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บทคดัย่อ
 กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ 2) ศึกษำ

ควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณชิย์ 3) เปรยีบเทยีบควำมผกูพนัต่อองค์กรโดยจสำแนกตำมปัจจยัส่วน

บุคคลของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ และ 4) ศึกษำปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของ

พนกังำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย เครือ่งมือทีใ่ช้ในกำรวจัิยเป็นแบบสอบถำม กลุ่มตัวอย่ำง

เป็นพนักงำนของธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทย จสำนวน 400 คน วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนสถิติเชิง

พรรณำใช้ควำมถี่และร้อยละ กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนสถิติเชิงอนุมำนใช้ ค่ำที กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว 

กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงรำยคู่ โดยวิธี แอลเอสดี และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุคูณ 

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ1) ปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ โดยภำพรวมอยูใ่นระดับมำก 

และเมื่อพิจำรณำในรำยด้ำนพบว่ำ ควำมมั่นคงปลอดภัยมำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ กำรนิเทศงำน คุณลักษณะ

ทำงสังคมของงำน กำรติดต่อสื่อสำร โอกำสก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน องค์กำรและกำรจัดกำร คุณลักษณะเฉพำะของ

งำน สวัสดิกำรหรือผลประโยชน์อื่นๆ สภำพกำรทสำงำน และค่ำจ้ำง ตำมลสำดับ 2) ระดับควำมผูกพันต่อองค์กรของ

พนกังำนธนำคำรพำณิชย์ โดยภำพรวมอยูใ่นระดับมำก และเม่ือพจิำรณำในร้ำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมต้องกำรท่ีจะรกัษำ

ควำมเป็นสมำชิกภำพขององค์กรมำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ ด้ำนควำมเต็มใจและใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ใน

กำรปฏบิติังำนให้องค์กร และด้ำนควำมเช่ือม่ันยอมรบัเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กร ตำมลสำดับ3) กำรเปรยีบเทยีบ

ควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ พบว่ำ พนักงำนที่มีระดับกำรศึกษำ ตสำแหน่งงำน และเงินเดือน
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ที่แตกต่ำงกัน มีควำมผูกพันต่อองค์กรแตกต่ำงกันอย่ำงนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และ4) ปัจจัยแวดล้อมในกำร

ทสำงำนที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่ ควำม

มัน่คงปลอดภัย โอกำสก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน องค์กำรและกำรจดักำร ค่ำจ้ำง คณุลักษณะเฉพำะของงำน คณุลักษณะ

ทำงสังคมของงำน สภำพกำรทสำงำน และสวัสดิกำรหรือผลประโยชน์อื่นๆ อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

คสำสสำคัญสภำพแวดล้อมในกำรทสำงำนควำมผูกพันต่อองค์กรธนำคำรพำณิชย์

Abstract
 This research aimed 1) to study the working environment factors of employees of commercial banks in 

Western Thailand, 2) to study organizational commitment of employees of commercial banks in Western Thailand, 

3) to compare organizational commitment of employees of commercial banks in Western Thailand classify by 

personal factors, and 4) to study working environment factors affecting organizational commitment of employees 

of commercial banks in Western Thailand. A questionnaire was applied as research instrument for data collection 

from 400 employees of commercial bank in Western Thailand. Descriptive statistics including frequency, per-

centage, mean, and standard deviation. Inferential statistics including independent t-test, one-way ANOVA, LSD, 

multicollinearity, and multiple regression analysis.

 The research results showed that: 1) In overall, the working environment factors of employees of com-

mercial banks in Western Thailand were in high level. As for individual aspects, security was the first one to be 

considered, followed by supervision, workplace social, communication, career advancement, organization and 

management, job characteristics, welfare or other benefits, working conditions, and wage, respectively. 2) In overall, 

the organizational commitment of employees of commercial banks in Western Thailand was in high level. When 

considered each aspect, the subjects rated the aspect in relation to maintaining membership the highest, followed 

by the willingness and the utmost effort in the operation for the organization, and confidence and acceptance of 

goals and value of the organization, respectively.3)The comparison of organizational commitment of employees 

of commercial banks in Western Thailand revealed that the different in education, position, and salary caused 

significant different level of commitment to the organization at 0.05 level of significance.and 4) Working envi-

ronment factors including security, career advancement, organization and management, wage, job characteristics, 

workplace social, working conditions, welfare or other benefits significantly affected organizational commitment 

of employees of commercial banks in Western Thailand, at 0.05 level of significance.

Keywords : working environment, organizational commitment, commercial banks

บทน�า
 องค์กรปัจจบัุนต้องเผชญิกบัสภำวะแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำ ดังน้ันองค์กรต้องมีกำรปรบัเปลีย่น

อยูเ่สมอ องค์กรแบบเดิมลกัษณะของงำนจะคงที ่พนักงำนแต่ละคนจะได้รบัมอบหมำยงำนเฉพำะ และทสำงำนในกลุม่

เดิมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง แต่ในองค์กรสมัยใหม่พนักงำนต้องเพิ่มศักยภำพของตนท่ีจะเรียนรู้และสำมำรถทสำงำนท่ี
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เกี่ยวข้องได้รอบด้ำน และมีกำรสับเปลี่ยนหน้ำที่และกลุ่มงำนอยู่เป็นประจสำ จำกบทวิเครำะห์เรื่อง“กำรปรับตัวของ

ธรุกิจในภำวะเศรษฐกิจถดถอยและผลกระทบต่อกำรจ้ำงงำน” มีนำคม 2552 จะเห็นว่ำควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง

ในประเทศไทยและผลกระทบทำงเศรษฐกิจจำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก ธุรกิจหรือองค์กรต่ำงๆจสำเป็นต้อง

ปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับสถำนกำรณ์ เพื่อรักษำธุรกิจให้อยู่รอดท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจถดถ่อย ซ่ึงกำร

ปรับตัวของภำคธุรกิจในช่วงภำวะเศรษฐกิจถดถ่อย มีเพียงร้อยละ 12 ของผู้ประกอบกำรที่จะลดจสำนวนพนักงำนใน

บรษิทั ส่วนหนึง่มำจำกกำรท่ีผูป้ระกอบกำรต้องรักษำแรงงำนท่ีมีทกัษะและควำมชสำนำญไว้เพือ่เตรยีมพร้อมสสำหรับ

ในช่วงที่เศรษฐกิจกลับมำเติบโตอีกครั้ง เนื่องจำกอำจไม่สำมำรถหำแรงงำนเหล่ำนี้ได้ในช่วงที่ต้องกำรแต่จะเน้นลด

ต้นทุนด้ำนแรงงำนลง[1]จำกบทวิเครำะห์ดังกล่ำวทสำให้ผู้บริหำรควรมั่นใจได้ว่ำทรัพยำกรบุคคลหรือพนักงำน ถือ

เป็นทรัพยำกรท่ีควรให้ควำมสสำคัญและมีกำรบริหำรท่ีถูกต้องเพื่อดึงศักยภำพของพนักงำนเหล่ำนั้นให้ออกมำอย่ำง

เต็มประสิทธิภำพและรักษำไว้ให้นำนที่สุด 

 ทรัพยำกรบุคคลเป็นตัวเริ่มต้น สสำคัญท่ีก่อให้เกิดผลผลิตหรือผลงำนในกำรต่อยอดใช้ทรัพยำกรอื่นๆใน

องค์กร อย่ำงไรก็ตำมกำรท่ีองค์กรจะสำมำรถใช้ทรัพยำกรบุคคลได้ดีมำกน้อยเพียงใดน้ันข้ึนอยู่กับว่ำองค์กรมีวิธี

กำรที่จะทสำให้ พนักงำนปฏิบัติงำน และทุ่มเทให้กับองค์กรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถมำกน้อยเพียงใด องค์กรจึงมีหน้ำ

ทีส่ร้ำงปัจจยัแวดล้อมทีดี่เพือ่ให้บุคลำกรเกดิควำมพอใจในกำรปฏบัิติงำน ส่งผลให้เกดิควำมผกูพนัต่อองค์กรมีควำม

ทุม่เทเพือ่เป้ำหมำยขององค์กร ธุรกจิธนำคำรกสำลงัก้ำวเข้ำสู่ยคุดิจทิลัแบบเต็มรปูแบบทสำให้เกดิกระแสกำรลดพนกังำน 

และกำรลดสำขำ แต่ส่ิงทีผู่บ้รหิำรควรมองอกีมุมหนึง่กคื็อ จดุเด่นของธนำคำรไทย คอื มสีำขำทีจ่บัต้องได้ มีหน้ำร้ำน

ให้บริกำรลูกค้ำ เป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับสถำบันกำรเงินจำกต่ำงประเทศที่กสำลังจะเข้ำมำในไทย ดังนั้นกำรลด

สำขำ หรือ ลดพนักงำน อำจไม่ใช่ทำงออก เพรำะสำขำยังเป็นจุดสสำคัญให้ลูกค้ำเข้ำถึง และพนักงำน หรือ คน ยังคง

เป็นหัวใจสสำคัญของธุรกิจบริกำรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 ดังนัน้เพือ่ให้บรรลคุวำมมุ่งหมำยดังกล่ำว ธนำคำรพำณิชย์ส่วนใหญ่จึงให้ควำมสสำคัญกับกำรสร้ำงส่ิงแวดล้อม

ในกำรทสำงำนที่ดี เพิ่อพนักงำนของตน ทสำให้นสำมำสู่ควำมเต็มใจในกำรปฏิบัติงำนและบริกำรอย่ำงมีคุณภำพ ปัจจัย

ท้ำทำยที่สสำคัญของธุรกิจธนำคำรในปัจจุบันจะเป็นด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทำงกำรเงินอย่ำงรวดเร็ว ทสำให้

ธนำคำรต้องปรับวิธีกำรดสำเนินธุรกิจเพื่อให้กำรบริกำรสำมำรถตอบโจทย์ลูกค้ำได้อย่ำงทันท่วงทีซึ่งธนำคำรอำจ

ต้องปรับเปลี่ยนกำรบริกำรโดยจัดหำเครื่องมือที่ทันสมัยให้กับพนักงำนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร 

รวมท้ังพฒันำผลติภณัฑ์ทำงกำรเงินออนไลน์รปูแบบใหม่ๆ มำตอบโจทย์ลกูค้ำจงึกล่ำวได้ว่ำทรพัยำกรบุคคลมีควำม

สสำคัญมำกที่ต้องมีประสิทธิภำพสูงต่อกำรทสำงำน มีกำรพัฒนำและปรับตัวให้ทัน องค์กรหรือผู้บริหำรจึงจสำเป็นต้อง

เรียนรู้ถึงแรงจูงใจในกำรทสำงำนที่พนักงำนของตนเองต้องกำรเพื่อนสำมำเป็นเครื่องมือจูงใจในกำรปฏิบัติงำนท่ีดีให้

กบัองค์กร และเกดิควำมผกูพนัทีด่ต่ีอองค์กร พร้อมทีจ่ะเป็นกสำลงัสสำคญัท่ีจะนสำพำให้องค์กรประสบควำมสสำเรจ็และ

