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บทคัดย่ อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ 2) ศึกษา
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ 3) เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรโดยจ�ำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของพนักงานธนาคารพาณิชย์ และ 4) ศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม กลุม่ ตัวอย่าง
เป็นพนักงานของธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย จ�ำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติเชิง
พรรณาใช้ความถี่และร้อยละ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติเชิงอนุมานใช้ ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี แอลเอสดี และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า1) ปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
และเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ความมั่นคงปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การนิเทศงาน คุณลักษณะ
ทางสังคมของงาน การติดต่อสื่อสาร โอกาสก้าวหน้าในการท�ำงาน องค์การและการจัดการ คุณลักษณะเฉพาะของ
งาน สวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่นๆ สภาพการท�ำงาน และค่าจ้าง ตามล�ำดับ 2) ระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาในร้ายด้านพบว่า ด้านความต้องการทีจ่ ะรักษา
ความเป็นสมาชิกภาพขององค์กรมาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ใน
การปฏิบตั งิ านให้องค์กร และด้านความเชือ่ มัน่ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ตามล�ำดับ3) การเปรียบเทียบ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา ต�ำแหน่งงาน และเงินเดือน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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ที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ4) ปัจจัยแวดล้อมในการ
ท�ำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่ ความ
มัน่ คงปลอดภัย โอกาสก้าวหน้าในการท�ำงาน องค์การและการจัดการ ค่าจ้าง คุณลักษณะเฉพาะของงาน คุณลักษณะ
ทางสังคมของงาน สภาพการท�ำงาน และสวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่นๆ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญสภาพแวดล้อมในการท�ำงานความผูกพันต่อองค์กรธนาคารพาณิชย์

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, percentage, 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 commercial 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 environment 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�ำ

องค์กรปัจจุบนั ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ดังนัน้ องค์กรต้องมีการปรับเปลีย่ น
อยูเ่ สมอ องค์กรแบบเดิมลักษณะของงานจะคงที่ พนักงานแต่ละคนจะได้รบั มอบหมายงานเฉพาะ และท�ำงานในกลุม่
เดิมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง แต่ในองค์กรสมัยใหม่พนักงานต้องเพิ่มศักยภาพของตนที่จะเรียนรู้และสามารถท�ำงานที่
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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เกี่ยวข้องได้รอบด้าน และมีการสับเปลี่ยนหน้าที่และกลุ่มงานอยู่เป็นประจ�ำ จากบทวิเคราะห์เรื่อง“การปรับตัวของ
ธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจถดถอยและผลกระทบต่อการจ้างงาน” มีนาคม 2552 จะเห็นว่าความไม่แน่นอนทางการเมือง
ในประเทศไทยและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ธุรกิจหรือองค์กรต่างๆจ�ำเป็นต้อง
ปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ เพื่อรักษาธุรกิจให้อยู่รอดท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถ่อย ซึ่งการ
ปรับตัวของภาคธุรกิจในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถ่อย มีเพียงร้อยละ 12 ของผู้ประกอบการที่จะลดจ�ำนวนพนักงานใน
บริษทั ส่วนหนึง่ มาจากการทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องรักษาแรงงานทีม่ ที กั ษะและความช�ำนาญไว้เพือ่ เตรียมพร้อมส�ำหรับ
ในช่วงที่เศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้ง เนื่องจากอาจไม่สามารถหาแรงงานเหล่านี้ได้ในช่วงที่ต้องการแต่จะเน้นลด
