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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองค์การ และศึกษาปัจจัยแรงจูงใจด้านความสำ�เร็จ
ในงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ด้านความก้าวหน้า ด้านการได้รับการ
ยกย่อง ด้านการเลื่อนตำ�แหน่ง ด้านเงินเดือน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านสถานะของบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมใน
การทำ�งาน ด้านนโยบายขององค์การ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านการควบคุมดูแลที่มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันองค์การ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน
ทีม่ ปี จั จัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ตำ�แหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อกับธนาคารออมสินที่
แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยแรงจูงใจที่มีความ
สัมพันธ์ต่อความผูกพันองค์การของพนักงานสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน ได้แก่ ปัจจัยแรงจูงใจด้านความ
สำ�เร็จในงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ด้านความก้าวหน้า ด้านการได้รับ
การยกย่อง ด้านการเลื่อนตำ�แหน่ง ด้านเงินเดือน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านสถานะของบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน ด้านนโยบายขององค์การ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านการควบคุมดูแล โดยพบว่า
ทุกปัจจัยข้างต้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันองค์การที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ 0.01
คำ�สำ�คัญ: ปัจจัยแรงจูงใจ ความผูกพันองค์การ ธนาคารออมสิน
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Motivation Factors Related to the Organizational Commitment: A Case
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Abstract
This research aims to study the level of commitment of Government Savings Bank and
to study motivation factors including achievement, work itself, responsibility, growth, recognition
for achievement, advancement, salary, security, status, working conditions, company policy and
administration, interpersonal relations, and supervision related to the commitment. This study
employed a quantitative methodology. The study reveals gender, age, status, salary, position level
and the period of time working affected the commitment to the organization at significant level
of 0.05. Furthermore, the motivation factors related to the commitment of Government Savings
Bank included achievement, work itself, responsibility, growth, recognition for achievement,
advancement, salary, security, status, working conditions, company policy and administration,
interpersonal relations, and supervision showed a positive correlation at significant level of 0.01.
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บทนำ�
ธนาคารออมสิน มุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อธุรกิจ SMEs เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์หลักในการสร้างรายได้
และค่าธรรมเนียมให้กับธนาคาร พนักงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์สินเชื่อจึงมีความสำ�คัญ ส่งผลให้การคัดเลือก
พนักงานต้องคำ�นึงถึงคุณสมบัติด้านประสบการณ์ และมีการสอบวัดความรู้เฉพาะทางด้านสินเชื่อ เพื่อให้เหมาะกับ
ลักษณะงาน อีกทั้งพนักงานต้องรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวัง เป็นไปตามกระบวนการ และระเบียบคำ�สั่ง โดยธนาคารเป็นองค์การของรัฐ จึงมีความยืดหยุ่นน้อย และการ
ทำ�งานต้องผ่านการตรวจสอบทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกธนาคาร อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ �นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวกับตัวเงินปริมาณมาก การทำ�งานผิดพลาดทั้งจากสิ่งที่ตั้งใจและ
ไม่ตั้งใจ จากปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร และได้รับโทษทางวินัยจาก
การเป็นพนักงานของรัฐ ซึ่งมีความรุนแรงกว่าธนาคารพาณิชย์อื่น ในขณะที่ผลตอบแทนที่พนักงานได้รับเป็นเช่นเดียว
กับพนักงานในสายงานอื่น นอกจากนี้ ธนาคารยังใช้ระบบการประเมินผลงานที่มุ่งเน้นผลงาน วัด KPIs ด้วยยอดเป้า
และคุณภาพสินเชื่อและส่งผลต่อการขึ้นเงินเดือน จึงเป็นความเสี่ยงจากการทำ�งาน เช่น ความสำ�เร็จของงาน ลักษณะ
งานทั้งด้านปริมาณงานและกระบวนการทำ�งาน ความรับผิดชอบในหน้าที่การทำ�งาน และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ที่ส่งผลต่อความสุขในการทำ�งานของพนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ พนักงานจึงต้องรับความกดดันที่อาจเกิดขึ้นได้ และ
ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานสินเชื่อ ที่ผ่านมา พนักงานสายสินเชื่อดังกล่าวจึงมีการขอโยกย้ายหน่วยงาน
ในการทำ�งาน และมีอัตรากำ�ลังว่างบ่อยครั้ง รวมถึงผู้บริหารยากที่จะมีการอนุมัติให้ย้ายหน่วยงาน เนื่องจากจะส่งผล
ให้ขาดแคลนพนักงานที่มีความสามารถสำ�หรับกลุ่มงานนี้ และไม่สามารถสรรหา และพัฒนาทักษะพนักงานได้ทันกับ
ความต้องการ หากธนาคารไม่สามารถรักษาพนักงานดังกล่าวไว้ได้ จะส่งผลกระทบต่อองค์การ ทั้งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการหารายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม รวมถึงก่อให้เกิดต้นทุนด้านเวลา จากความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และ
จากงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการสรรหา การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรที่ต้องเสียงบประมาณเพิ่มขึ้น และ
อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินเชื่อธุรกิจ SMEs ก่อให้เกิด NPLs สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ พนักงานที่ไม่ได้โยกย้ายหน่วยงาน
ตามความต้องการ ก็จะเกิดพฤติกรรมทีส่ ง่ ผลเสียต่อธนาคาร เช่น ไม่มคี วามกระตือรือร้นและการทำ�งานไม่มปี ระสิทธิภาพ
เท่าที่ควร เป็นต้น
เมื่อพิจารณาปัญหาของพนักงานทั้งทางด้านการปฏิบัติงานจากลักษณะงาน และจากภายในจิตใจ รวมถึง
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของการทำ�งานตามที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ธนาคารต้องให้
ความสำ�คัญกับพนักงานในกลุ่มนี้ โดยต้องมีการตระหนักถึงความสำ�คัญและคุณค่าของการสร้างแรงจูงใจว่าสามารถ
เกิดมาจากลักษณะใดได้บ้าง และธนาคารจะสามารถตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเน้นให้เกิดความรัก และความ
ผูกพันต่อธนาคาร ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความเต็มใจที่จะทำ�งานอย่างทุ่มเท เป็นทรัพยากรที่มี
ทุนทางปัญญา ทรงคุณค่าและเป็นทุนมนุษย์ที่สำ�คัญต่อธนาคาร ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และความ
เจริญก้าวหน้าของธนาคารได้อย่างยั่งยืน
การวิจัยนี้ม่งุ เน้นศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การโดยคาดหวังว่าผลการวิจัยจะ
ทำ�ให้ทราบถึงปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การอีกทั้งจะทราบถึงระดับความผูกพันองค์การในปัจจุบนั และ
สามารถนำ�มาเป็นข้อมูลเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มแรงจูงใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความผูกพันองค์การ
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ในการจะรักษาพนักงานในงานด้านสินเชื่อให้คงอยู่กับธนาคารต่อไป เพราะพนักงานเป็นรากฐานที่สำ�คัญก่อเกิดความ
เข้มแข็งและยั่งยืนขององค์การ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองค์การของพนักงานสินเชื่อธุรกิจ SMEs
2. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันองค์การ จำ�แนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสินเชื่อธุรกิจ SMEs
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานสินเชื่อธุรกิจ SMEs

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันองค์การ
ความผูกพันองค์การที่แท้จริงนั้น พนักงานจะมีความมุ่งมั่นเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ ดังจะกล่าวได้ว่า ความผูกพันองค์การจะต้องประกอบด้วยลักษณะสำ�คัญ 3 ประการ ดังนี้ 1) ความเชื่อมั่น
อย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์การ 2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อ
ประโยชน์ขององค์การ 3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ (Steers,
1977 cited in Kananuwat, B.E.2536:17) ซึ่งลักษณะทั้ง 3 ประการได้ถูกอธิบายไว้ดังนี้ (Porter et al., 1974 cited
in Pitaktapesombat, Wattanasin & Panyasiri, B.E.2552: 168-169)
พนักงานมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ หมายถึง ค่านิยม
ของพนักงานและองค์การสอดคล้องกัน พนักงานยอมรับในแนวทางการปฏิบัติงาน ยอมรับเป้าหมายและพร้อมที่จะ
ทำ�ให้สำ�เร็จ โดยที่พนักงานจะประเมินองค์การและมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ มีความเชื่อว่าองค์การจะนำ�พาไปสู่
ความสำ�เร็จได้
พนักงานมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ หมายถึง การที่พนักงาน
ใช้ความสามารถและความมุ่งมั่นของตนเองทำ�งานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลสำ�เร็จแก่องค์การ
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะคงไว้ซงึ่ ความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ หมายถึง ความเต็มใจของพนักงาน
ที่ปรารถนาจะอยู่ปฏิบัติงานกับองค์การตลอดไปถึงแม้จะได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าจากองค์การอื่น หรือแม้แต่ในสภาวะ
เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อองค์การ พนักงานก็ต้องการปฏิบัติงานช่วยเหลือองค์การต่อไปไม่คิดลาออก หรือกล่าวได้ว่า เป็นการ
แสดงออกถึงความรู้สึกจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อองค์การ
จากการประมวลแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปการศึกษาความผูกพันองค์การ ตามแนวคิดของ Steers ได้แก่
1) ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์การ 2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
อย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ 3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ
(Steers, 1977 cited in Kananuwat, B.E.2536:17)

ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การ: กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน

9

แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำ�งาน
ทฤษฎีสองปัจจัย มีการวิจัยโดยเฮอร์สเบอร์ก และกลุ่มนักจิตวิทยาที่พัฒนาทฤษฎีความต้องการขึ้นมา และ
ตั้งชื่อทฤษฎีใหม่ว่า ทฤษฎีสองปัจจัย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทฤษฎีจูงใจอนามัย ซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำ�ให้
เกิดความไม่พึงพอใจ เรียกว่า ปัจจัยอนามัย (Hygiene Factor) และปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดความพึงพอใจและการจูงใจ
เรียกว่า แรงจูงใจ โดยปัจจัยอนามัยตามทฤษฎีของเฮอร์สเบอร์ก จะส่งผลต่อความสุขในการทำ�งาน หากปัจจัยอนามัย
ไม่ดีพอ จะทำ�ให้ขาดความสุขในการทำ�งานได้ ซึ่งปัจจัยนี้เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน นอกจากนี้ การจูงใจก็ไม่ใช่สิ่งจำ�เป็นหากปัจจัยอนามัยมีคุณภาพมากเพียงพอ ปัจจัยอนามัยเป็นเพียง
เครื่องป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจเท่านั้น (Chinpisarn, B.E.2559: 10-11) ปัจจัยอนามัย ประกอบด้วย
1) เงินเดือน (Salary) 2) ความมั่นคงในงาน(Security) 3) สถานะของบุคคล (Status) 4) สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
(Working conditions) 5) นโยบายขององค์การ (Company policy and administration) 6) ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal relations) 7) การควบคุมดูแล (Supervision) (Herzberg, 1976: 69-76)
ในส่วนของปัจจัยจูงใจตามทฤษฎีของเฮอร์สเบอร์ก หมายถึง ปัจจัยเบื้องต้นที่ทำ�ให้เกิดความพึงพอใจใน
การทำ�งาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่ภายในงาน อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับตัวงานที่พนักงานต้องปฏิบัติ อาจกล่าว
ได้ว่า การที่นายจ้างหรือหัวหน้างานทำ�การจูงใจพนักงานไม่สำ�เร็จ พนักงานก็จะเกิดความไม่พอใจในงานนั้นได้ ตรงกัน
ข้าม หากการจูงใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานรับรู้และเกิดความพึงพอใจ ก็จะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับที่สูง ซึ่งความแตกต่างของแต่ละบุคคลนั้น จำ�เป็นต้องใช้ปัจจัย จูงใจที่แตกต่างกันไป โดยปัจจัยจูงใจหนึ่ง
อาจจะมีผลต่อพนักงานกลุ่มหนึ่ง แต่อาจจะใช้ไม่ได้ผลกับพนักงานกลุ่มอื่น นอกจากนั้น การสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงานคนหนึ่งจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงานคนอื่น ซึ่งอาจให้ผลที่เกินจากที่คาดการณ์ไว้ (Chinpisarn, B.E.
2559: 10-12) ปัจจัยจูงใจที่กล่าวมาข้างต้นได้แก่ 1) ความสำ�เร็จในงาน (Achievement) 2) ลักษณะของงาน
(Work itself) 3) ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (Responsibility) 4) ความก้าวหน้า (Growth) 5) การได้
รับการยกย่อง (Recognition for achievement) 6) การเลื่อนตำ�แหน่ง (Advancement) (Herzberg, 1976: 69-76)
กล่าวโดยสรุป จากทฤษฏีและงานวิจัยข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า ทฤษฏีสองปัจจัยของเฮอร์สเบอร์ก ซึ่งครอบคลุม
ทั้งปัจจัยอนามัยและปัจจัยจูงใจนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญ ควรนำ�มาใช้เป็นหลักในการศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจของพนักงาน
เนื่องจากพนักงานในองค์การ นอกจากมีความต้องการพื้นฐานเพื่อให้ดำ�เนินชีวิตการทำ�งานอย่างปกติมีความสุขแล้ว
ยังต้องอาศัยแรงจูงใจเพื่อก่อให้เกิดการผลักดันในการทำ�งานให้กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากที่สุด
ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันองค์การ
ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นสิ่งพื้นฐานที่ควรนำ�มาพิจารณาในการศึกษาเชิงสังคมศาสตร์ เนื่องจากอายุ เพศ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาการทำ�งาน เป็นความแตกต่างเบื้องต้นที่อาจส่งผลต่อเรื่องที่จะทำ�
การศึกษา ซึ่งผลการศึกษาของจตุพร นุชเกษม พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะด้านอายุ อายุการทำ�งาน และรายได้
มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสังกัดสำ�นักงานปลัดบัญชีทหารเรือ โดยเฉพาะปัจจัยด้านอายุ
อีกทั้งการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้บรรยากาศองค์การและความผูกพันของพนักงาน
โรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ ของกินรี อินทะวงค์ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน
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ต่อองค์การ กล่าวคือ กลุ่มพนักงานที่มีอายุมากจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่ากลุ่มพนักงานที่มีอายุน้อย อาจเนื่อง
มาจาก พนักงานกลุ่มที่มีอายุมากไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนงาน มีความต้องการความมั่นคง ดังนั้น จึงปรับทัศนคติที่จะ
ยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความผูกพันมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ วิชาญ
สุวรรณรัตน์ ที่ได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ การศึกษาของ
สุทธิฉันท์ ศรีตระกูล ยังพบว่า ปัจจัยด้านอายุ การศึกษา ระยะเวลาที่ทำ�งานร่วมกับองค์การ ส่งผลต่อระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมแตกต่างกัน
จากการประมวลผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความผูกพันองค์การ ซึ่งในทุกด้าน
ของปัจจัยส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลต่อพื้นฐานความคิด ความต้องการ พฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันของพนักงาน
ดังนั้น ในการศึกษาเชิงสังคมศาสตร์ทั่วไป จึงควรนำ�ปัจจัยส่วนบุคคลเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย
ความสัมพันธ์ของความสำ�เร็จในการทำ�งานกับความผูกพันองค์การ
ความสำ�เร็จ หมายถึง ความคิดที่เป็นบวกทางด้านจิตใจและเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งาน
ส่วนความสำ�เร็จในอาชีพนั้น หมายถึง การรับรู้ของบุคคลในเรื่องความเจริญก้าวหน้าที่ตนเองได้รับ โดยใช้ประสบการณ์
ทำ�งานเป็นตัววัดการรับรู้ เมื่อเชื่อมโยงกับการศึกษาของ ชัยวัฒน์ โอสถอำ�นวยโชค ซึ่งได้อภิปรายข้อสรุปด้านความ
สำ�เร็จในการทำ�งานว่า มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยความสำ�เร็จและความผูกพันต่อองค์การเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง โดยให้ข้อคิดเห็นว่า การที่พนักงานได้รับมอบหมายงานที่ส่งผลสำ�เร็จ
ต่อองค์การมาก จะทำ�ให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์การมากกว่าพนักงานที่ได้รับมอบหมายงานที่ส่งผลถึงความ
สำ�เร็จขององค์การน้อย สอดคล้องกับการศึกษาของ พัฒราภรณ์ กล้าหาญ ที่พบว่า ความสำ�เร็จในวิชาชีพพยาบาล
ของพยาบาลประจำ�การโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง
กับความผูกพัน เช่นเดียวกับการศึกษาของ ศรัญญา ซื่อตรง ที่พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความสำ�เร็จของ
พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท น้ำ�ตาลสิงห์บุรี จำ�กัด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การระดับปานกลาง
จากการประมวลเอกสารโดยสรุปพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความสำ�เร็จกับความผูกพันองค์การมีทั้งระดับ
ปานกลางและระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การตระหนักรู้ถึงความสำ�เร็จของพนักงานระดับต่าง ๆ ในแต่ละองค์การ
นั้น มีความแตกต่างกัน เป็นไปได้ว่าในองค์การที่แตกต่างกัน มีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การมากกว่าความ
รู้สึกว่าตนเองประสบผลสำ�เร็จในการทำ�งาน ดังนั้น ข้อสงสัยเหล่านี้ควรนำ�มาพิจารณาประกอบการศึกษา
ความสัมพันธ์ของลักษณะของงานกับความผูกพันองค์การ
ในแต่ละวันพนักงานองค์การต้องใช้เวลาอยู่กับงานที่ตนเองต้องปฏิบัติเป็นเวลานาน ดังนั้น ลักษณะของ
งานหรือตัวเนื้องานจึงเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันองค์การว่าจะเป็นไปในทิศทางบวกหรือลบ ซึ่งจากการ
ศึกษาของ จตุพร นุชเกษม พบว่าปัจจัยด้านลักษณะงานทั้งแง่ของการมีอิสระในการทำ�งาน ความหลากหลายของงาน
ความมีเอกลักษณ์ของงานหรืองานที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันองค์การในเชิงบวกทั้งสิ้น
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ทิพวรรณ ศุภภักดี ที่ได้อธิบายว่า การจูงใจทางด้านลักษณะของงานที่ทำ� มีผลต่อความ
ผูกพันองค์การด้านความรู้สึกของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยในกลุ่มตัวอย่างที่ได้ผลการศึกษานี้ส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มที่จบการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ซึ่งพนักงานกลุ่มนี้ต้องการใช้ความรู้ความสามารถในการทำ�งานให้กับองค์การ
และต้องการให้ตนเองเป็นส่วนหนึง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญกับองค์การ ดังนัน้ พนักงานเหล่านีม้ คี วามรูส้ กึ เป็นหนึง่ เดียวกับองค์การ
