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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง คณุภาพชีวิตการท างานและความผกูพนัตอ่องค์การท่ีมีความสมัพนัธ์ 
ตอ่ความจงรักภกัดีองค์การและประสทิธิภาพในการท างาน 
ของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมาย เพ่ือศกึษาคณุภาพชีวิตการท างานและความผกูพนัต่อองค์การท่ีมี

ความสมัพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู จ านวนทัง้สิน้ 420 ฉบบั โดยมี
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัย  จ านวน 412 ฉบับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสมัพันธ์โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียร์สนั ผลการวิจัย
พบว่า 1. พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น  เพศหญิง มีอายุตัง้แต่ 46 ปีขึน้ไป สถานภาพโสด 
การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึน้ไป และอายกุารท างานมากกว่า 
20 ปีขึน้ไป  มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างาน  ความผูกพันต่อองค์การ  ความจงรักภักดี
องค์การ และประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม อยู่ในระดบัมาก 2. พนกังานท่ีมีเพศ สถานภาพแตกต่างกนั มี
ความจงรักภักดีองค์การแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ  0.01 พนักงานท่ีมีอายุ และอายุการ
ท างานแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีองค์การแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3. คุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยรวม มีความสมัพนัธ์ต่อความจงรักภกัดีองค์การ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ระดบัความสมัพนัธ์สงู 4. คณุภาพชีวิตการท างานโดยรวม มีความสมัพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ระดบั
ความสัมพันธ์สูง 5. ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม  มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การ  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับความสัมพันธ์สูงมาก 6. ความ
ผกูพนัต่อองค์การโดยรวม มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.01 
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  ระดับความสัมพันธ์สูง  7. ความจงรักภักดีองค์การโดยรวม  มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั ระดบัความสมัพนัธ์สงู 
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The purposes of this research are to study the quality of work life and organizational 

commitment associated with organizational loyalty and the working efficiency of employees working 
in the Bank of Ayudhya Public Company Limited (Head Office). A total of 420 sets 
of questionnaire were used as a tool for data collection and a total of 412 useable questionnaires for 
statistical analysis. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
independent t-test, one-way analysis of variance and Pearson correlation coefficient. The results of 
this research are as follows: (1) the majority of bank employees were female, aged 46 years and 
over, single, held a Bachelor's degree or equivalent, earned average monthly income more 
than 50,001 Baht and had more than 20 years of work experience. Most employees had attitudes 
toward overall quality of work life, organizational commitment, organizational loyalty and working 
efficiency at the high level; (2) employees with different of gender, marital status had different 
organizational loyalty with a significance of 0.01 and employees of differences in age and work 
experience had different organizational loyalty with a significance of 0.05; (3) the quality of work life 
has positively correlated with organizational loyalty with a significance of 0.01 at a high level; (4) the 
quality of work life has positively correlated with working efficiency with a significance of 0.01 at a 
high level; (5) organizational commitment positively correlated with organizational loyalty with a 
significance of 0.01 at the highest level; (6) organizational commitment has positively correlated with 
working efficiency with a significance of 0.01 at a high level; (7) organizational loyalty positively 
correlated with a working efficiency with a significance of 0.01 at high level. 

 
Keyword : Quality of Work Life, Organizational Commitment, Organizational Loyalty, Working 
Efficiency 
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สารนิพนธ์ฉบับนี  ้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้ให้ค าปรึกษา และ
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ท่าน ท่ีอบรมสัง่สอน ให้ความรู้ตา่งๆ ซึง่ผู้วิจยัได้น ามาใช้ในงานวิจยัฉบบันี ้

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา ครอบครัว รุ่นพี่  และเพื่อนๆ ทุกคน  ท่ีให้การช่วยเหลือ 
สนับสนุนและเป็นก าลังใจมาโดยตลอด  รวมทัง้ขอบคุณพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ท่ีให้ความร่วมมือสละเวลาตอบแบบสอบถาม  และความช่วยเหลือด้าน
ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งกบังานวิจยัครัง้นี ้

สดุท้ายนี ้ผู้วิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ
และผู้ ท่ีสนใจ คณุประโยชน์และความดีอนัพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบบันี  ้ผู้วิจยัขอมอบให้บิดา มารดา 
ตลอดจนครูอาจารย์ทกุท่าน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมิูหลัง 