เจริญก้ำวหน้ำเหนือคู่แข่งขัน

 จำกควำมสสำคัญดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนท่ีมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กร

ของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ในเขตภำคตะวันตก ซ่ึงกำรศึกษำวจิยัครัง้นีจ้ะได้ทรำบถงึ ปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำน

ทีส่สำคัญและเป็นท่ีต้องกำรของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ ในพืน้ทีภ่ำคกลำงตะวันตกและนสำข้อมูลทีไ่ด้มำเป็นแนวทำง

ในกำรจูงใจให้พนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในเขตภำคตะวันตก มีควำมเต็มใจพร้อมปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

เกิดควำมผูกพันที่ดีต่ององค์กรและนสำไปวำงแผนปรับปรุงหรือนสำเสนอเป็นนโยบำยในกำรสร้ำงควำมผูกพันต่อ

องค์กรหรือในส่วนของพนักงำนหน่วยงำนอื่นๆเพื่อรักษำทรัพยำกรบุคคลให้ร่วมปฏิบัติงำนกับองค์กรได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพต่อไป
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1.เพือ่ศึกษำปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในเขตภำคตะวนัตกของประเทศไทย

 2. เพือ่ศึกษำระดับควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนกังำนธนำคำรพำณชิย์ ในเขตภำคตะวนัตกของประเทศไทย

 3. เพือ่เปรยีบเทยีบควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในเขตภำคตะวนัตกของประเทศไทย 

จสำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล

 4. เพื่อศึกษำปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนที่มีผลกับควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ใน

เขตภำคตะวันตกของประเทศไทย

ขอบเขตของการวจิยั
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ พนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในภำคตะวันตกของประเทศไทย โดย

ประชำกรมีขนำดใหญ่และไม่ทรำบจสำนวนประชำกรที่แน่นอน ดังน้ันขนำดตัวอย่ำงสำมำรถคสำนวณได้กำรสูตร

ไม่ทรำบจสำนวนประชำกรของ Cochran.[6]ซึ่งสำมำรถกสำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงได้จสำนวน 400 คน โดยขอบเขต

ด้ำนตัวแปรได้นสำทฤษฎีปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนของ Gilmer. [7] มำสร้ำงกรอบตัวแปรปัจจัยแวดล้อมในกำร

ทสำงำน และทฤษฎีควำมผูกพันต่อองค์กรของ Steers. [9] มำสร้ำงกรอบตัวแปรควำมผูกพันต่อองค์กร โดยตัวแปร

อิสระประกอบไปด้วยปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ระยะเวลำกำรทสำงำน ตสำแหน่งงำน และอตัรำ

เงินเดือน และปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำน ได้แก่ ด้ำนควำมมั่งคงปลอดภัย ด้ำนโอกำสก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน ด้ำน

องค์กำรและกำรจดักำร ด้ำนค่ำจ้ำง ด้ำนคณุลกัษณะเฉพำะของงำน ด้ำนกำรนิเทศงำน ด้ำนคณุลักษณะทำงสังคมของ

งำน ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร ด้ำนสภำพกำรทสำงำน และด้ำนสวัสดิกำรหรือผลประโยชน์อื่นๆ ส่วนตัวแปรตำม ได้แก่ 

ควำมผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ด้ำนควำมเชื่อมั่นยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กร ด้ำนควำมเต็มใจและใช้ควำม

พยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบัติงำนให้องค์กร และด้ำนควำมต้องกำรที่จะรักษำควำมเป็นสมำชิกขององค์กร

วธีิด�าเนินการวจิยั
 กำรวจิยัในครัง้นี ้ใช้เครือ่งมือเป็นแบบสอบถำม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ีส่วนท่ี 1 แบบสอบถำมเกีย่วกบั

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ระยะเวลำกำรทสำงำน ตสำแหน่งงำน และ

อัตรำเงินเดือน ซึ่งเป็นแบบสอบถำมแบบตรวจรำยกำร (Check List) ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อม

ในกำรทสำงำนของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในเขตพื้นที่ภำคตะวันตก ประกอบด้วย ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย ด้ำน

โอกำสก้ำวหน้ำในกำรงำน ด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร ด้ำนค่ำจ้ำง ด้ำนคณุลักษณะเฉพำะของงำน ด้ำนกำรนเิทศงำน 

ด้ำนคณุลกัษณะทำงสงัคมของงำน ด้ำนกำรติดต่อสือ่สำร ด้ำนสภำพกำรทสำงำนและด้ำนสวสัดิกำรหรอืผลประโยชน์

อืน่ๆ ลกัษณะแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ และส่วนท่ี 3 แบบสอบถำมเกีย่ว

กบัควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ในเขตพืน้ทีภ่ำคตะวนัตกของประเทศไทย ประกอบด้วย ด้ำน

ควำมเชื่อมั่นยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กร ด้ำนควำมเต็มใจและใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ ในกำรปฏิบัติ

งำนให้องค์กร และด้ำนควำมต้องกำรที่จะรักษำควำมเป็นสมำชิกภำพขององค์กร ลักษณะแบบสอบถำมเป็นแบบ

มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยแบบสอบถำมได้รับกำร ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงในเนื้อหำ 

(Content Validity) และภำษำที่ใช้ในแบบสอบถำม โดยใช้สูตรของRovinelli&Hambleton[8]โดยผู้เชี่ยวชำญทั้งสำม

ท่ำน พบว่ำมีควำมเหมำะสม และจำกกำรทดลองใช้ (Try – Out) กบับุคคลทีมี่ ลกัษณะเช่นเดียวกบัประชำกรและไม่ใช่