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และพร้อมทุ่มเทให้กับองค์การ เช่นเดียวกับการศึกษาของ ศรัญญา ซื่อตรง ที่สรุปว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
ลักษณะของงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของ นิพนธ์
อุดมมั่นถาวร ที่พบว่า ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในด้านความเข้าใจในกระบวนการทำ �งาน ความมีอิสระในการ
ทำ�งาน ความท้าทายของงานล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การของพนักงาน อีกทั้งการศึกษาของ
ทวิพันธ์ พัวสรรเสริญ ยังแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันองค์การ
นอกจากนี้ สิริรัตน์ พงษ์สงวน ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงาน ความผูกพันต่อองค์การ ความ
เชื่อในปัจจัยควบคุมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การพบว่า ลักษณะของงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความผูกพันองค์การ
จากการประมวลแนวคิด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ลักษณะของงานที่ทำ� เป็นสิ่งที่ใกล้ชิดและพนักงานต้อง
ใช้เวลาในการปฏิบัติงานตลอดช่วงเวลาที่เป็นพนักงานองค์การ ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ทำ� จึงมีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ของพนักงานกับองค์การมาก หากพนักงานไม่พอใจในลักษณะงานที่ทำ�อยู่นั้น จะทำ�ให้เกิดความพยายามที่จะหลีกเลี่ยง
ซึ่งอาจส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานลดลงได้ ในทางตรงกันข้าม หากพนักงานรับรู้และเข้าใจถึงลักษณะ
งานที่ทำ�อย่างชัดเจนและมีการชี้แจงเป้าหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ให้พนักงานทราบแล้วจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้
พนักงานสามารถทำ�งานได้สะดวกขึ้น รวมถึงลักษณะงานมีความน่าสนใจ ต้องใช้ความรู้ความสามารถ มีความท้าทาย
ดังนัน้ การทีพ่ นักงานเข้าใจในลักษณะของงานและเกิดความรูส้ กึ ทางบวก จึงมีแนวโน้มไปสูร่ ะดับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น
ความสัมพันธ์ของความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายกับความผูกพันองค์การ
ความรับผิดชอบเป็นลักษณะของพนักงานที่สามารถแสดงออกในรูปของพฤติกรรมที่ถ่ายทอดผ่านการทำ�งาน
เป็นภาระผูกพันที่ผู้บริหารต้องสร้างขึ้น เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างดี ซึ่งจากการวิจัยของ ตระการ
ด่านกุล เรื่องปัจจัยจูงใจภายในที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากรสาธารณสุข: ศึกษาเปรียบเทียบโรงพยาบาล
ชุมชนขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก จังหวัดนครราชสีมา พบว่างานบริการสาธารณสุข เป็นงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบในการทำ�งาน
ทั้งกระบวนการคือ ผู้ปฏิบัติต้องใช้ความรู้และความสามารถเป็นอย่างมาก ลักษณะงานมีความท้าทาย น่าสนใจ และ
ส่ว นมากจะต้ อ งใช้ อำ � นาจในการตัด สิ นใจด้วยตนเอง ซึ่ ง ลั ก ษณะเหล่ า นี้ ทำ � ให้ ปัจ จั ย ด้ า นความรั บผิ ด ชอบมี ความ
สัมพันธ์กับความผูกพันองค์การ สอดคล้องกับการศึกษาของ กินรี อินทะวงค์ ที่อธิบายไว้ว่า ความรับผิดชอบส่วนบุคคล
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันองค์การ อาจกล่าวได้ว่า พนักงานที่รู้สึกว่างานที่ตนเองปฏิบัตินั้นต้องใช้ความ
รับผิดชอบสูงและส่งผลสำ�คัญต่อองค์การจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนักงานที่รู้สึกว่างานที่ตนเองปฏิบัติใช้
ความรับผิดชอบในระดับต่ำ�กว่า ซึ่งความรับผิดชอบส่วนบุคคลนี้เป็นความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่บุคคลนั้น ๆ
ได้รับมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแล หากมอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบแล้วความมีอิสระและขอบเขต
อำ�นาจการตัดสินใจควรเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ซึ่งผลออกมาคล้ายคลึงกับกับการศึกษาของ ณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์
ที่พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การในระดับต ่ำ�
และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกับการศึกษาของ ศรัญญา ซื่อตรง ได้ผลการศึกษาว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
ความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลาง
จากการประมวลแนวคิดข้างต้น พบว่าพนักงานจะมีความผูกพันมากหรือน้อยขึ้นกับความรับผิดชอบในงาน
เนื่องจากมีผลต่อคุณค่าทางจิตใจ ทั้งสร้างความรู้สึกท้าทายและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในงาน เนื่องจากเป็นการใช้
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ความรู้ความสามารถส่วนบุคคล ความรับผิดชอบในงานจึงควรถูกจัดสรรอย่างเหมาะสมกับตำ�แหน่งหน้าที่และสถานะ
ของพนักงานแต่ละคน เพราะความรับผิดชอบทีม่ ากหรือน้อยเกินไปย่อมมีอทิ ธิพลต่อความผูกพันของพนักงานกับองค์การ
ความสัมพันธ์ของความก้าวหน้ากับความผูกพันองค์การ
ความก้าวหน้าเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังจากการทำ�งาน แต่ความก้าวหน้าในงานนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการ
ผลักดันตนเองรวมถึงโอกาสที่จะได้รับจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ซึ่งหนึ่งในสิ่งแวดล้อมการทำ�งานคือ องค์การ ด้วยเหตุนี้
จึงมีผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความก้าวหน้ากับความผูกพันองค์การ จากการศึกษาของ ธณัฐชา รัตนพันธ์ สรุปได้
ว่า ตัวแปรความผูกผันต่อองค์การ ได้รับอิทธิพลในทิศทางที่เป็นบวกอย่างมีนัยสำ�คัญจากตัวแปรความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของ วันวิสาข์ แสงประชุม ที่กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความผูกพัน
ต่อองค์การได้รบั อิทธิพลโดยตรงจากความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านและมีอทิ ธิพลในทางบวก ซึง่ สอดคล้องกับเรือ่ งความ
สัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การโดยตรง เช่นเดียวกับการศึกษาของ
ศรัญญา ซือ่ ตรง ทีพ่ บว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านด้านความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
ในระดับต่�ำ อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัยวัฒน์ โอสถอำ�นวยโชค ทีก่ ล่าวไว้วา่ ความก้าวหน้าในการทำ�งานมีความ
สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยทั้งสองตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ซึ่งกล่าวได้ว่า การที่
พนักงานมองเห็นอนาคตที่สามารถพัฒนาขึ้นได้จะมีกำ�ลังใจในการทำ�งาน ทำ�ให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทำ�งาน
และรูส้ กึ ได้วา่ องค์การให้การสนับสนุนตนอยู่ ดังนัน้ สิง่ เหล่านีจ้ งึ ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานต่อองค์การมากขึน้
จากการประมวลแนวคิดข้างต้น โดยสรุปจะเห็นได้วา่ ความก้าวหน้ากับความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์
กันอย่างชัดเจน ด้วยเหตุผลทีว่ า่ พนักงานส่วนมากต้องการความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน และสิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดความก้าวหน้า
คือ การเรียนรูข้ องพนักงานและพร้อมทุม่ เทเพือ่ องค์การ และในด้านขององค์การ เพือ่ สร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันจึง
ต้องให้การสนับสนุนพนักงานในด้านต่าง ๆ ทั้งโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ ซึ่งก็เช่นเดียวกับความ
ผูกพันต่อองค์การที่ถูกสร้างด้วยลักษณะอันประกอบด้วย ความทุ่มเทแรงกายแรงใจและการอุทิศตนเพื่อองค์การ ดังนั้น
หากพนักงานพร้อมที่จะก้าวหน้าในองค์การและรู้สึกถึงการสนับสนุนขององค์การก็จะผูกพันกับองค์การนั้นเพิ่มมากขึ้น
ความสัมพันธ์ของการได้รับการยกย่องในผลงานกับความผูกพันองค์การ
การได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับในสังคมเป็นสิ่งซึ่งทุกคนมีความต้องการจากสังคม โดยเฉพาะภายใน
องค์การ ในการทำ�งานก็เช่นกัน หากพนักงานได้รับการยกย่องอย่างจริงใจจากผู้คนรอบข้างจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี
และอาจนำ�มาซึ่งความผูกพันต่อองค์การได้ จากการวิจัยของ ชัยวัฒน์ โอสถอำ�นวยโชค ที่พบว่า การยอมรับนับถือและ
การได้รับการยกย่องมีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การ โดยความสัมพันธ์เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง ซึง่ การทีพ่ นักงานได้รบั การยกย่องจากคนในองค์การเปรียบเสมือนองค์การนัน้ ดูแลเอาใจใส่และเห็นความสำ�คัญของ
พนักงาน ดังนั้น วิธีนี้จึงเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์การได้ และจากการศึกษาของ กินรี อินทะวงค์
ซึง่ ผลจากการศึกษาพบว่า การรับรูด้ า้ นการให้รางวัลและการลงโทษนัน้ มีความสัมพันธ์ตอ่ ระดับความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์การ กล่าวโดยสรุปได้วา่ การได้รบั รางวัลหรือการถูกยกย่องนัน้ ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ในระดับที่มากขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากพนักงานถูกลงโทษ ความผูกพันต่อองค์การจะลดลง

ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การ: กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน
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จากการประมวลแนวคิดในข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า ผลการศึกษาด้านความสัมพันธ์ของการได้รับการยกย่องกับ
ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อกัน ดังนั้น จึงอาจสันนิษฐานในเบื้องต้นได้ว่าการยกย่องเป็นเสมือน
การมีเกียรติ จึงรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำ�คัญในองค์การนำ�ไปสู่ความผูกพันต่อองค์การที่เพิ่มมากขึ้น
ความสัมพันธ์ของการเลื่อนตำ�แหน่งกับความผูกพันองค์การ
การเลื่อนตำ�แหน่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ 1) การเลื่อนตำ�แหน่งตามความสามารถของพนักงาน
2) การเลื่อนตำ�แหน่งตามอัตราที่องค์การได้จัดสรรไว้ ซึ่งการเลื่อนตำ�แหน่งจะเป็นตัวกำ�หนดสถานภาพของพนักงาน
ว่าจะทำ�งานอยู่ในองค์การด้วยสถานภาพใด ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่จะคาดหวังให้ตนเองได้รับการเลื่อนตำ�แหน่งให้สูงขึ้น
ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำ�งานกับองค์การ ดังนั้น การพิจารณาเลื่อนตำ�แหน่งจึงเป็นเรื่องสำ�คัญที่ต้องตัดสินใจอย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานมีความเชื่อมั่นในตัวองค์การ อันจะเกิดความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์การ
ต่อไป ดังเช่น การศึกษาของ กินรี อินทะวงค์ ได้ผลสรุปการศึกษาว่า ตำ�แหน่งงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กล่าวได้ว่า การที่พนักงานมีตำ�แหน่งในหน้าที่การงานที่สูงขึ้นระดับของความผูกพัน
ต่อองค์การก็จะสูงขึ้น ในทางกลับกันหากการเลื่อนตำ�แหน่งไม่เกิดขึ้นหรือลดลงความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
เหล่านั้นก็จะลดลงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อารีวรรณ ลีทัพไทย ที่อธิบายว่า ความพึงพอใจในงาน
โดยรวมด้านโอกาสในการเลื่อนตำ�แหน่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ ศรัญญา ซื่อตรง ที่พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการเลื่อนตำ�แหน่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลาง
จากการศึกษาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่า การเลื่อนตำ�แหน่งเป็นสิ่งหนึ่งที่องค์การควรให้ความสำ�คัญ เนื่องจากจะ
ส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์การเพิ่มมากขึ้นได้ ทั้งนี้ องค์การจะต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะของพนักงานที่
มีความเหมาะสมที่คู่ควรแก่การเลื่อนตำ�แหน่ง หากการเลื่อนตำ�แหน่งเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม และไม่เป็นที่
ยอมรับของพนักงานที่เกี่ยวข้องในองค์การ อาจจะทำ�ให้พนักงานที่ไม่ได้รับการเลื่อนตำ�แหน่งลดระดับของความผูกพัน
องค์การได้ ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่า การรู้ถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างการเลื่อนตำ�แหน่งกับความผูกพันองค์การนั้น
จะช่วยให้องค์การสามารถคาดคะเนผลที่ตามมาของการพิจารณาเลื่อนตำ�แหน่งได้
ความสัมพันธ์ของเงินเดือนกับความผูกพันองค์การ
เงินตราถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิต ทุกคนต้องการประกอบอาชีพหรือเป็นพนักงานของ
องค์การ เนื่องจากต้องการได้รับผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินเป็นหลัก โดยอาจอยู่ในรูปของค่าจ้างหรือเงินเดือนที่จะได้รับ
จากองค์การ ดังนั้น จำ�นวนเงินที่ได้รับจากการทำ�งานให้กับองค์การ ย่อมส่งผลต่อการทำ�งาน การทุ่มเท และระยะเวลา
ที่จะทำ�งานกับองค์การ หรือกล่าวได้ว่า มีผลกระทบต่อความรู้สึกผูกพันกับองค์การ จึงเป็นสิ่งที่ควรนำ�มาศึกษาหาก
ต้องการพิจารณาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การ จากการศึกษาของ จตุพร นุชเกษม พบว่าเงินเดือน
ของข้าราชการสังกัดสำ�นักบัญชีปลัดทหารเรือมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันองค์การในเชิงบวก กล่าวคือ หากอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการกลุ่มนี้สูงขึ้นจะทำ�ให้ความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากอัตราเงินเดือน
ลดน้อยลงความผูกพันต่อองค์การก็จะน้อยลงเช่นกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ชัยวัฒน์ โอสถอำ�นวยโชค ที่สรุป
ไว้ว่า ถ้าพนักงานในองค์การได้รับเงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการเพิ่มขึ้นจะทำ�ให้ความผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ้น
ในทางตรงกันข้าม ถ้าเงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานลดลง ความผูกพันองค์การก็จะลดลงไปด้วย
เป็นไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของ ศรัญญา ซื่อตรง ที่พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านเงินเดือนมีความ
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สัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับการศึกษาของ ณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์
ได้ผลว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านเงินเดือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ในระดับปานกลาง
ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาของ สรนันท์ บางแสง ที่พบว่า พนักงานที่มีเงินเดือนต่ำ�กว่า 10,000 บาท จะมีระดับความ
ผูกพันองค์การมากกว่ากลุ่มอื่น หรือกล่าวได้ว่า กลุ่มพนักงานที่มีรายได้น้อยจะมีระดับความผูกพันต่อองค์การมากกว่า
พนักงานกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า
กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ค่าจ้างเงินเดือนเป็นปัจจัยอันดับต้นที่พนักงานทุกคนตระหนักในการ
พิจารณาการทำ�งานให้กับองค์การใดองค์การหนึ่ง แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งพนักงานแต่ละคนให้ความสำ�คัญในเรื่องของ
ค่าจ้างเงินเดือนไม่เท่ากัน บางคนอาจจะเห็นความสำ�คัญของเงินเดือนว่าเป็นเรื่องที่ควรพิจารณารองจากสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน ซึง่ เห็นได้จากการทบทวนวรรณกรรมทีม่ ผี ลออกมาในลักษณะทีเ่ ป็นไปในทางตรงกันข้าม ดังนัน้ ถ้าพิจารณา
เรื่องความผูกพันองค์การ ควรจะต้องศึกษาว่าความสัมพันธ์ของเงินเดือนกับความผูกพันองค์การเป็นกรณีศึกษาของ
แต่ละองค์การ
ความสัมพันธ์ของความมั่นคงในงานกับความผูกพันองค์การ
ความมัน่ คงเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีพ่ นักงานส่วนมากคำ�นึงถึงและต้องการได้รบั ความรูส้ กึ มัน่ คงในชีวติ เมือ่ ได้ท�ำ งาน
กับองค์การ การที่องค์การสามารถทำ�ให้พนักงานรู้สึกได้ว่าสามารถเป็นที่พึ่งพาได้จะก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงในงาน
เพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาของ จตุพร นุชเกษม ได้ข้อสรุปออกมาว่า ความรู้สึกที่สมาชิกรับรู้ว่าองค์การสามารถเป็นที่
พึ่งพิงได้ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การในเชิงบวก หรือกล่าวว่า ข้าราชการในสำ�นักปลัดบัญชีทหารเรือ
ต้องการให้องค์การตอบสนองความต้องการพื้นฐานของตนและให้ความมั่นคงกับชีวิตตลอดอาชีพรับราชการของเหล่า
สมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ชัยวัฒน์ โอสถอำ�นวยโชค ได้อภิปรายผลงานวิจัยไว้ว่า ปัจจัยด้านความ
มัน่ คงโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ โดยมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง สาเหตุ
จากการที่องค์การสามารถทำ�ให้พนักงานรู้สึกถึงความมั่นคงในอาชีพที่มีอยู่ได้ ทำ�ให้เกิดความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การขึ้น ในขณะที่ผลการศึกษาของ ยุวรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยด้านความมั่นคงมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันองค์การอย่างมาก และพบว่า ความมั่นคงในการทำ�งานกับความผูกพันองค์การมีความสัมพันธ์กันทางสถิติ และ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ระดับสูง เช่นเดียวกับการศึกษาของ ศรัญญา ซื่อตรง ที่สรุปผลว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ในระดับปานกลาง
จากการศึกษาวรรณกรรมข้างต้น นำ�มาประมวลความรู้ ผู้วิจัยเห็นว่า การที่ความมั่นคงในการทำ�งานกับ
ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงนั้น เนื่องมาจากความมั่นคงเป็นสิ่งที่รับรู้ได้ และต้องใช้เวลาใน
การพิสูจน์ เช่นเดียวกับความผูกพันที่ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ เมื่อพนักงานเห็นว่า องค์การมี
ความมั่นคงแล้วก็จะมีกำ�ลังใจและทุ่มเทตนเองให้กับองค์การทำ�ให้เกิดความผูกพันเพิ่มมากขึ้น
ความสัมพันธ์ของสถานะของบุคคลกับความผูกพันองค์การ
สถานภาพในการทำ�งานเป็นสิ่งที่พนักงานจะรับรู้ถึงตัวตนว่าอยู่ในระดับตำ�แหน่งหน้าที่ใดในองค์การ โดย
ปกติแล้วตำ�แหน่งหน้าที่หรือสถานะในที่ทำ�งานจะเป็นตัวกำ�หนดอำ�นาจการบังคับบัญชา การตัดสินใจ และความ
รับผิดชอบ ผู้ที่เป็นหัวหน้างานย่อมมีสถานะในการบังคับบัญชาที่เหนือกว่าลูกน้องในระดับปฏิบัติการ ซึ่งความแตกต่าง

ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การ: กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน
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ของสถานะนีท้ �ำ ให้ความรูส้ กึ นึกคิดของตัวบุคคลต่อองค์การแตกต่างกันไป ดังนัน้ การศึกษาเรือ่ งความผูกพันของพนักงาน
ที่มีต่อองค์การจึงควรนำ�เรื่องสถานะที่แตกต่างกันนี้มาพิจารณา ดังเช่น การศึกษาของ สรนันท์ บางแสง พบว่าพนักงาน
ชั่วคราวจะมีระดับความผูกพันองค์การมากที่สุด รองลงมาจะเป็นระดับหัวหน้า ผู้จัดการ และระดับปฏิบัติการตาม
ลำ�ดับ ซึ่งสรุปได้ว่า พนักงานที่มีตำ�แหน่งในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวม
และเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ ในขณะที่การศึกษาของ ประภาพร คำ�ฟู สรุปผลการศึกษาไว้ว่า ตำ�แหน่ง
ของพนักงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การหากจำ �แนกเป็นระดับผู้บริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติ
การแล้ว จะพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการมีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าพนักงานในระดับบริหารทั้งในด้านความ
จงรักภักดีและด้านความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์การต่อไป เช่นเดียวกับการศึกษาของ ศรัญญา ซื่อตรง ได้ผลออกมาว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านสถานะของบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลาง
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วิชิต เพชรกลัด ได้อธิบายเรื่องสถานะภาพของพนักงานกับความผูกพันต่อองค์การไว้ว่า
พนักงานที่มีความรู้สึกว่าตนเองมีความสำ�คัญต่อองค์การน้อย จะมีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าผู้ที่รู้สึกว่าตนเอง
มีความสำ�คัญกับองค์การมาก
จากผลการศึกษาทำ�ให้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า สถานะของบุคคลในการทำ�งานกับความผูกพันต่อองค์การ
ในแต่ละระดับ ไม่ว่าเป็นระดับลูกจ้างหรือระดับผู้จัดการ ทุกสถานะล้วนมีความสำ�คัญกับองค์การ แต่อย่างไรก็ตาม
จากการประมวลแนวคิดพบว่า ระดับของความผูกพันมากน้อยแตกต่างไปตามระดับสถานะของกลุ่มบุคคล โดยส่งผล
ต่อความรู้สึกและการรับรู้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการทดสอบว่าในกลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยกำ�หนดไว้พนักงานแต่ละระดับมี
ความผูกพันต่อองค์การต่างกันมากน้อยเพียงใด
ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมในการทำ�งานกับความผูกพันองค์การ
สิ่งสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การคือ สถานที่หรือสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
เนื่องจากเป็นที่ที่พนักงานใช้เวลาส่วนมากในการดำ�เนินชีวิตการทำ�งาน เรียกได้ว่าเป็นครึ่งหนึ่งของเวลาในหนึ่งวันของ
พนักงาน ดังนั้น สภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำ�งานจึงเป็นสิ่งที่องค์การควรตระหนักถึง เพื่อดึงดูดให้พนักงานมีความรู้สึกดี
และต้องการมาทำ�งานให้องค์การ และนำ�ไปสู่ความผูกพันต่อองค์การได้ ดังเช่นการศึกษาของ วิชิต เพชรกลัด ได้ผลการ
ศึกษาว่า ระดับของความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการทำ�งานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์การ
กล่าวคือ หากสภาพแวดล้อมในการทำ�งานอยู่ในระดับที่พนักงานพึงพอใจแล้ว ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
ก็จะมีมากขึ้น นอกจากนี้ การศึกษาของ หยุนเฮา เฮ สรุปได้ว่า การรับรู้คุณภาพชีวิตด้านบรรยากาศองค์การมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ กล่าวคือ บรรยากาศในองค์การที่ดีจะสามารถสร้างความผูกพันต่อองค์การ
ให้กับพนักงานได้ เช่นเดียวกับการศึกษาของ ศรัญญา ซื่อตรง ที่พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมใน
การทำ�งานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การในระดับต�่ำ และจากการศึกษาของ ไพศาล เปรุนาวิน กล่าว
โดยสรุปได้วา่ สภาพแวดล้อมในการทำ�งานทีเ่ หมาะสมทำ�ให้พนักงานเทศบาลตำ�บล ในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่า พนักงานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่เหมาะสมน้อยกว่า อีกทั้งการศึกษาของ
ณัฐพฤทธิ์ ศรีภักดี พบว่าบรรยากาศในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันองค์การของพนักงาน
จากการศึกษาข้างต้น ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่า สภาพแวดล้อมในการทำ�งานนัน้ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน เนื่องจากพนักงานใช้เวลาส่วนมากในการปฏิบัติงานในที่ทำ�งาน บริเวณโดยรอบของการทำ�งานจึงมีความ
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สำ�คัญ แม้เป็นเรื่องเล็ก เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการทำ�งาน ห้องทำ�งาน ห้องน้ำ� รวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน แต่
เมือ่ มีหลายองค์ประกอบรวมกันแล้ว ก็สามารถเป็นแรงกระตุน้ หรือการจูงใจในการทำ�งาน สภาพแวดล้อมทีด่ จี ะมีอทิ ธิพล
เชิงบวกต่อความผูกพันองค์การของพนักงานได้
ความสัมพันธ์ของนโยบายองค์การกับความผูกพันองค์การ
นโยบายเป็นเสมือนแนวทางการปฏิบัติที่องค์การสื่อสารกับสมาชิก ดังนั้น การสื่อสารที่ดีเข้าใจได้ และเป็น
ที่ยอมรับย่อมทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกับองค์การ จากการศึกษาของ กินรี อินทะวงค์ พบว่าการ
รับรู้โครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งอธิบายได้ว่า กลุ่มพนักงานที่รับรู้นโยบาย
ในการบริหารงานและโครงสร้างองค์การที่ดี จะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่ากลุ่มพนักงานบุคคลที่รับรู้นโยบาย
ในการบริหารงานและโครงสร้างองค์การที่ดีน้อยกว่า เพราะหากนโยบายชัดเจน มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์การ มีความยุติธรรม และมีการชี้แจงให้พนักงานทราบอย่างตรงไปตรงมาแล้ว จะทำ�ให้การรับรู้เป็นไปอย่างเข้าใจ
ถูกต้องสร้างความเชื่อใจ เป็นเหตุให้เกิดความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์การได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ยุวรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา ที่ได้ผลการศึกษาว่าปัจจัยด้านนโยบายการบริหารขององค์การกับความผูกพันและจงรักภักดีต่อ
องค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับการศึกษาของ ศรัญญา ซื่อตรง พบว่าแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้านนโยบายองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำ �คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากการประมวลโดยสรุปข้างต้นได้ผลเป็นไปในทางเดียวกันว่า นโยบายกับความผูกพันต่อองค์การมีความ
สัมพันธ์กัน ผู้วิจัยขอแสดงความคิดเห็นว่า นโยบายเป็นสิ่งที่องค์การสื่อสารกับพนักงานว่าจะเดินร่วมกันไปในทิศทางใด
ซึ่งการมีเป้าหมายร่วมกันและสอดคล้องกันระหว่างองค์การกับพนักงาน จะนำ�ไปสู่การแสดงออกในการปฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่น ซึ่งจะก่อให้เกิดความผูกพันองค์การ
ความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานกับความผูกพันองค์การ
การทำ�งานในองค์การต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำ�คัญ โดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงาน
เช่น การมีเพื่อนร่วมงานดีปรึกษากันได้ และได้รับความร่วมมือจะทำ�ให้งานสำ�เร็จลุล่วงอย่างราบรื่น ในทางตรงกันข้าม
หากบุคคลรอบข้างในการทำ�งานไม่ดี ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการทำ�งานรวมถึงความรู้สึกของพนักงาน โดยอาจเป็น
สาเหตุให้พนักงานไม่อยากปฏิบัติงานในองค์การอีกต่อไป จากการศึกษาของ ชัยวัฒน์ โอสถอำ�นวยโชค ได้ผลออกมา
ว่า ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ โดยที่
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ การที่พนักงานมีความรู้สึกดีกับบุคคลรอบข้างในองค์การ จะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การขึ้น ในทาง
ตรงกันข้าม หากพนักงานรู้สึกขัดข้องใจกับบุคคลรอบข้าง ก็จะทำ�ให้ความผูกพันองค์การลดน้อยลง ซึ่งผลการศึกษา
เป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ จตุพร นุชเกษม ได้ผลสรุปว่า ทัศนคติที่ดีกับเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันองค์การในเชิงบวก หมายความว่า การที่ข้าราชการในสังกัดสำ�นักงานปลัดบัญชีทหารเรือมีความสัมพันธ์ที่
ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ส่งผลให้ข้าราชการเหล่านี้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การมากขึ้น เช่นเดียวกับการศึกษาของ ศรัญญา ซื่อตรง พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
เพือ่ นร่วมงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ในระดับต�่ำ ทัง้ นี้ ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ตระการ
ด่านกุล ทีก่ ล่าวว่า ปัจจัยจูงใจด้านปฏิสมั พันธ์กบั การทำ�งานมีความสำ�คัญต่อการสร้างความผูกพันองค์การ ซึง่ การศึกษานี้

ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การ: กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน
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เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุขที่จำ�เป็นต้องทำ�งานร่วมกันเป็นทีมจึงจะ
ทำ�ให้การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกผูกพันกับองค์การหากมีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่ดี ผลการวิจัยจึงแสดงผลลัพธ์ออกมาเช่นนี้
จากการประมวลโดยสรุป ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการที่ผลการศึกษาออกมาในแนวทางเดียวกันว่าความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กนั นัน้ สามารถสรุปได้วา่ เป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญ ซึง่ จะทำ�ให้พนักงาน
มีความรู้สึกนึกคิดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลนำ�ไปสู่ความผูกพันองค์การ ถ้าหากพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคคลอื่นในองค์การแล้ว ความผูกพันต่อองค์การก็จะเกิดขึ้นตามมา
ความสัมพันธ์ของการควบคุมดูแลกับความผูกพันต่อองค์การ
การควบคุมดูแล อาจหมายถึง การได้รับคำ�สั่งและปฏิบัติตามคำ�สั่งระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา หรือใน
อีกแง่หนึ่งอาจจะเป็นการรับฟังคำ�แนะนำ� อบรมสั่งสอน รวมทั้งการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา จาก
การศึกษาของ สุวิมล สุริย์วงศ์ ได้ผลการศึกษาว่า ความผูกผันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับการรับรู้พฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน กล่าวคือ พนักงานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้างานจะมีความผูกพันต่อองค์การ
มากกว่าพนักงานที่ต่อต้านหัวหน้างาน สอดคล้องกับการศึกษาของ ยุวรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านความ
สัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชากับความผูกพันองค์การมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางบวกและอยู่ใน
ระดับปานกลาง นอกจากนี้ จากการศึกษาของ บัณฑิต ผังนิรันดร์ ที่ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของลักษณะองค์การ
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมการทำ�งานภายในองค์การ แรงจูงใจในการทำ�งาน ความพึงพอใจ
ในงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ข้อสรุปว่า ภาวะผู้นำ�และ
โครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อีกทั้งการศึกษาของ ณัฐพฤทธิ์ ศรีภักดี พบว่าภาวะผู้นำ�
ของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันองค์การของพนักงาน
จากการประมวลแนวคิดและผลการศึกษาด้านการควบคุมดูแลกับความผูกพันต่อองค์การทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าเป็นผลพวงมาจากการทีผ่ บู้ งั คับบัญชาเป็นเสมือนตัวแทนผูบ้ ริหารระดับสูงหรือเจ้าขององค์การ หากพนักงาน
ได้รับการควบคุมดูแลอย่างดีแล้ว ก็จะรู้สึกผูกพันทั้งในส่วนของตัวผู้บังคับบัญชาและตัวองค์การอีกด้วย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวมาข้างต้น สามารถประมวลได้ว่า ความผูกพัน
องค์การนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำ�คัญ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
ตำ�แหน่งงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อกับธนาคารออมสิน ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านความสำ�เร็จ
ในงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ด้านความก้าวหน้า ด้านการได้รบั การยกย่อง
ด้านการเลื่อนตำ�แหน่ง ด้านเงินเดือน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านสถานะของบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ด้านนโยบายขององค์การ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านการควบคุมดูแลโดยความสัมพันธ์ของแนวคิด
สามารถเขียนได้ดังภาพที่ 1