ต้นทุนด้านแรงงานลง[1]จากบทวิเคราะห์ดังกล่าวท�ำให้ผู้บริหารควรมั่นใจได้ว่าทรัพยากรบุคคลหรือพนักงาน ถือ
เป็นทรัพยากรที่ควรให้ความส�ำคัญและมีการบริหารที่ถูกต้องเพื่อดึงศักยภาพของพนักงานเหล่านั้นให้ออกมาอย่าง
เต็มประสิทธิภาพและรักษาไว้ให้นานที่สุด
ทรัพยากรบุคคลเป็นตัวเริ่มต้น ส�ำคัญที่ก่อให้เกิดผลผลิตหรือผลงานในการต่อยอดใช้ทรัพยากรอื่นๆใน
องค์กร อย่างไรก็ตามการที่องค์กรจะสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลได้ดีมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าองค์กรมีวิธี
การที่จะท�ำให้ พนักงานปฏิบัติงาน และทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างเต็มความสามารถมากน้อยเพียงใด องค์กรจึงมีหน้า
ทีส่ ร้างปัจจัยแวดล้อมทีด่ เี พือ่ ให้บคุ ลากรเกิดความพอใจในการปฏิบตั งิ าน ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรมีความ
ทุม่ เทเพือ่ เป้าหมายขององค์กร ธุรกิจธนาคารก�ำลังก้าวเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั แบบเต็มรูปแบบท�ำให้เกิดกระแสการลดพนักงาน
และการลดสาขา แต่สงิ่ ทีผ่ บู้ ริหารควรมองอีกมุมหนึง่ ก็คอื จุดเด่นของธนาคารไทย คือ มีสาขาทีจ่ บั ต้องได้ มีหน้าร้าน
ให้บริการลูกค้า เป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินจากต่างประเทศที่ก�ำลังจะเข้ามาในไทย ดังนั้นการลด
สาขา หรือ ลดพนักงาน อาจไม่ใช่ทางออก เพราะสาขายังเป็นจุดส�ำคัญให้ลูกค้าเข้าถึง และพนักงาน หรือ คน ยังคง
เป็นหัวใจส�ำคัญของธุรกิจบริการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ดังนัน้ เพือ่ ให้บรรลุความมุง่ หมายดังกล่าว ธนาคารพาณิชย์สว่ นใหญ่จงึ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างสิง่ แวดล้อม
ในการท�ำงานที่ดี เพิ่อพนักงานของตน ท�ำให้น�ำมาสู่ความเต็มใจในการปฏิบัติงานและบริการอย่างมีคุณภาพ ปัจจัย
ท้าทายที่ส�ำคัญของธุรกิจธนาคารในปัจจุบันจะเป็นด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงินอย่างรวดเร็ว ท�ำให้
ธนาคารต้องปรับวิธีการด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้การบริการสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีซึ่งธนาคารอาจ
ต้องปรับเปลี่ยนการบริการโดยจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยให้กับพนักงานเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
รวมทัง้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินออนไลน์รปู แบบใหม่ๆ มาตอบโจทย์ลกู ค้าจึงกล่าวได้วา่ ทรัพยากรบุคคลมีความ
ส�ำคัญมากที่ต้องมีประสิทธิภาพสูงต่อการท�ำงาน มีการพัฒนาและปรับตัวให้ทัน องค์กรหรือผู้บริหารจึงจ�ำเป็นต้อง
เรียนรู้ถึงแรงจูงใจในการท�ำงานที่พนักงานของตนเองต้องการเพื่อน�ำมาเป็นเครื่องมือจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดีให้
กับองค์กร และเกิดความผูกพันทีด่ ตี อ่ องค์กร พร้อมทีจ่ ะเป็นก�ำลังส�ำคัญทีจ่ ะน�ำพาให้องค์กรประสบความส�ำเร็จและ
เจริญก้าวหน้าเหนือคู่แข่งขัน
จากความส�ำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตภาคตะวันตก ซึง่ การศึกษาวิจยั ครัง้ นีจ้ ะได้ทราบถึง ปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงาน
ทีส่ ำ� คัญและเป็นทีต่ อ้ งการของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในพืน้ ทีภ่ าคกลางตะวันตกและนำ� ข้อมูลทีไ่ ด้มาเป็นแนวทาง
ในการจูงใจให้พนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตภาคตะวันตก มีความเต็มใจพร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
เกิดความผูกพันที่ดีต่ององค์กรและน�ำไปวางแผนปรับปรุงหรือน�ำเสนอเป็นนโยบายในการสร้างความผูกพันต่อ
องค์กรหรือในส่วนของพนักงานหน่วยงานอื่นๆเพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลให้ร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

1.เพือ่ ศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการทำ� งานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
2. เพือ่ ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
3. เพือ่ เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
4. เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ใน
เขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