กลุม่ตัวอย่ำงของกำรวิจัย จสำนวน 30 คน เพือ่หำค่ำควำมเชือ่ม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถำม ซ่ึงแบบสอบถำมของ

งำนวิจัยวิจัยนี้มีค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.977จึงได้นสำแบบสอบถำมดังกล่ำวไปดสำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

221Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 217-226 (2019)      Vol.9 No.3

 เมื่อตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมที่ได้รับคืนมำทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยดสำเนินกำร วิเครำะห์ข้อมูล

ดังนี้ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรนสำข้อมูลมำ คสำนวณวิเครำะห์หำค่ำสถิติ

โดยใช้ค่ำควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนของ

พนักงำน ธนำคำรพำณิชย์ มีลักษณะเป็นแบบมำตรส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) โดยกำรนสำข้อมูลมำคสำนวณ

วิเครำะห์หำ ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D) กำรวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรศึกษำควำมผูกพันที่มีต่อ

องค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ภำคตะวนัตก มีลักษณะเป็นแบบมำตรส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) โดยกำรนสำ

ข้อมูลมำคสำนวณ วิเครำะห์หำค่ำสถิติโดยใช้ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D) กำรวิเครำะห์เปรียบ

เทียบควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในเขตภำคตะวันตกของประเทศไทย จสำแนกตำมปัจจัย

ส่วนบุคคล ใช้สถิติค่ำ t-test วิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบควำมแตก

ต่ำงรำยคู่ โดยวิธี LSD และกำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำน

ธนำคำรพำณิชย์ในภำคตะวันตก โดยทดสอบปัญหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มตัวแปรต้น (Multicollinearity) และ

กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression analysis. )

 

ผลการวจิยั

………………………………………………………………

สรุปและอภปิรายผลการวจิยั
 จำกกำรศึกษำเรือ่ง ปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนท่ีมีผลต่อควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนกังำนธนำคำรพำณชิย์

ในภำคตะวันตกของประเทศไทย ในส่วนของกำรศึกษำเชิงพรรณนำเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ถึงวัตถุประสงค์

ข้อที่ 2พบว่ำ

 1.ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล พบวำ่ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.70 

มีอำยุ 20-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.30 กำรศึกษำระดับปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 68.00 ประสบกำรณ์กำรทสำงำน 6-10 

ปี คิดเป็นร้อยละ 34.20 มีตสำแหน่งงำนเป็นพนักงำนปฏิบัติกำรระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 32.50 และมีอัตรำเงินเดือน

มำกกว่ำ 25,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 62.70 

 2.ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย 

โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( = 3.67, S.D. = 0.50) และเมื่อพิจำรณำในรำยด้ำนพบว่ำ ควำมมั่นคงปลอดภัยมำ

เป็นอันดับแรก ( = 4.03, S.D. = 0.56) รองลงมำคือ กำรนิเทศงำน ( = 3.91, S.D. = 0.65) กำรติดต่อสื่อสำร ( = 

3.82, S.D. = 0.66) คุณลักษณะทำงสังคมของงำน ( = 3.80, S.D. = 0.67) องค์กำรและกำรจัดกำร ( = 3.79, S.D. 

= 0.67) โอกำสก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน ( = 3.76, S.D. = 0.67) คุณลักษณะเฉพำะของงำน ( = 3.54, S.D. = 0.71) 

สวัสดิกำรหรือผลประโยชน์อื่นๆ ( = 3.51, S.D. = 0.69) สภำพกำรทสำงำน ( = 3.41, S.D. = 0.76) และค่ำจ้ำง ( 

= 3.14, S.D. = 0.53) ตำมลสำดับ

 2.1) ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย 

 ปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนกังำนธนำคำรพำณชิย์ ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย ด้ำนควำมมัน่คง

ปลอดภัยโดยรวม อยู่ในระดับมำก ( = 4.03, S.D. = 0.56) เมื่อพิจำรณำในรำยข้อพบว่ำ ควำมรู้สึกมั่นคงในงำนที่

สังกัดอยู่ ( = 4.10, S.D. = 0.71) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ ควำมรู้สึกมั่นใจในควำมมั่นคงขององค์กร ( = 

4.08, S.D. = 0.68) กำรมีควำมรู้สึกม่ันคงในอำชีพกำรงำน ( = 4.07, S.D. = 0.69) และกำรได้รับควำมอบอุ่นและ

ควำมปลอดภัยจำกที่ทสำงำน ( = 3.85, S.D. = 0.87) ตำมลสำดับ
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 2.2) ด้ำนโอกำสก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน

 ปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทย ด้ำนโอกำส

ก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน อยู่ในระดับมำก ( = 3.76, S.D. = 0.67) เม่ือพิจำรณำในรำยข้อพบว่ำ ด้ำนองค์กรมีกำร

สนับสนุนให้มีควำมก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน ( = 3.79, S.D. = 0.88 )มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ องค์กรพิจำรณำ

เลื่อนขั้นเงินเดือนอย่ำงเป็นธรรม ( = 3.76, S.D. = 0.84) มีโอกำสได้เลื่อนตสำแหน่งที่สูงขึ้น ( = 3.76, S.D. = 0.89) 

และได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรให้ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ( = 3.74, S.D. = 0.91) ตำมลสำดับ 

 2.3) ด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร

 ปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย ด้ำนองค์กำรและ

กำรจัดกำรโดยรวม อยู่ในระดับมำก ( = 3.79, S.D. = 0.67) เมื่อพิจำรณำในรำยข้อพบว่ำ ด้ำนองค์กรวำงนโยบำยใน

กำรปฏิบัติงำนตำมที่คำดหวังไว้ ( = 3.81, S.D. = 0.87) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ องค์กรมีชื่อเสียงที่ดีในด้ำน