18

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ตัวแปรอิสระ
X1 : ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ต�ำแหน่งงาน
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อกับธนาคารออมสิน
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ปัจจัยจูงใจ
X2: ความส�ำเร็จในงาน
X3: ลักษณะของงาน
X4: ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
X5: ความก้าวหน้า
X6: การได้รับการยกย่อง
X7: การเลื่อนต�ำแหน่ง
ปัจจัยอนามัย
X8: เงินเดือน
X9: ความมั่นคงในงาน
X10: สถานะของบุคคล
X11: สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
X12: นโยบายขององค์การ
X13: ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
X14: การควบคุมดูแล

Y: ความผูกพันองค์การ

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดในการศึกษา

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานธนาคารออมสิน สายงานธุรกิจลูกค้า SMEs และสายงานวิเคราะห์
ความเสี่ยงสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อธุรกิจ 20-250 ล้านบาท จำ�นวน 300 คน สังกัดสำ�นักงานใหญ่ กรุงเทพฯ (ข้อมูล ณ
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) ขนาดกลุม่ ตัวอย่างคำ�นวณจากสูตรของ Taro Yamane ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อย
ละ 95 และเพิ่มอีก 10% จากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่คำ�นวณได้ เท่ากับ 189 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม
เป็นเครือ่ งมือในการวิจยั โดยส่งแบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่างตอบตามข้อเท็จจริง โดยผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง
และนำ�แบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืน มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม และนำ�ข้อมูลไปประมวลผล
ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิตแิ ละเสนอผลการศึกษาโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ร้อยละ (Percentage)

ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การ: กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน
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ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s coefficient)

ผลการศึกษา
การศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การ กรณีศึกษา: ธนาคารออมสิน ผลการ
ศึกษาที่ได้รายละเอียดดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.0 มีช่วงอายุที่หลากหลายโดยมีอายุน้อยกว่า 31 ปี มี
จำ�นวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.8 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 64.6 และพบว่าส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 61.9 มีรายได้ตอ่ เดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.9 และเกือบครึง่ หนึง่ เป็นพนักงาน
ระดับ 6-7 คิดเป็นร้อยละ 48.7 และมีระยะเวลาปฏิบตั งิ านด้านสินเชือ่ กับธนาคาร 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.3
สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ด้านความสำ�เร็จในงาน
กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความสำ�เร็จในงานด้านต่าง ๆ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.89)
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามด้านความสำ�เร็จในงาน จะรู้สึกภูมิใจในผลงานที่ทำ�สำ�เร็จแล้ว
มากที่สุด ( = 4.18)
ลักษณะของงาน
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านลักษณะของงาน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 3.89) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านลักษณะของงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากในทุกประเด็น สูงที่สุดคือ งานที่ทำ�อยู่เป็นงานที่มีลักษณะพิเศษต้องอาศัยทักษะความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์เฉพาะตัวในการทำ�งาน มีความท้าทาย และน่าสนใจ ( = 4.07)
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ทุกประเด็นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ งานที่รับผิดชอบเป็นงาน
ที่องค์การให้ความสำ�คัญ มีความพอใจต่อความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและปริมาณงานที่
รับผิดชอบมีความเหมาะสมกับตำ�แหน่ง ตามลำ�ดับ
ความก้าวหน้า
กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านความก้าวหน้าในการทำ�งาน โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.89)
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความก้าวหน้าในการทำ�งานอยู่ในระดับ
ที่ใกล้เคียงกัน ทั้ง 3 ประเด็นคือ การได้พัฒนาตนเอง และได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ จากการลงมือปฏิบัติงานในความ
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รับผิดชอบ องค์การเปิดโอกาสและสนับสนุนการพัฒนาความรูแ้ ละประสบการณ์ในการทำ�งาน และการได้รบั การฝึกอบรม
สัมมนา หรือกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ อยู่เสมอ
การได้รบั การยกย่อง
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านการได้รับการยกย่องจากการทำ�งาน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
( = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ด้านการได้รับการยกย่องจากการทำ�งาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากในทุกประเด็น โดยมีความรู้สึกว่างานที่ทำ�มีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม มีระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด หัวหน้างานและ
เพื่อนร่วมงานยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสมอ และการได้รับคำ �ยกย่องชมเชยในการทำ�งานจากหัวหน้า
งานและเพื่อนร่วมงาน ตามลำ�ดับ
การเลื่อนตำ�แหน่ง
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านการเลื่อนตำ�แหน่ง โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.56) เมือ่
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการเลื่อนตำ�แหน่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากคือ การประเมินความรู้ ความสามารถ เพือ่ เลือ่ นสูต่ ำ�แหน่งงานทีส่ งู ขึน้ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ยุตธิ รรม และ
สามารถเชือ่ มัน่ ในเกณฑ์การประเมินได้ มีโอกาสเลือ่ นตำ�แหน่งทีส่ งู ขึน้ ในสายงานทีป่ ฏิบตั งิ าน และการเลือ่ นตำ�แหน่งในองค์การ
ขึน้ กับความรูค้ วามสามารถในงาน
เงินเดือน
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านเงินเดือนที่ได้รับ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.11) เมือ่
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามด้านเงินเดือนทีไ่ ด้รบั มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปาน
กลางคือ การพิจารณาปรับขัน้ เงินเดือนเหมาะสมกับผลงาน และมีความเป็นธรรม เงินเดือนทีไ่ ด้รบั มีความเหมาะสมกับภารกิจ
หน้าที่ ปริมาณงาน และความรับผิดชอบ มีความพึงพอใจต่อเงินเดือนทีไ่ ด้รบั ในปัจจุบนั เมือ่ เปรียบเทียบกับพนักงานในสาย
งานอืน่ ขององค์การ ทีม่ คี ณ
ุ วุฒแิ ละวัยวุฒเิ ทียบเท่ากัน
ความมั่นคงในงาน
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านความมั่นคงในงาน โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.37)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามด้านความมัน่ คงในงานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
ปานกลางในทุกประเด็น คือมีภาระงานให้ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งมีระดับค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ รองลงมาคือ งานทีป่ ฏิบตั ทิ �ำ ให้ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขน้ึ และมีความมัน่ คงในการทำ�งาน ไม่รสู้ กึ กังวลทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นความรับผิดชอบ และ
พบว่าระดับค่าเฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ คือ โครงสร้างองค์การต่องานมีความเหมาะสม ไม่มกี ารปรับเปลีย่ นบ่อยจนเกินไป ( = 3.37)
สถานะของบุคคล
กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านสถานะทีไ่ ด้รบั จากการทำ�งาน โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.74)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามด้านสถานะทีไ่ ด้รบั จากการทำ�งานอยูใ่ นระดับมาก
ในทุกประเด็น คือเชือ่ มัน่ ว่า ตำ�แหน่งงานเป็นทีย่ อมรับจากสังคม ภาคภูมใิ จในตำ�แหน่งหน้าทีก่ ารงานทีไ่ ด้รบั และตำ�แหน่ง
ในการปฏิบตั งิ านมีความเหมาะสม และเป็นธรรม ตามลำ�ดับ
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สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( =
3.46) เมือ่ พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง คือสภาพแวดล้อม และบรรยากาศทัว่ ไปใน
ที่ทำ�งานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานอย่างสะดวกและหน่วยงานมีการจัดบริการหรือสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่เพียงพอกับความ
ต้องการ และพบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากในส่วนของรูส้ กึ ปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ ตลอดเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านกับองค์การ
และวัสดุอปุ กรณ์ในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ สือ่ เรียนรูต้ า่ ง ๆ มีเพียงพอและสะดวกทีจ่ ะนำ�มาใช้
นโยบาย
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านนโยบายของธนาคารโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.76) เมือ่ พิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่า ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามด้านนโยบายของธนาคารมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากคือ องค์การ
มีกฎระเบียบ และประกาศคำ�สั่ง ในการปฏิบัติงานมีความชัดเจน องค์การมีการชี้แจงให้ผ้ปู ฏิบัติงานเข้าใจในนโยบาย
เป้าหมาย และแนวทางการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ของธนาคารอย่างชัดเจน นโยบายขององค์การกับการปฏิบตั งิ านสามารถปฏิบตั ิ
ได้ และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และไม่เกิดความซ้�ำ ซ้อนกันและรูส้ กึ เชือ่ มัน่ ในนโยบาย และวิธกี ารบริหารงานของ
องค์การในภาพรวม ตามลำ�ดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
( = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทัง้ 4 ประเด็น โดยเรียงตามลำ�ดับค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ เมือ่ มีปญ
ั หาเพือ่ นร่วมงานจะ
ให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ รองลงมาคือ มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั เพือ่ นร่วมงาน และมีการร่วมทำ�กิจกรรมต่าง ๆ กับ
เพือ่ นร่วมงานอยูเ่ สมอ และค่าเฉลีย่ ต่�ำ ทีส่ ดุ คือ สามารถติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานอืน่ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างราบรืน่
การควบคุมดูแล
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านการควบคุมดูแลจากหัวหน้างาน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
( = 4.10) เมือ่ พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามด้านการควบคุมดูแลจากหัวหน้างาน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยเมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคในการทำ�งาน หัวหน้างานจะให้คำ�แนะนำ� และ
ช่วยเหลือเสมอ มีคา่ เฉลีย่ มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ หัวหน้างานมีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี ดูแล และใส่ใจต่อลูกน้องทุกคน
และหัวหน้างานมีความสามารถในการเป็นผูน้ �ำ ทีม ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากัน และต�ำ่ ทีส่ ดุ คือหัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุน
ความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ าน
ความผูกพันองค์การ
กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น ก็ยังพบ
ว่า กลุม่ ตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามความผูกพันองค์การมีความคิดเห็นในระดับมาก 3 ประเด็น คือความเชือ่ มัน่ อย่าง
แรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์การ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก เพื่อประโยชน์ของ
องค์การ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะคงไว้ซงึ่ ความเป็นสมาชิกภาพขององค์การโดยรวมอยูใ่ นระดับมากในทุกประเด็น
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามสมมติฐานงานวิจัย
สมมติฐานที่ 1 พนักงานสินเชื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันน่าจะมี
ผลต่อความผูกพันองค์การแตกต่างกัน
ตารางที่ 1. การวิเคราะห์ค่า t-test ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับความผูกพันองค์การ
ปัจจัยส่วนบุคคล