ขอบเขตของการวิจยั

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานธนาคารพาณิชย์ในภาคตะวันตกของประเทศไทย โดย
ประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ�ำนวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถค�ำนวณได้การสูตร
ไม่ทราบจ�ำนวนประชากรของ Cochran.[6]ซึ่งสามารถก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จ�ำนวน 400 คน โดยขอบเขต
ด้านตัวแปรได้น�ำทฤษฎีปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานของ Gilmer. [7] มาสร้างกรอบตัวแปรปัจจัยแวดล้อมในการ
ท�ำงาน และทฤษฎีความผูกพันต่อองค์กรของ Steers. [9] มาสร้างกรอบตัวแปรความผูกพันต่อองค์กร โดยตัวแปร
อิสระประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท�ำงาน ต�ำแหน่งงาน และอัตรา
เงินเดือน และปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงาน ได้แก่ ด้านความมั่งคงปลอดภัย ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท�ำงาน ด้าน
องค์การและการจัดการ ด้านค่าจ้าง ด้านคุณลักษณะเฉพาะของงาน ด้านการนิเทศงาน ด้านคุณลักษณะทางสังคมของ
งาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านสภาพการท�ำงาน และด้านสวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่นๆ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่
ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจและใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้องค์กร และด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร

วิธีดำ� เนินการวิจยั

การวิจยั ในครัง้ นี้ ใช้เครือ่ งมือเป็นแบบสอบถาม ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนีส้ ว่ นที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท�ำงาน ต�ำแหน่งงาน และ
อัตราเงินเดือน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อม
ในการท�ำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ประกอบด้วย ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้าน
โอกาสก้าวหน้าในการงาน ด้านองค์การและการจัดการ ด้านค่าจ้าง ด้านคุณลักษณะเฉพาะของงาน ด้านการนิเทศงาน
ด้านคุณลักษณะทางสังคมของงาน ด้านการติดต่อสือ่ สาร ด้านสภาพการท�ำงานและด้านสวัสดิการหรือผลประโยชน์
อืน่ ๆ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ ว
กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันตกของประเทศไทย ประกอบด้วย ด้าน
ความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติ
งานให้องค์กร และด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยแบบสอบถามได้รับการ ตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา
(Content Validity) และภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม โดยใช้สูตรของRovinelli&Hambleton[8]โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งสาม
ท่าน พบว่ามีความเหมาะสม และจากการทดลองใช้ (Try – Out) กับบุคคลทีม่ ี ลักษณะเช่นเดียวกับประชากรและไม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั จ�ำนวน 30 คน เพือ่ หาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึง่ แบบสอบถามของ
งานวิจัยวิจัยนี้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.977จึงได้น�ำแบบสอบถามดังกล่าวไปด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
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เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยด�ำเนินการ วิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยการน�ำข้อมูลมา ค�ำนวณวิเคราะห์หาค่าสถิติ
โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานของ
พนักงาน ธนาคารพาณิชย์ มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยการน�ำข้อมูลมาค�ำนวณ
วิเคราะห์หา ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาความผูกพันที่มีต่อ
องค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ภาคตะวันตก มีลกั ษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยการนำ�
ข้อมูลมาค�ำนวณ วิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การวิเคราะห์เปรียบ
เทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย จ�ำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ใช้สถิติค่า t-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตก
ต่างรายคู่ โดยวิธี LSD และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ในภาคตะวันตก โดยทดสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรต้น (Multicollinearity) และ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression analysis. )

ผลการวิจยั

………………………………………………………………

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

จากการศึกษาเรือ่ ง ปัจจัยแวดล้อมในการทำ� งานทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ในส่วนของการศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ถึงวัตถุประสงค์
ข้อที่ 2พบว่า
1.ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.70
มีอายุ 20-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.30 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.00 ประสบการณ์การท�ำงาน 6-10
ปี คิดเป็นร้อยละ 34.20 มีต�ำแหน่งงานเป็นพนักงานปฏิบัติการระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 32.50 และมีอัตราเงินเดือน
มากกว่า 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.70
2.ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยแวดล้อมในการทำ� งานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.67, S.D. = 0.50) และเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ความมั่นคงปลอดภัยมา
เป็นอันดับแรก ( = 4.03, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ การนิเทศงาน ( = 3.91, S.D. = 0.65) การติดต่อสื่อสาร ( =
3.82, S.D. = 0.66) คุณลักษณะทางสังคมของงาน ( = 3.80, S.D. = 0.67) องค์การและการจัดการ ( = 3.79, S.D.
= 0.67) โอกาสก้าวหน้าในการท�ำงาน ( = 3.76, S.D. = 0.67) คุณลักษณะเฉพาะของงาน ( = 3.54, S.D. = 0.71)
สวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่นๆ ( = 3.51, S.D. = 0.69) สภาพการท�ำงาน ( = 3.41, S.D. = 0.76) และค่าจ้าง (
= 3.14, S.D. = 0.53) ตามล�ำดับ
2.1) ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.03, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ความรู้สึกมั่นคงในงานที่
สังกัดอยู่ ( = 4.10, S.D. = 0.71) มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ความรู้สึกมั่นใจในความมั่นคงขององค์กร ( =
4.08, S.D. = 0.68) การมีความรู้สึกมั่นคงในอาชีพการงาน ( = 4.07, S.D. = 0.69) และการได้รับความอบอุ่นและ
ความปลอดภัยจากที่ท�ำงาน ( = 3.85, S.D. = 0.87) ตามล�ำดับ
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2.2) ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท�ำงาน
ปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ด้านโอกาส
ก้าวหน้าในการท�ำงาน อยู่ในระดับมาก ( = 3.76, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ด้านองค์กรมีการ
สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในการท�ำงาน ( = 3.79, S.D. = 0.88 )มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ องค์กรพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม ( = 3.76, S.D. = 0.84) มีโอกาสได้เลื่อนต�ำแหน่งที่สูงขึ้น ( = 3.76, S.D. = 0.89)
และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ( = 3.74, S.D. = 0.91) ตามล�ำดับ
2.3) ด้านองค์การและการจัดการ
ปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ด้านองค์การและ
การจัดการโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.79, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ด้านองค์กรวางนโยบายใน
การปฏิบัติงานตามที่คาดหวังไว้ ( = 3.81, S.D. = 0.87) มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ องค์กรมีชื่อเสียงที่ดีในด้าน
การบริหารที่ประสบความส�ำเร็จ (= 3.80, S.D. = 0.88) การมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย แผนและข้อบังคับ
ขององค์กร ( = 3.78, S.D. = 0.95) และงานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ( = 3.77, S.D. = 0.90)
2.4) ด้านค่าจ้าง
ปัจจัยแวดล้อมในการทำ� งานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ด้านค่าจ้างโดย