กำรบริหำรที่ประสบควำมสสำเร็จ (= 3.80, S.D. = 0.88) กำรมีส่วนร่วมในกำรกสำหนดนโยบำย แผนและข้อบังคับ

ขององค์กร ( = 3.78, S.D. = 0.95) และงำนที่ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบำยขององค์กร ( = 3.77, S.D. = 0.90) 

 2.4) ด้ำนค่ำจ้ำง

 ปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย ด้ำนค่ำจ้ำงโดย

รวม อยู่ในระดับปำนกลำง ( = 3.14, S.D. = 0.53) เมื่อพิจำรณำในรำยข้อพบว่ำ ด้ำนองค์กรมีวิธีจ่ำยค่ำจ้ำงที่เป็น

ธรรมและเสมอภำค มำเป็นอันดับแรก ( = 3.19, S.D. = 0.69) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ ได้รับค่ำจ้ำงที่เหมำะ

สมกับปริมำณงำน ( = 3.15, S.D. = 0.65) ควำมเหมำะสมในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน ( =3.13,S.D.=0.66) 

และได้รับกำรประเมินผลงำนเพื่อขึ้นค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม ( = 3.08, S.D. = 0.67) ตำมลสำดับ

 2.5) ด้ำนคุณลักษณะเฉพำะของงำน

 ปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทย ด้ำนคุณลกัษณะ

เฉพำะของงำนโดยรวม อยู่ในระดับมำก ( = 3.54, S.D. = 0.71) เมื่อพิจำรณำในรำยข้อพบว่ำ ด้ำนรู้สึกภำคภูมิใจใน

งำนที่ได้รับมอบหมำย มำเป็นอันดับแรก ( = 3.64, S.D. = 0.85) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ งำนที่ทสำได้รับกำร

ยอมรับจำกผู้บังคับบัญชำ ( =3.58,S.D.=0.84) งำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นงำนที่ตรงตำมควำมรู้และควำมสำมำรถ 

( =3.48, S.D. = 0.90) และงำนที่ทสำเป็นงำนที่ส่งเสริมควำมคิดริเริ่ม ( = 3.46, S.D. = 0.92) ตำมลสำดับ

 2.6) ด้ำนนิเทศงำน

 ปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทย ด้ำนกำรนิเทศ

งำนโดยรวม อยู่ในระดับมำก ( =3.91,S.D.=0.65) เมื่อพิจำรณำในรำยข้อพบว่ำ ด้ำนได้เข้ำร่วมกำรอบรม,กำรสอน

งำนจำกผู้เชี่ยวชำญที่องค์กรจัดขึ้น มำเป็นอันดับแรก ( = 4.28, S.D. = 0.74) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ ได้รับ

กำรแนะนสำอย่ำงใกล้ชิดจำกผู้บังคับบัญชำ ( = 3.79, S.D. = 0.90) ได้รับกำรเอำใจใส่จำกองค์กรที่ทสำงำนอยู่ ( = 

3.78, S.D. = 0.94) และได้รับทรำบกำรทสำงำนที่ถูกต้องจำกผู้บังคับบัญชำหรือหัวหน้ำงำนในองค์กร ( = 3.77, S.D. 

= 0.90) ตำมลสำดับ 

 2.7) ด้ำนคุณลักษณะทำงสังคมของงำน

 ปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทย ด้ำนควำม

คุณลักษณะทำงสังคมของงำน โดยรวมอยู่ในระดับมำก ( = 3.80, S.D. = 0.67) เมื่อพิจำรณำในรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำน

ทสำงำนร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข ( =3.85,S.D.=0.89) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ ได้รับควำมร่วมมือจำก

เพื่อนร่วมงำนและหัวหน้ำงำน ( =3.81,S.D.=0.90) มีกลุ่มงำนที่ฉลำดและมีประสิทธิภำพสำมำรถพึ่งพำซึ่งกันและ

กันได้ ( =3.81,S.D.=0.87) และองค์กรมีควำมสำมัคคีจนทสำให้งำนออกมำมีประสิทธิภำพ ( = 3.75, S.D. = 0.91) 

ตำมลสำดับ 
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 2.8) ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร

 ปัจจัยแวดลอ้มในกำรทสำงำนของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย ด้ำนกำรตดิต่อ

สื่อสำร โดยรวมอยู่ในระดับมำก ( = 3.82, S.D. = 0.66) เมื่อพิจำรณำในรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนเครื่องมือในกำรติดต่อ

สื่อสำรทันสมัยและมี ควำมน่ำเชื่อถือ ( = 3.88, S.D. = 0.91) มำเป็นอันดับแรก รองงมำคือ รับรู้ถึงแผนงำนที่องค์กร

ทสำอยู่และกสำลังจะทสำในอนำคต ( = 3.83, S.D. = 0.82) ได้รับข่ำวสำรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรทสำงำนขององค์กรและ

บุคคลต่ำงๆในองค์กร ( = 3.80, S.D. = 0.86) และได้รับข่ำวสำรด้ำนนโยบำยและ กำรทสำงำนอย่ำงทันท่วงที ( = 

3.78, S.D. = 0.91) ตำมลสำดับ 

 2.9) ด้ำนสภำพกำรทสำงำน

 ปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนกังำนธนำคำรพำณิชย ์ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย ด้ำนสภำพกำร

ทสำงำน โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( =3.41,S.D.=0.76) เมื่อพิจำรณำในรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนได้รับควำมปลอดภัย

ของชีวิตและทรัพย์สินในขณะทสำงำน ( = 3.87, S.D. = 0.88) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ เครื่องมือในที่ทสำงำน

