวะผูนําอยูในระดับเฉย  ๆเม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในแตละดานกับความผูกพันตอองคการพบวา ปจจัยในดานภาวะผูนํามี

ความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคการ สอดคลองกับการศึกษาของ รัชนดิา ตุงคสวัสดิ์ 

(2545) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับความผูกพันตอ

องคการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)ในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพบวาความพึง

พอใจในงานดานสัมพันธภาพในงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 
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5.3 ขอคนพบ 
จากการศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม มีการคนพบดังตอไปนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเห็นตอความผูกพันตอองคการในดาน

องคการมากท่ีสุด รองลงมาคือดานภาวะผูนํา ดานงาน และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สวน

ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานในภารวมก็อยูในระดับเห็นดวยมาก 

2. ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม อยูในระดับคะแนนต่ํา

ท่ีสุด คือมีคาเฉล่ียเพียง 3.00 โดยเม่ือพิจารณาในปจจัยยอยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยพบวา

ปจจัยยอย ธนาคารทหารไทยสามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในการทํางาน ผูตอบ

แบบสอบถามมีระดับความเห็นดวยนอย สวนปจจัยอ่ืนๆ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับเฉยๆ 

3. ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของพนักงานธนาคารทหารไทย 

เม่ือจําแนกตามเพศ พบวาเพศหญิงมีความคิดเห็นตอปจจัยท้ัง 4 ดาน ประกอบดวยดานองคการ ดาน

งาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา อยูในระดับเฉยๆทุกดาน ตางจากเพศชายท่ี

มีความคิดเห็นตอดานองคการและดานภาวะผูนํา อยูในระดับเห็นดวยมาก 

4. ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดานองคการและดานภาวะผูนําสามารถทํานายความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม

ได โดยความคิดเห็นตอดานองคการและดานภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความผูกพันในภาพรวม

ตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา0.05 โดยปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันดานองคการ

สามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวมไดมากท่ีสุด (B = 0.601) 

รองลงมาคือดานภาวะผูนํา (B = 0.186)  ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันดานงานและ

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมสามารถทํานายความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม

ได 

5. จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม เม่ือพิจารณาในทุกปจจัยยอยของปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันท้ัง 4 

ดานแตละดานมีรายละเอียดดังนี ้
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ปจจัยที่มีผลตอ 
ความผูกพัน 

ระดับความคิดเห็นตอองคการ 
ลําดับแรก ลําดับสุดทาย 

ดานองคการ ธนาคารทหารไทย มีการสงเสริม

ใหพนักงานไดเรียนรู และ

สรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหเกิดขึ้น

ในองคการ 

3.63 

(เห็นดวยมาก) 

ธนาคารทหารไทย มีการจัดระบบ

วิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐาน 

และมีเกณฑโดยรวมอยูในระดับด ี

 

3.28 

(เฉยๆ) 

ดานงาน ธนาคารทหารไทย มีการให

พนักงานมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับ

ตนเอง 

3.15 

(เฉยๆ) 

พนักงานมีรูปแบบการทํางานใน

หนาท่ีความรับผิดชอบท่ี

สอดคลองกับนโยบายของ

องคการ 

3.02 

(เฉยๆ) 

ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

ธนาคารทหารไทย มีการจัดทํา

แผนการฝกอบรมใหกับพนักงาน

ตามความเหมาะสมของหนาท่ี

ความรับผิดชอบ 

3.33 

(เฉยๆ) 

ธนาคารทหารไทย สามารถทําให

พนักงานรูสึกวามีความม่ันคงใน

การทํางาน 

 

2.58 

(เห็นดวยนอย) 

ดานภาวะผูนํา ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนํา

และแนวทางดานความกาวหนา

และการพัฒนา การทํางาน ใหแก

พนักงาน 

3.40 

(เฉยๆ) 

ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการ

ประเมิน (Feedback)ใหพนักงาน

ไดรับทราบถึงผลการทํางานอยาง

สมํ่าเสมอ 

3.15 

(เฉยๆ) 
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5.4 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
จากการศึกษาเรื่อง ความผูกพันของพนักงานตอองคการของพนักงานธนาคาร     

ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาใครขอเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ใหสามารถนําขอมูลไปใชเปน

ประโยชน และเสนอแนะแนวทางใหกับผูบริหาร ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในการ

วางแผนเชิงกลยุทธ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย รวมถึงดานอ่ืนๆ เพ่ือสรางความผูกพันตอ