รวม อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.14, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ด้านองค์กรมีวิธีจ่ายค่าจ้างที่เป็น
ธรรมและเสมอภาค มาเป็นอันดับแรก ( = 3.19, S.D. = 0.69) มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ได้รับค่าจ้างที่เหมาะ
สมกับปริมาณงาน ( = 3.15, S.D. = 0.65) ความเหมาะสมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ( =3.13,S.D.=0.66)
และได้รับการประเมินผลงานเพื่อขึ้นค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ( = 3.08, S.D. = 0.67) ตามล�ำดับ
2.5) ด้านคุณลักษณะเฉพาะของงาน
ปัจจัยแวดล้อมในการทำ� งานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ด้านคุณลักษณะ
เฉพาะของงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.54, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ด้านรู้สึกภาคภูมิใจใน
งานที่ได้รับมอบหมาย มาเป็นอันดับแรก ( = 3.64, S.D. = 0.85) มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ งานที่ท�ำได้รับการ
ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ( =3.58,S.D.=0.84) งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ตรงตามความรู้และความสามารถ
( =3.48, S.D. = 0.90) และงานที่ท�ำเป็นงานที่ส่งเสริมความคิดริเริ่ม ( = 3.46, S.D. = 0.92) ตามล�ำดับ
2.6) ด้านนิเทศงาน
ปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ด้านการนิเทศ
งานโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =3.91,S.D.=0.65) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ด้านได้เข้าร่วมการอบรม,การสอน
งานจากผู้เชี่ยวชาญที่องค์กรจัดขึ้น มาเป็นอันดับแรก ( = 4.28, S.D. = 0.74) มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ได้รับ
การแนะน�ำอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา ( = 3.79, S.D. = 0.90) ได้รับการเอาใจใส่จากองค์กรที่ท�ำงานอยู่ ( =
3.78, S.D. = 0.94) และได้รับทราบการท�ำงานที่ถูกต้องจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานในองค์กร ( = 3.77, S.D.
= 0.90) ตามล�ำดับ
2.7) ด้านคุณลักษณะทางสังคมของงาน
ปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ด้านความ
คุณลักษณะทางสังคมของงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.80, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้าน
ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ( =3.85,S.D.=0.89) มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ได้รับความร่วมมือจาก
เพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน ( =3.81,S.D.=0.90) มีกลุ่มงานที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพสามารถพึ่งพาซึ่งกันและ
กันได้ ( =3.81,S.D.=0.87) และองค์กรมีความสามัคคีจนท�ำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ ( = 3.75, S.D. = 0.91)
ตามล�ำดับ
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2.8) ด้านการติดต่อสื่อสาร
ปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ด้านการติดต่อ
สื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.82, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านเครื่องมือในการติดต่อ
สื่อสารทันสมัยและมี ความน่าเชื่อถือ ( = 3.88, S.D. = 0.91) มาเป็นอันดับแรก รองงมาคือ รับรู้ถึงแผนงานที่องค์กร
ท�ำอยู่และก�ำลังจะท�ำในอนาคต ( = 3.83, S.D. = 0.82) ได้รับข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานขององค์กรและ
บุคคลต่างๆในองค์กร ( = 3.80, S.D. = 0.86) และได้รับข่าวสารด้านนโยบายและ การท�ำงานอย่างทันท่วงที ( =
3.78, S.D. = 0.91) ตามล�ำดับ
2.9) ด้านสภาพการท�ำงาน
ปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ด้านสภาพการ
ท�ำงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.41,S.D.=0.76) เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านได้รับความปลอดภัย
ของชีวิตและทรัพย์สินในขณะท�ำงาน ( = 3.87, S.D. = 0.88) มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เครื่องมือในที่ท�ำงาน
มีความสะอาดและจัดเป็นระเบียบ ( =3.27,S.D.=0.96) บรรยากาศในที่ท�ำงานของท่านท�ำให้ท่านท�ำงานได้อย่าง มี