มีควำมสะอำดและจัดเป็นระเบียบ ( =3.27,S.D.=0.96) บรรยำกำศในที่ทสำงำนของท่ำนทสำให้ท่ำนทสำงำนได้อย่ำง มี

ควำมสุข ( = 3.26, S.D. = 0.96) และมีเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนในกำรทสำงำนที่เพียงพอ ( = 3.25, S.D. = 0.94) 

ตำมลสำดับ 2.10) ด้ำนสวัสดิกำรหรือผลประโยชน์อื่นๆ

 ปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย ด้ำนสวสัดกิำร

หรอืผลประโยชน์อืน่ๆ โดยรวมอยูใ่นระดับมำก ( = 3.51, S.D. = 0.69) เมือ่พจิำรณำในรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนสวสัดิกำร

ที่ได้รับมีควำมเหมำะสมกับควำมต้องกำรของพนักงำนในองค์กร ( = 3.86, S.D. = 0.87) มำเป็นอันดับแรก รองลง

มำคอื มคีวำมพงึพอใจกบัสทิธิประโยชน์และสวสัดิกำรอืน่ๆ นอกเหนือจำกค่ำจ้ำงขององค์กร ( = 3.43, S.D. = 0.81) 

ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเมื่อออกจำกงำน ( =3.41,S.D.=0.88) และได้รับรำงวัลที่นอกเหนือจำกค่ำจ้ำงเมื่อทสำ

ผลงำนได้สสำเร็จตำมที่ได้รับมอบหมำยไว้ ( = 3.33, S.D. = 0.85) ตำมลสำดับ

 3.ข้อมูลเกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทยใน

ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( = 3.78, S.D. = 0.59)  เมื่อพิจำรณำในร้ำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมต้องกำรที่จะรักษำควำม

เป็นสมำชิกภำพขององค์กร ( = 3.84, S.D. = 0.65) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ ควำมเต็มใจและใช้ควำมพยำยำม

อย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบัติงำนให้องค์กร ( = 3.81, S.D. = 0.63) และด้ำนควำมเชื่อมั่นยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยม

ขององค์กร ( = 3.70, S.D. = 0.64) ตำมลสำดับ

 3.1) ด้ำนควำมเชื่อมั่นยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กร

 ควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทย ด้ำนควำมเช่ือม่ัน

ยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กร อยู่ในระดับมำก ( = 3.70, S.D. = 0.64) เมื่อพิจำรณำในร้ำยด้ำนพบว่ำ กำร

ชี้แจงแก้ไขข้อกล่ำวหำเมื่อได้ยินผู้อื่นกล่ำวถึงธนำคำรในทำงเสียหำย ( = 3.83, S.D. = 0.90) มำเป็นอันดับแรก รอง

ลงมำคือ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆท่ีธนำคำรมีกำรจัดขึ้นด้วยควำมเต็มใจ ( =3.82,S.D.=0.89) ควำมภำคภูมิใจใน

กำรเป็นพนักงำนของธนำคำรพณิชย์แห่งนี้ ( =3.82,S.D.=0.92) ควำมเต็มใจปฏิบัติงำนทุกอย่ำงเพื่อตอบสนองเป้ำ

หมำยของธนำคำร ( =3.53,S.D.=0.79) และเป้ำหมำยกำรทสำงำนของพนักงำนและของธนำคำรมี ควำมสอดคล้อง

กัน ( = 3.49, S.D. = 0.81) ตำมลสำดับ

 3.2) ด้ำนควำมเต็มใจและใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบัติงำนให้องค์กร

 ควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย ด้ำนควำมเตม็ใจและ

ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบัติงำนให้องค์กร อยู่ในระดับมำก ( = 3.81, S.D. = 0.63) เมื่อพิจำรณำในร้ำย

ด้ำนพบว่ำ ควำมปรำรถนำที่จะทุ่มเทให้กับองค์กร ( = 3.88, S.D. = 0.87) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ กำรใช้
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สติปัญญำทสำงำนอย่ำงเต็มที่และหมั่นศึกษำหำข้อมูลใน กำรทสำงำนอยู่ตลอดเวลำ ( = 3.83, S.D. = 0.85) กำรเสีย

สละเวลำ กสำลังกำยและกสำลังควำมคิดเพื่อปฏิบัติให้องค์กร ( = 3.83, S.D. = 0.89) ควำมมุ่งหวังให้งำนที่ปฏิบัตินั้น 

ประสบควำมสสำเร็จ อย่ำงมีคุณภำพภำยในระยะเวลำที่กสำหนด ( =3.84,S.D.=0.90) และควำมเต็มใจที่จะเข้ำร่วมกิจ

กรรมอ่ืนๆท่ีนอกเหนือเวลำกำรทสำงำนซ่ึงจะส่งผลกระทบถึงควำมสสำเร็จและเป็นผลดีต่อองค์กำรในภำพรวม ( = 

3.65, S.D. = 0.80) ตำมลสำดับ 

 3.3) ด้ำนควำมต้องกำรที่จะรักษำควำมเป็นสมำชิกภำพขององค์กร

 ควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทย ด้ำนควำมต้องกำรที่

จะรักษำควำมเป็นสมำชิกภำพขององค์กร อยูใ่นระดับมำก ( = 3.84, S.D. = 0.65) เมื่อพิจำรณำในร้ำยด้ำนพบวำ่ เมื่อ

ทสำงำนเป็นระยะเวลำยำวนำนขึ้นยิ่งมีควำมผูกพันกับองค์กร ( = 3.87, S.D. = 0.89) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ 

ควำมยินดีที่จะปฏิบัติงำนด้ำนอื่น หำกองค์กรเห็นว่ำเหมำะสม ( = 3.86, S.D. = 0.85) กำรเชื่อว่ำตนเองคิดถูกที่มำ

ทสำงำนที่องค์กรนี้ ( = 3.85, S.D. = 0.91) กำรไม่คิดที่จะลำออกหรือย้ำยไปทสำงำนกับหน่วยงำนอื่น ( = 3.81, S.D. 