องคการของพนักงานในแตละประเด็นดังนี ้ 

 

1. ดานองคการ 
ผลการศึกษาพบวา ดานองคการ เปนปจจัยท่ีสามารถพยากรณความผูกพันตอองคการ

ของพนักงานไดดีท่ีสุด โดยความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอดานองคการโดยรวมอยูในระดับเห็น

ดวยมาก แตเม่ือพิจารณาปจจัยยอยพบวา  มีความคิดเห็นในระดับเฉยๆ ประกอบดวย ธนาคารทหาร

ไทย มีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน นโยบาย

และกลยุทธของแตละหนวยงานมีความสอดคลองและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธของ

ธนาคารทหารไทย และธนาคารทหารไทย มีการจัดระบบวธีิการทํางานอยางเปนมาตรฐานและมี

เกณฑโดย รวมอยูในระดับด ีโดยในเรื่องของการเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นและ

รับฟงความคิดเห็นของพนักงานนั้น มีระดับความคิดเห็นในระดับเฉยๆ นอยท่ีสุด แสดงวา 

พนักงานยังไมไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตอผูบริหารหรือหัวหนางานมากเทาท่ีควร 

ดังนั้น ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น เพราะการท่ี

พนักงานไดมีโอกาสท่ีจะเสนอความคิดเห็น นอกจากความคิดเห็นท่ีสรางสรรคซ่ึงเปนประโยชนใน

การพัฒนาองคการแลว ยังจะทําใหพนักงานรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการมากขึ้น โดยผูบริหาร

ควรรับฟงและพิจารณาความคิดเห็นเหลานั้น รวมท้ังใหคําอธิบายและขอเสนอแนะท่ีดีแกพนักงาน 

เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ซ่ึงจะสงผลใหเกิดทัศนคติทางบวกตอองคการ 

 

2. ดานงาน 
จากการศึกษาปจจัยดานงานตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน พบวาพนักงานมี

ระดับความคิดเห็นเฉยๆ ในทุกๆ ปจจัยยอย แสดงใหเห็นวาพนักงานยังไมพึงพอใจกับปจจัย

เหลานั้น จากความคิดเห็นดังกลาวสะทอนใหเห็นวา องคการควรมีการเปดโอกาสใหพนักงานมี

สวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ีตนเองรับผิดชอบใหมากขึ้น มีการจัดเตรียมเครื่องมือ และ

อุปกรณในการปฏิบัตงิานใหเพียงพอตอความตองการ สามารถรองรับกับความเจริญกาวหนาทาง
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เทคโนโลยีและความจําเปนในการใชงาน นอกจากนี้ควรมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู

ความสามารถของพนักงานอยางชัดเจน รวมทั้งแสดงใหพนักงานเห็นวารูปแบบการทํางานของ

พนักงานแตละตําแหนงนั้นสอดคลองกับนโยบายขององคการอยางไร เพ่ือใหพนักงานมีใจรักใน

การทํางาน เกิดความรูสึกภาคภูมิใจและเปนสวนหนึ่งของงานท่ีทํา สงผลใหเกิดการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดานงาน อยูในระดับเฉยๆ 

เปนอันดับสุดทายของปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันท้ัง 4 ดาน ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากปจจัยยอยจะพบวา

พนักงานมีความคิดเห็นในระดับเฉยๆ ยกเวนปจจัยยอย ธนาคารทหารไทย สามารถทําใหพนักงาน

รูสึกวามีความม่ันคงในการทํางาน ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดวยนอย ดังนั้นธนาคารทหารไทย 

จํากัด(มหาชน)  ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางเต็มท่ีและท่ัวถึง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การทําใหพนักงานรูสึกถึงความมั่นคงในการทํางานกับธนาคารทหารไทย นอกจากนี้ยังควรมีการ

กําหนดเสนทางอาชีพในการทํางาน (Career Path) ท่ีพนักงานสามารถรับรูไดอยางชัดเจน มีการ

ทบทวนเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนใหชัดเจนและเปนธรรม สามารถแขงขันกับองคการอ่ืนใน

ธุรกิจเดียวกันได มีการกิจกรรมที่ใหพนักงานมีสวนรวม เพื่อเปนการเสริมสรางความสัมพันธท่ีดี

ระหวางองคการและพนักงานดวยกัน รวมถึงมีการจัดวางระบบใหคําปรึกษาดานการทํางานอยาง

ชัดเจน ไมยุงยากซับซอนและมีการพัฒนาความรูแกพนักงานอยางตอเนื่อง จัดใหพนักงานไดทํางาน