ความสุข ( = 3.26, S.D. = 0.96) และมีเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนในการท�ำงานที่เพียงพอ ( = 3.25, S.D. = 0.94)
ตามล�ำดับ 2.10) ด้านสวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่นๆ
ปัจจัยแวดล้อมในการทำ� งานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ด้านสวัสดิการ
หรือผลประโยชน์อนื่ ๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.51, S.D. = 0.69) เมือ่ พิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านสวัสดิการ
ที่ได้รับมีความเหมาะสมกับความต้องการของพนักงานในองค์กร ( = 3.86, S.D. = 0.87) มาเป็นอันดับแรก รองลง
มาคือ มีความพึงพอใจกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอืน่ ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างขององค์กร ( = 3.43, S.D. = 0.81)
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อออกจากงาน ( =3.41,S.D.=0.88) และได้รับรางวัลที่นอกเหนือจากค่าจ้างเมื่อท�ำ
ผลงานได้ส�ำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายไว้ ( = 3.33, S.D. = 0.85) ตามล�ำดับ
3.ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.78, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาในร้ายด้านพบว่า ด้านความต้องการที่จะรักษาความ
เป็นสมาชิกภาพขององค์กร ( = 3.84, S.D. = 0.65) มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ความเต็มใจและใช้ความพยายาม
อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้องค์กร ( = 3.81, S.D. = 0.63) และด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์กร ( = 3.70, S.D. = 0.64) ตามล�ำดับ
3.1) ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ด้านความเชื่อมั่น
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร อยู่ในระดับมาก ( = 3.70, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาในร้ายด้านพบว่า การ
ชี้แจงแก้ไขข้อกล่าวหาเมื่อได้ยินผู้อื่นกล่าวถึงธนาคารในทางเสียหาย ( = 3.83, S.D. = 0.90) มาเป็นอันดับแรก รอง
ลงมาคือ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ธนาคารมีการจัดขึ้นด้วยความเต็มใจ ( =3.82,S.D.=0.89) ความภาคภูมิใจใน
การเป็นพนักงานของธนาคารพณิชย์แห่งนี้ ( =3.82,S.D.=0.92) ความเต็มใจปฏิบัติงานทุกอย่างเพื่อตอบสนองเป้า
หมายของธนาคาร ( =3.53,S.D.=0.79) และเป้าหมายการท�ำงานของพนักงานและของธนาคารมี ความสอดคล้อง
กัน ( = 3.49, S.D. = 0.81) ตามล�ำดับ
3.2) ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้องค์กร
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ด้านความเต็มใจและ
ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้องค์กร อยู่ในระดับมาก ( = 3.81, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาในร้าย
ด้านพบว่า ความปรารถนาที่จะทุ่มเทให้กับองค์กร ( = 3.88, S.D. = 0.87) มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การใช้
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สติปัญญาท�ำงานอย่างเต็มที่และหมั่นศึกษาหาข้อมูลใน การท�ำงานอยู่ตลอดเวลา ( = 3.83, S.D. = 0.85) การเสีย
สละเวลา ก�ำลังกายและก�ำลังความคิดเพื่อปฏิบัติให้องค์กร ( = 3.83, S.D. = 0.89) ความมุ่งหวังให้งานที่ปฏิบัตินั้น
ประสบความส�ำเร็จ อย่างมีคุณภาพภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ( =3.84,S.D.=0.90) และความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจ
กรรมอื่นๆที่นอกเหนือเวลาการท�ำงานซึ่งจะส่งผลกระทบถึงความส�ำเร็จและเป็นผลดีต่อองค์การในภาพรวม ( =
3.65, S.D. = 0.80) ตามล�ำดับ
3.3) ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ด้านความต้องการที่
จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.84, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาในร้ายด้านพบว่า เมื่อ
ท�ำงานเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นยิ่งมีความผูกพันกับองค์กร ( = 3.87, S.D. = 0.89) มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ
ความยินดีที่จะปฏิบัติงานด้านอื่น หากองค์กรเห็นว่าเหมาะสม ( = 3.86, S.D. = 0.85) การเชื่อว่าตนเองคิดถูกที่มา
ท�ำงานที่องค์กรนี้ ( = 3.85, S.D. = 0.91) การไม่คิดที่จะลาออกหรือย้ายไปท�ำงานกับหน่วยงานอื่น ( = 3.81, S.D.