= 0.94) และกำรคิดว่ำธนำคำรพำณิชย์แห่งนี้เป็นองค์กรที่ดีที่สุดสสำหรับพนักงำน ( = 3.80, S.D. = 0.90) ตำมลสำดับ 

 4.)ในด้ำนกำรสรปุผลกำรศึกษำเชงิอนมุำน เพือ่ตอบวตัถปุระสงค์ในข้อที ่3ถงึวตัถปุระสงค์ข้อที ่4พบว่ำ กำร

เปรยีบเทยีบควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ ในเขตภำคตะวนัตก ประเทศไทย พบว่ำ พนกังำนท่ี

มีระดับกำรศึกษำ ตสำแหน่งงำน และอัตรำเงินเดือนที่แตกต่ำงกัน มีควำมผูกพันต่อองค์กรแตกต่ำงกันอย่ำงนัยสสำคัญ

ที่ระดับนัยสสำคัญ 0.05 สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ศันสนีย์ ศรีภิรมณ์ [4]ที่ได้ศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำม

ผูกพันขององค์กำร กรณีศกึษำ บริษัทวิศวะกรที่ปรึกษำ พบว่ำ ระดับกำรศึกษำ อัตรำเงินเดือน และตสำแหน่งที่เหมือน

กันมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำรที่แตกต่ำงกัน

 บคุคลแต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกันในกำรแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมกำรปฏบัิติงำนในหน้ำทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมำย

ภำยใต้สถำนกำรณ์เดียวกนัมิใช่เป็นเพรำะปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนหรอืกำรได้รบักำรจงูใจในกำรทสำงำนเท่ำน้ัน แต่

ยงัรวมถงึปัจจยัส่วนบคุคลทีแ่ตกต่ำงกนัอกีด้วย ซึง่ปัจจยัเหล่ำนีเ้ป็นเหตใุห้แต่ละคนเตม็ใจทีจ่ะใช้พลงัควำมสำมำรถ

ในกำรปฏิบัติมำกน้อยแตกต่ำงกันออกไป จำกผลกำรวิจัยผู้บริหำรจึงควรให้ควำมสสำคัญกับปัจจัยส่วนบุคคล โดย

เฉพำะด้ำนระดับกำรศึกษำ ตสำแหน่งงำน และอัตรำเงินเดือน ของพนักงำนเพื่อนสำมำวำงแผนบริหำรพนักงำนของ

ตนเองให้มีศักยภำพมำกยิ่งขี้น

 5.) ปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนท่ีมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำค

ตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่ ควำมมั่นคงปลอดภัย โอกำสก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน องค์กำรและกำรจัดกำร ค่ำจ้ำง 

คุณลักษณะเฉพำะของงำน คุณลักษณะทำงสังคมของงำน สภำพกำรทสำงำน และสวัสดิกำรหรือผลประโยชน์อื่นๆ 

อย่ำงมีนัยสสำคัญที่ระดับนัยสสำคัญ 0.05 สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ วิวัฒน์ แสงเพ็

ชร [3] ที่ได้ศึกษำเรื่องปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในกำรทสำงำน และสภำพแวดล้อมที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กร

ของพนักงำนธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดำว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งพบว่ำ สภำพ

แวดล้อมในกำรทสำงำนด้ำนลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ด้ำนคุณลักษณะทำงสังคมของงำน ด้ำนสภำพกำรทสำงำน และด้ำน

ควำมมั่นคงในกำรทสำงำน มีอิทธิพลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดำว โรงแรมแห่ง

หนึ่งในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ ยุวรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนำ [2] ที่ได้ทสำกำร

ศึกษำเรื่อง ปัจจัยจูงใจและปัจจัยคส้ำจุนที่มีอิทธิพลต่อระดับควำมผูกพันและจงรักภักดีของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร

ในสสำนักงำนของบริษัท เจ๊บเซ่นแอนด์เจ๊สเซ่น (ประเทศไทย) จสำกัด พบว่ำ ปัจจัยจูงใจด้ำนลัษณะงำน และด้ำนควำม

ก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน มีอทิธิพลต่อระดบัควำมผกูพนัและจงรกัภกัดีของพนกังำน และยงัสอดคล้องกบักำรศึกษำของ 

สุกัญญำ จันทรมณี [5]ที่ได้ศึกษำเรื่อง แรงจูงใจและสภำพแวดล้อมในกำรทสำงำนที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร
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ของพนักงำนบริษัท ฮำนำ เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยำ) จสำกัด ซึ่งพบว่ำ สภำพแวดล้อมในกำรทสำงำนด้ำนควำมมั่นคง

ปลอดภัย ด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร และค่ำจ้ำง มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับควำมผูกพันต่อองค์กำร

 จะเหน็ได้ว่ำจำกกำรศกึษำ ปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนด้ำนกำรนเิทศงำนและด้ำนกำรตดิต่อสือ่สำรไม่มผีล

ต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทย แสดงให้เห็นว่ำธนำคำร

พำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทยมีกำรบริหำรปัจจัยแวดล้อมในด้ำนกำรนิเทศงำนที่มีประสิทธิภำพ และมี

กำรติดต่อส่ือสำรในองค์กรท่ีรวดเร็ว ทันสมัย ตรงต่อควำมต้องกำรของพนักงำนอยู่แล้ว ดังน้ันผู้บริหำรจึงควรส่ง

เสริมพัฒนำปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนในด้ำนที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรต่อไป

ข้อเสนอแนะและการน�าไปใช้ประโยชน์
 จำกผลกำรศึกษำปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์

ในภำคตะวันตกของประเทศไทย ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะ สสำหรับเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ในด้ำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1.ด้ำนควำมม่ันคงปลอดภยัมีผลต่อควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในภำคตะวนัตกของ

ประเทศไทย ดังนั้นองค์กรหรือผู้บริหำรควรให้ควำมสสำคัญกับ กำรสร้ำงควำมรู้สึกม่ันคงในงำนและให้พนักงำน

ม่ันใจในควำมม่ันคงขององค์กร ชี้ให้พนักงำนมองเห็นถึงจุดแข็งและควำมม่ันคงขององค์กรที่มีอยู่ แนะนสำวิธีกำร

ปรับตัวหรือช่องทำงกำรพัฒนำตนเองให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรขององค์กรในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อม่ัน

ให้กับพนักงำนว่ำตนเองมีควำมสำมำรถที่จะอยู่ร่วมกับองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตลอดไป

 2.ด้ำนโอกำสก้ำวหน้ำในกำรงำนมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในภำคตะวัน

ตกของประเทศไทย ดงันัน้องค์กรหรอืผูบ้รหิำรควรให้ควำมสสำคญักบั กำรสนบัสนนุให้มกีำรก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน 

ส่งเสรมิให้พนักงำนแสวงหำควำมรู ้ควำมก้ำวหน้ำทีท้่ำทำยใหม่ๆในกำรทสำงำน เพือ่เพิม่พนูประสบกำรณ์ และมีกำร

พิจำรณำกำรปรับเลื่อนตสำแหน่งอย่ำงเป็นระบบ มีมำตรฐำน และมีควำมเป็นธรรม 

 3.ด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำรมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในภำคตะวันตก

ของประเทศไทย ดังนั้นองค์กรหรือผู้บริหำรควรให้ควำมสสำคัญกับ กำรวำงนโยบำยในกำรปฏิบัติงำนให้ตรงตำมที่

คำดหวังไว้ และพยำยำมสร้ำงชื่อเสียงที่ดีในด้ำนกำรบริหำรที่ประสบควำมสสำเร็จเพื่อให้พนักงำนมีควำมผูกพันกับ

องค์กรมำกยิ่งขึ้น

 4.ด้ำนค่ำจ้ำง มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในภำคตะวันตกของประเทศไทย 

ดังนั้นองค์กรหรือผู้บริหำรควรให้ควำมสสำคัญกับ กำรพิจำรณำปรับเพิ่มเงินเดือนอย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค มี

มำตรฐำน และกำรปรับอัตรำเงินเดือนให้เหมำะสมกับตสำแหน่งและปริมำณงำนที่ได้รับ 

 5.ด้ำนคณุลกัษณะเฉพำะของงำนมผีลต่อควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในภำคตะวันตก

ของประเทศไทย ดังนั้นองค์กรหรือผู้บริหำรควรให้ควำมสสำคัญกับ กำรมอบหมำยงำนที่สสำคัญ เป็นโครงกำรพิเศษที่

องค์กรใหค้วำมสสำคญั เพื่อสรำ้งควำมรู้สกึภำคภูมใิจในงำนทีร่ับมอบหมำยใหก้บัพนักงำน และแสดงควำมยนิดหีรอื

นสำควำมคิดเห็นของพนักงำนไปปฏิบัติจริง พนักงำนก็จะรู้สึกว่ำงำนที่ทสำได้รับกำรยอมรับจำกผู้บังคับบัญชำ

 6.ด้ำนคุณลักษณะทำงสังคมของงำนมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในภำค

ตะวันตกของประเทศไทย ดังนั้นองค์กรหรือผู้บริหำรควรให้ควำมสสำคัญกับ ระบบกำรทสำงำนเป็นทีมที่ได้รับควำม

ร่วมมือจำกเพื่อนร่วมงำนและหัวหน้ำงำนลงตัวและเหมำะสม สร้ำงบรรยำกำศในกำรทสำงำนให้สนุกสนำน เพื่อให้

พนักงำนทสำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และสนับสนุนให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วม

 7.ด้ำนสภำพกำรทสำงำนมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในภำคตะวันตกของ

ประเทศไทย ดังนั้นองค์กรหรือผู้บริหำรควรให้ควำมสสำคัญกับ ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพทั้ง



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

226 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 217-226 (2019)      Vol.9 No.3

จำกภำยในและภำยนอกองค์กร เครื่องมอืในกำรทสำงำนต้องมคีวำมสะอำดและเป็นระเบยีบเพือ่สนบัสนนุกำรทสำงำน

ของพนักงำน 

 8.ด้ำนสวัสดิกำรหรือผลประโยชน์อื่นๆมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในภำค

ตะวนัตกของประเทศไทย ดังน้ันองค์กรหรอืผูบ้รหิำรควรให้ควำมสสำคัญกบั โดยมีประเภทของสวสัดกิำรทีไ่ด้รบัตรง

ต่อควำมต้องกำร และมีควำมเหมำะสมกับตสำแหน่งงำนและระยะเวลำกำรทสำงำน ให้ควำมสสำคัญกับสิทธิประโยชน์

และสวสัดิกำรอืน่ๆทีน่อกเหนือจำกค่ำจ้ำง เช่นสวสัดิกำรท่ีส่งผลต่อกำรดสำรงชวีติของพนกังำนคลอบคลมุถงึครอบครวั

ของพนักงำน

เอกสารอ้างองิ
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