ตรงกับความถนัด ความสามารถของตนไดเต็มท่ี การสรางระบบการทํางานใหเหมาะสมท้ังใน

ลักษณะของงาน สถานท่ีทํางาน และอุปกรณเครื่องใช ก็จะสามารถชวยใหพนักงานสามารถใช

ความสามารถของตนอยางเต็มท่ี ทําใหพนักงานรูสึกวางานท่ีรับผิดชอบอยูนั้นมีความสําคัญตอ

ความสําเร็จโดยรวมขององคการ เพ่ือสรางแรงจูงใจในการทํางานแกพนักงาน พนักงานเกิด

ความรูสึกทาทายในงานท่ีทํา มีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน รูสึกเปนสวนหนึ่งของธนาคาร สงผลให

เกิดความภักดีตอองคการ  

 

4. ดานภาวะผูนํา 
ดานภาวะผูนําสามารถทํานายถึงระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมได ซ่ึงจาก

การศึกษาปจจัยดานภาวะผูนําตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน พบวา พนักงานมีระดับความ

คิดเห็นตอองคการในดานภาวะผูนําในระดับเฉย  ๆในทุกปจจัยยอย จากการศึกษาปจจัยยอย พบวา

ปจจัยยอยท่ีพนักงานมีคาเฉล่ียความคิดเห็นต่ํากวาปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการ
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ประเมิน (Feedback) ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ ดังนั้นองคการควร

เนนเรื่องการจัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น ผูบังคับบัญชาควรจะมี

คุณสมบัติในการเปนผูนําท่ีดี มีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน ในขณะเดียวกันก็ควรมีการให

คําแนะนําท่ีดี มีความยุติธรรม มีการแจงขอมูลขาวสารใหผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบ ซ่ึงจะสงผล

ใหพนักงานมีผลงานท่ีดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีตอไป และสามารถปรับปรุงการทํางานของ

ตนใหดียิ่งขึ้น 

 

5.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
จากคําถามปลายเปดท่ีใหโอกาสพนักงานระดบัปฏิบัติการไดแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงอาจสงผลตอความ

ผูกพันตอองคการนั้น ผูศึกษาสามารถรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ โดย

ใครขอนําเสนอมาเพ่ือพิจารณาใชประโยชนในการพัฒนาความผูกพันตอองคการใหเกิดผลท่ีมาก

ขึ้นดังตอไปนี ้

1. ดานองคการ พนักงานมีความเห็นวา ควรมีการเปดโอกาสใหกับพนักงาน

ไดแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของพนักงานใหมากขึ้น และระบบการทํางานใน

ปจจุบันนั้นไมไดรองรับกับจํานวนพนักงาน กฎเกณฑระเบียบวิธีปฏิบัติหรือนโยบายท่ีไดรับไม

สอดคลองกับการทํางานมากเทาท่ีควร ซ่ึงสงผลใหการปฏิบัติงานในบางครั้งอาจเกิดความลาชาและ

ไมสะดวก  

2. ดานอุปกรณการทํางาน เทคโนโลยี พนักงานเห็นวาควรมีการปรับปรุงใน

เรื่องของการอบรมใหพนักงานสามารถใชเทคโนโลยีใหเขากับระบบการทํางาน ซ่ึงองคการควร

จัดทําการสํารวจความคิดเห็นของผูใชวามีความตองการการใชอุปกรณ เทคโนโลยีอยางไร มากนอย

แคไหน เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลสําหรับวางแผนในการจัดเตรียมแผนงานและงบประมาณในการ

ปรับปรุงระบบและอุปกรณตางๆ  

3. ดานทรัพยากรมนุษย คือ ในแตละตําแหนงควรมีการจัดพนักงานท่ีมีความรู

ความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงานนั้นๆ ควรมีการจัดอัตรากําลังในแตละหนวยงานให

เหมาะสมกับปริมาณงานและสอดคลองกับเปาหมาย รวมท้ังตองการใหผูบังคับบัญชาสนับสนุน

การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหมีความรูสึกวาทํางานไดอยางมีความสุข มีความม่ันคงใน

การทํางานและเต็มใจท่ีจะทํางาน พนักงานสวนใหญมีความรูสึกผูกพันกับองคการและไมตองการ

ใหองคการละเลยในสวนของการดูแลใหผลตอบแทนท่ีดี และทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคง

ในการทํางาน 