= 0.94) และการคิดว่าธนาคารพาณิชย์แห่งนี้เป็นองค์กรที่ดีที่สุดส�ำหรับพนักงาน ( = 3.80, S.D. = 0.90) ตามล�ำดับ
4.)ในด้านการสรุปผลการศึกษาเชิงอนุมาน เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ในข้อที่ 3ถึงวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4พบว่า การ
เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย พบว่า พนักงานที่
มีระดับการศึกษา ต�ำแหน่งงาน และอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างนัยส�ำคัญ
ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ ศันสนีย์ ศรีภิรมณ์ [4]ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันขององค์การ กรณีศกึ ษา บริษัทวิศวะกรที่ปรึกษา พบว่า ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และต�ำแหน่งที่เหมือน
กันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกันในการแสดงออกซึง่ พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านในหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
ภายใต้สถานการณ์เดียวกันมิใช่เป็นเพราะปัจจัยแวดล้อมในการทำ� งานหรือการได้รบั การจูงใจในการทำ� งานเท่านัน้ แต่
ยังรวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันอีกด้วย ซึง่ ปัจจัยเหล่านีเ้ ป็นเหตุให้แต่ละคนเต็มใจทีจ่ ะใช้พลังความสามารถ
ในการปฏิบัติมากน้อยแตกต่างกันออกไป จากผลการวิจัยผู้บริหารจึงควรให้ความส�ำคัญกับปัจจัยส่วนบุคคล โดย
เฉพาะด้านระดับการศึกษา ต�ำแหน่งงาน และอัตราเงินเดือน ของพนักงานเพื่อน�ำมาวางแผนบริหารพนักงานของ
ตนเองให้มีศักยภาพมากยิ่งขี้น
5.) ปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาค
ตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัย โอกาสก้าวหน้าในการท�ำงาน องค์การและการจัดการ ค่าจ้าง
คุณลักษณะเฉพาะของงาน คุณลักษณะทางสังคมของงาน สภาพการท�ำงาน และสวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่นๆ
อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิวัฒน์ แสงเพ็
ชร [3] ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการท�ำงาน และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งพบว่า สภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านคุณลักษณะทางสังคมของงาน ด้านสภาพการท�ำงาน และด้าน
ความมั่นคงในการท�ำงาน มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่ง
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ยุวรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา [2] ที่ได้ท�ำการ
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้ำจุนที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันและจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ในส�ำนักงานของบริษัท เจ๊บเซ่นแอนด์เจ๊สเซ่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านลัษณะงาน และด้านความ
ก้าวหน้าในการท�ำงาน มีอทิ ธิพลต่อระดับความผูกพันและจงรักภักดีของพนักงาน และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
สุกัญญา จันทรมณี [5]ที่ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
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ของพนักงานบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จ�ำกัด ซึ่งพบว่า สภาพแวดล้อมในการท�ำงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ด้านองค์การและการจัดการ และค่าจ้าง มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับความผูกพันต่อองค์การ
จะเห็นได้วา่ จากการศึกษา ปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานด้านการนิเทศงานและด้านการติดต่อสือ่ สารไม่มผี ล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าธนาคาร
พาณิชย์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทยมีการบริหารปัจจัยแวดล้อมในด้านการนิเทศงานที่มีประสิทธิภาพ และมี
การติดต่อสื่อสารในองค์กรที่รวดเร็ว ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของพนักงานอยู่แล้ว ดังนั้นผู้บริหารจึงควรส่ง
เสริมพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานในด้านที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรต่อไป