เพศ

ความผูกพันต่อองค์การ
ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ความเต็ ม ใจที่ จ ะทุ ่ ม เท ความปรารถนาอย่ า ง
ในการยอมรั บ เป้ า หมาย ความพยายามอย่างมาก แรงกล้ า ที่ จ ะคงไว้ ซ่ึ ง
และค่านิยมองค์การ
เพือ่ ประโยชน์ขององค์การ ความเป็นสมาชิกภาพ
ขององค์การ
2.893*
3.080*
4.016*

* มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ค่า t-test ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับความผูกพันองค์การพบว่า เพศของพนักงาน
สินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสินที่มีความแตกต่างกันน่าจะมีความผูกพันองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้ ตำ�แหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อกับธนาคารออมสินกับความผูกพันองค์การ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ

อายุ

ความผูกพันต่อองค์การ
ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ความเต็ ม ใจที่ จ ะทุ ่ ม เท ความปรารถนาอย่ า ง
ในการยอมรั บ เป้ า หมาย ความพยายามอย่างมาก แรงกล้ า ที่ จ ะคงไว้ ซ่ึ ง
และค่านิยมองค์การ
เพือ่ ประโยชน์ขององค์การ ความเป็นสมาชิกภาพ
ขององค์การ
2.052
2.799*
4.885*

สถานภาพ

2.907

7.135*

7.129*

ระดับการศึกษา

0.041

3.984*

1.021

รายได้ต่อเดือน

7.260*

7.365*

5.387*

ต�ำแหน่งงาน

8.077*

5.607*

7.640*

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานด้าน
สินเชื่อกับธนาคารออมสิน

3.222*

5.495*

2.848*

* มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้ ตำ�แหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อกับธนาคารออมสินกับความผูกพันองค์การ
พบว่า อายุ สถานภาพ รายได้ ตำ�แหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อกับธนาคารออมสิน ของพนักงาน
สินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสินที่มีความแตกต่างกันน่าจะมีความผูกพันองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันองค์การของพนักงานสินเชื่อธุรกิจ
SMEs ของธนาคารออมสิน
ตารางที่ 3. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจกับความผูกพันองค์การ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ

ความผูกพันต่อองค์การ
ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ความเต็ ม ใจที่ จ ะทุ ่ ม เท ความปรารถนาอย่ า ง
ในการยอมรั บ เป้ า หมาย ความพยายามอย่างมาก แรงกล้ า ที่ จ ะคงไว้ ซ่ึ ง
และค่านิยมองค์การ
เพือ่ ประโยชน์ขององค์การ ความเป็นสมาชิกภาพ
ขององค์การ

ปัจจัยจูงใจ
ความส�ำเร็จในงาน
ลักษณะของงาน
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้
รับมอบหมาย
ความก้าวหน้า
การได้รับการยกย่อง
การเลื่อนต�ำแหน่ง
ปัจจัยอนามัย
เงินเดือน
ความมั่นคงในงาน
สถานะของบุคคล
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
นโยบายขององค์การ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน
การควบคุมดูแล
** มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.572**
0.569**
0.569**

0.608**
0.640**
0.660**

0.525**
0.567**
0.630**

0.557**
0.468**
0.567**

0.423**
0.593**
0.468**

0.520**
0.483**
0..571**

0.548**
0.578**
0.525**
0.476**
0.410**
0.403**

0.466**
0.462**
0.465**
0.475**
0.536**
0.374**

0.529**
0.537**
0.516**
0.485**
0.411**
0.440**

0.466**

0.387**

0.494**
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ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจกับความผูกพันองค์การพบว่า ปัจจัย
ด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความสำ�เร็จในงาน ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย ความก้าวหน้า การได้รับการยกย่อง และการเลื่อนตำ�แหน่ง ปัจจัยอนามัย ได้แก่ เงินเดือน ความมั่นคง
ในงาน สถานะของบุคคล สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน นโยบายขององค์การ และการควบคุมดูแล มีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความเชือ่ มัน่ อย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์การ ด้านความ
เต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้
ซึง่ ความเป็นสมาชิกภาพขององค์การอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 ทุกด้าน อีกทัง้ ยังมีความสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำ�การศึกษา จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ โดยพนักงานให้ความสำ�คัญเป็นอันดับแรกคือ ความ
รับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยนอกจากธนาคารจะมอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบงานตามหน้าทีแ่ ล้ว ธนาคาร
ยังควรสื่อสาร และชี้ให้พนักงานทราบถึงความสำ�คัญของงานด้านสินเชื่อ ซึ่งเป็นงานที่ก่อให้เกิดรายได้หลักแก่ธนาคาร
เป็นงานทีอ่ งค์การให้ความสำ�คัญ และลักษณะงานต้องอาศัยความรับผิดชอบสูง รวมทัง้ ควรกำ�หนดปริมาณงานให้มคี วาม
เหมาะสมกับตำ�แหน่งหน้าทีข่ องพนักงาน โดยมีขอบเขตการทำ�งานทีช่ ดั เจน และมอบหมายปริมาณงานให้พนักงานอย่าง
เหมาะสมตามตำ�แหน่งหน้าที่ เพื่อให้เกิดความสมดุลกับคุณภาพชีวิตการทำ�งานของพนักงานทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ
ก่อให้เกิดความสุข เป็นแรงจูงใจในการทำ�งาน ซึ่งจะนำ�ไปสู่ความผูกพันองค์การ นอกจากนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจัย
ด้านแรงจูงใจในทุกประเด็นมีความสำ�คัญ ธนาคารควรสร้างแรงจูงใจในด้านอื่น ๆ ในระดับรองลงมาควบคู่กันไปด้วย
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อธนาคาร ทั้งการยอมรับเป้าหมายและเชื่อมั่นในค่านิยมองค์การ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายาม เพื่อประโยชน์ขององค์การ รวมถึงความต้องการที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ เป็นต้น

ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การ: กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน
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