ข้ อเสนอแนะและการน�ำไปใช้ ประโยชน์

จากผลการศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการท�ำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะ ส�ำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนา ในด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.ด้านความมัน่ คงปลอดภัยมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ดังนั้นองค์กรหรือผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญกับ การสร้างความรู้สึกมั่นคงในงานและให้พนักงาน
มั่นใจในความมั่นคงขององค์กร ชี้ให้พนักงานมองเห็นถึงจุดแข็งและความมั่นคงขององค์กรที่มีอยู่ แนะน�ำวิธีการ
ปรับตัวหรือช่องทางการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับพนักงานว่าตนเองมีความสามารถที่จะอยู่ร่วมกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตลอดไป
2.ด้านโอกาสก้าวหน้าในการงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในภาคตะวัน
ตกของประเทศไทย ดังนัน้ องค์กรหรือผูบ้ ริหารควรให้ความส�ำคัญกับ การสนับสนุนให้มกี ารก้าวหน้าในการท�ำงาน
ส่งเสริมให้พนักงานแสวงหาความรู้ ความก้าวหน้าทีท่ า้ ทายใหม่ๆในการท�ำงาน เพือ่ เพิม่ พูนประสบการณ์ และมีการ
พิจารณาการปรับเลื่อนต�ำแหน่งอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน และมีความเป็นธรรม
3.ด้านองค์การและการจัดการมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในภาคตะวันตก
ของประเทศไทย ดังนั้นองค์กรหรือผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญกับ การวางนโยบายในการปฏิบัติงานให้ตรงตามที่
คาดหวังไว้ และพยายามสร้างชื่อเสียงที่ดีในด้านการบริหารที่ประสบความส�ำเร็จเพื่อให้พนักงานมีความผูกพันกับ
องค์กรมากยิ่งขึ้น
4.ด้านค่าจ้าง มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในภาคตะวันตกของประเทศไทย
ดังนั้นองค์กรหรือผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญกับ การพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค มี
มาตรฐาน และการปรับอัตราเงินเดือนให้เหมาะสมกับต�ำแหน่งและปริมาณงานที่ได้รับ
5.ด้านคุณลักษณะเฉพาะของงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในภาคตะวันตก
ของประเทศไทย ดังนั้นองค์กรหรือผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญกับ การมอบหมายงานที่ส�ำคัญ เป็นโครงการพิเศษที่
องค์กรให้ความส�ำคัญ เพื่อสร้างความรู้สกึ ภาคภูมใิ จในงานทีร่ ับมอบหมายให้กบั พนักงาน และแสดงความยินดีหรือ
น�ำความคิดเห็นของพนักงานไปปฏิบัติจริง พนักงานก็จะรู้สึกว่างานที่ท�ำได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา
6.ด้านคุณลักษณะทางสังคมของงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในภาค
ตะวันตกของประเทศไทย ดังนั้นองค์กรหรือผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญกับ ระบบการท�ำงานเป็นทีมที่ได้รับความ
ร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานลงตัวและเหมาะสม สร้างบรรยากาศในการท�ำงานให้สนุกสนาน เพื่อให้
พนักงานท�ำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม
7.ด้านสภาพการท�ำงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ดังนั้นองค์กรหรือผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญกับ ระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพทั้ง
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จากภายในและภายนอกองค์กร เครื่องมือในการท�ำงานต้องมีความสะอาดและเป็นระเบียบเพือ่ สนับสนุนการท�ำงาน
ของพนักงาน
8.ด้านสวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่นๆมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในภาค
ตะวันตกของประเทศไทย ดังนัน้ องค์กรหรือผูบ้ ริหารควรให้ความส�ำคัญกับ โดยมีประเภทของสวัสดิการทีไ่ ด้รบั ตรง
ต่อความต้องการ และมีความเหมาะสมกับต�ำแหน่งงานและระยะเวลาการท�ำงาน ให้ความส�ำคัญกับสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการอืน่ ๆทีน่ อกเหนือจากค่าจ้าง เช่นสวัสดิการทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำรงชีวติ ของพนักงานคลอบคลุมถึงครอบครัว
ของพนักงาน
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