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั องค์การต้องเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และ
นวตักรรมต่าง ๆ ท่ีมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว สง่ผลกระทบในหลายอตุสาหกรรม รวมทัง้ภาคธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร ธนาคารพาณิชย์จงึต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการด้วยการน าเสนอ
บริการทางการเงินรูปแบบดิจิทลั เพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ด้วยผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมัย นอกจากนี ้
ยังต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอด มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
และบรรลเุปา้หมายท่ีวางไว้ ซึง่การท่ีองค์การจะสามารถขบัเคลื่อนไปได้ตามกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีวาง
ไว้นัน้ จ าเป็นต้องอาศยับุคลากรท่ีมีศกัยภาพในการท างาน และสามารถพฒันาคุณภาพงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ปัจจุบันองค์การจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร หรือ
พนกังานขององค์การเป็นอย่างมาก เน่ืองจากบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัอนัดบัแรก
ของการด าเนินธุรกิจ และเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ขององค์การในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลกัดนัให้
องค์การประสบความส าเร็จ และเจริญเติบโตได้อย่างยัง่ยืน การบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ท่ีดี 
จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ จูงใจให้พนกังานมี
ผลการปฏิบตัิงานในระดบัสงู และรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพให้อยู่กบัองค์การต่อไปให้ยาวนาน
ท่ีสดุ 

การบริหารทรัพยากรมนษุย์นัน้ นอกเหนือจากการสรรหาบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ
มาปฏิบตัิงานในองค์การแล้ว ยงัจ าเป็นต้องให้ความส าคญัด้านความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของ
บุคลากรในองค์การด้วย เพราะบุคลากรท่ีมีความรู้สึกดีต่อองค์การ มีความสุขในการท างาน 
รวมทัง้มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี จะน าไปสู่ความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์การ 
บคุลากรเต็มใจและทุ่มเทท างานอย่างมีประสทิธิภาพ และร่วมผลกัดนัให้องค์การบรรลคุวามส าเร็จ
ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

ปัจจุบนัคนส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบการท างาน เพราะการท างานสามารถตอบสนองความ
ต้องการเพื่อการด ารงชีพได้ เม่ือชีวิตสว่นใหญ่ของคนเราต้องใช้ไปกบัการท างาน สถานท่ีท างานจึง
ควรมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ท าให้เกิดความสุขในการท างานทัง้ทางด้าน
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ร่างกายและจิตใจ มีความรู้สกึมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (สถาบนัสง่เสริมความปลอดภยั อาชี
วอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน), 2562) การสร้างคณุภาพชีวิตการ
ท างานท่ีดีให้แก่พนักงานมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกดีต่อ
ผู้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และองค์การ เกิดขวัญและก าลงัใจในการท างาน มีความสขุกบัการ
ท างาน สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การได้ผลผลิตเพิ่มขึน้ และผลงานมีคณุภาพ 
นอกจากนี ้คุณภาพชีวิตการท างานท่ีดียงัช่วยลดความเครียด อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วยจากการ
ท างาน รวมทัง้ลดอตัราการขาดงาน และการลาออกจากงานของพนกังานได้อีกด้วย 

นอกจากคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี จะสร้างความพึงพอใจและเป็นแรงจูงใจในการ
ท างานแล้ว ยังส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์การอีกด้วย เม่ือ
พนักงานมีความผูกพัน และมีความจงรักภักดีให้กับองค์การแล้ว จะเกิดการยอมรับ เช่ือมั่นใน
เป้าหมาย ค่านิยมและวัตถปุระสงค์ขององค์การ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีทศันคติ
เชิงบวกต่อองค์การ มีความเต็มใจในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ พูดถึง
องค์การในทางท่ีดีแก่บุคคลภายนอก มุ่ งมั่น  ทุ่มเทและอุทิศตนในการท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ พัฒนาศกัยภาพอย่างเต็มท่ี เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากขึน้ ตลอดจนมี
ความต้องการท่ีจะอยู่กับองค์การตลอดไป แม้ว่าองค์การจะประสบปัญหา ก็พร้อมท่ีจะร่วม
แก้ปัญหาเพื่อให้องค์การอยู่รอด ส่งผลให้องค์การเกิดเสถียรภาพ ทัง้ด้านแรงงานท่ีมีความมัน่คง 
ลดอตัราการลาออกจากงาน และยงัเกิดประโยชน์ทางด้านการด าเนินธุรกิจ สร้างความได้เปรียบ
ทางการแขง่ขนั บรรลเุปา้หมายขององค์การ และธุรกิจมีเสถียรภาพในระยะยาว 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เป็นสถาบนัการเงินชัน้น าของประเทศไทย ท่ีมุ่ง
สร้างความเติบโตอย่างยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ ภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และยดึมัน่
ความซื่อสตัย์สจุริตเป็นรากฐานส าคญั ค านึงถึงความเสี่ยง ความรับผิดชอบและปฏิบตัิอย่างเป็น
ธรรมต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสนับสนุนการพฒันา
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน นอกจากนี ้ธนาคารยังให้ความส าคญักับการ
บริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล เน่ืองจากพนกังานธนาคารเป็นกญุแจส าคญัท่ีจะท าให้องค์การ
สามารถขบัเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจ มุ่งพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อการส่งมอบ
ผลิตภณัฑ์บริการทางการเงินให้เข้าถึงลกูค้าได้มากท่ีสดุ  

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2488 ปัจจบุนัมีอายคุรบรอบ 
76 ปี ของการก่อตัง้ และธนาคารยงัเป็นบริษัทในเครือของ MUFG Bank, Ltd. ประเทศญ่ีปุ่ น มี
พนักงานทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ พนักงานของธนาคารมีความหลากหลาย (Diversity) ทัง้
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ด้านเพศ อายุ เชือ้ชาติ วฒันธรรม ภาษา และความเช่ียวชาญ ธนาคารจึงบริหารทรัพยากรบคุคล
ด้วยวิธีผสมผสานความหลากหลายของพนกังานให้เกิดประโยชน์ในการท างานร่วมกัน สามารถ
ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนมมุมองความคิด  แบ่งปันความรู้ ทกัษะ
การท างาน รวมทัง้เรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง เสริมสร้างความสามคัคีในการท างาน เพื่อให้เกิด
ความสุขในการท างานของพนักงาน และสร้างความเติบโตให้กับธนาคาร  อย่างไรก็ตาม แม้
ธนาคารจะมีการบริหารทรัพยากรบคุคลดงักล่าวข้างต้น พบว่ายงัมีพนักงานลาออกอย่างตอ่เน่ือง
ทกุปี สถิติการลาออกของพนกังานธนาคาร ช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2562 ดงัตารางท่ี 1  

ตาราง 1 แสดงสถิติย้อนหลงัการลาออกของพนกังานธนาคาร ปี พ.ศ. 2559 - 2562 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
450 คน 432 คน 534 คน 470 คน 

ท่ีมา : ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมลูและจดัการระบบด้านทรัพยากรบคุคล (ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2563) 

จะเห็นได้ว่าการรักษาบคุลากรท่ีมีศกัยภาพให้คงอยู่กบัองค์การนัน้ องค์การจะต้องสร้าง
แรงจูงใจและความพึงพอใจ ทัง้ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน บรรยากาศการท างาน ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรท่ีมีความ
แตกต่างกนัของแต่ละบคุคล อนัจะก่อให้เกิดความผกูพนัต่อองค์การ ความภาคภมูิใจและมีความ
จงรักภกัดีต่อองค์การ ส่งผลให้พนกังานน าทกัษะ ความรู้มาใช้ในการท างานอย่างเต็มท่ี ผลงานท่ี
ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ สามารถส่งมอบคุณภาพการบริการท่ีดีแก่ทัง้ลูกค้าภายในและลูกค้า
ภายนอก น าไปสูค่วามส าเร็จตามเปา้หมายขององค์การอยา่งยัง่ยืน  

จากเหตผุลดงักล่าว ผู้ วิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “คณุภาพชีวิตการท างานและความ
ผกูพนัตอ่องค์การท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่ความจงรักภกัดีองค์การและประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่” เพื่อน าข้อมลูจากการศกึษาครัง้นี ้
มาใช้เป็นแนวทางการพฒันางานด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลของธนาคาร เสริมสร้างคณุภาพ
ชีวิตการท างาน ความผูกพัน และความจงรักภักดีต่อองค์กร ตลอดจนหาแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานให้กบัพนกังานธนาคาร โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ เพื่อ
รักษาพนกังานท่ีมีคณุภาพให้คงอยูก่บัองค์การในระยะเวลานานท่ีสดุ  
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้จดุมุง่หมายไว้ ดงันี ้

1. เพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอายกุารท างาน ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อองค์การและประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความจงรักภักดีต่อ
องค์การและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับความจงรักภักดี
องค์การและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 

4. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความจงรักภกัดีองค์การกับประสิทธิภาพในการ
ท างานการของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ผลการวิจยัครัง้นีท้ าให้ทราบระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพนัต่อองค์การ 
ความจงรักภกัดีองค์การและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง และสง่เสริมประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานเพิ่มมากขึน้ 

2. ผู้ บริหารสามารถน าผลการวิจัยครัง้นีไ้ปใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการวางแนวการ
บริหารงานด้านทรัพยากรบคุคลได้อยา่งมีประสทิธิภาพสนองตอบความต้องการของพนกังาน เพื่อ
เสริมสร้างความผกูพนั ความจงรักภกัดีต่อธนาคารมากยิ่งขึน้ และรักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพให้
คงอยูก่บัธนาคารตลอดไป 

3. ผลการวิจยัเป็นแหล่งข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สนใจศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพชีวิต
การท างาน ความผกูพนัต่อองค์การ ความจงรักภกัดีต่อองค์การ  และประสิทธิภาพในการท างาน
ตอ่ไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยมีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานและ
ความผูกพันต่อองค์การท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การและประสิทธิภาพในการ
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ท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ โดยก าหนดขอบเขต
การศกึษา ดงันี ้

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ซึ่งมีพนกังานรวมทัง้สิน้ 8,162 คน (ข้อมลูจากฝ่ายวิเคราะห์ข้อมลูและ
จดัการระบบด้านทรัพยากรบคุคล ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2563)  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครัง้นี  ้คือ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 

(มหาชน) ส านักงานใหญ่ จากกลุ่มบริหารงาน จ านวน 20 กลุ่มงาน มีพนกังานทัง้สิน้ 8,162 คน 
โดยค านวณจากการใช้สตูรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ซึง่ได้กลุม่ตวัอยา่งประมาณ 400 
คน ผู้วิจยัได้ท าการส ารองแบบสอบถาม เพื่อปอ้งกนัความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้ จากความไม่
ครบถ้วนสมบรูณ์ของการตอบแบบสอบถามจ านวน 5% รวมแล้วได้จ านวนตวัอยา่งทัง้สิน้ 420 คน 

วิธีการสุม่ตวัอยา่ง 
ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ พนักงาน

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
ขัน้ตอนท่ี  2 วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแบ่ง

ประชากรจากกลุ่มการบริหารงานทัง้หมด 20 กลุ่ม ใช้เกณฑ์การแบ่งขนาดตามสัดส่วนของ
พนกังานในแตล่ะกลุม่งาน ดงันี ้

ตาราง 2 แสดงจ านวนกลุม่ประชากร และกลุม่ตวัอยา่งของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

กลุม่งาน ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 
กลุม่ธุรกิจธนกิจพาณิชย์เก่ียวกบัญ่ีปุ่ น 184 9 
กลุม่ธุรกิจลกูค้าธุรกิจ 140 7 
กลุม่งานลกูค้าธุรกิจ SME 712 36 
กลุม่งานลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ 253 13 
กลุม่ธุรกิจลกูค้ารายยอ่ยและลกูค้าบคุคล 11 1 
กลุม่งานธุรกิจสนิเช่ือยานยนต์ 1,733 89 
กลุม่งานธุรกิจลกูค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย 877 45 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

กลุม่งาน ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 
กลุม่สนบัสนนุธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ปฏิบตัิการ 

188 9 

กลุม่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 593 30 
กลุม่งานปฏิบตัิการ 1,364 70 
กลุม่งานกฎหมาย 23 1 
กลุม่งานกลยทุธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร 376 19 
กลุม่งานการเงิน 168 8 
กลุม่งานตรวจสอบภายใน 201 10 
กลุม่งานทรัพยากรบคุคล 220 11 
กลุม่งานธุรกรรมการเงิน 178 9 
กลุม่งานบริหารความเสีย่ง 394 20 
กลุม่งานพิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือ 261 19 
กลุม่งานโกลบอลมาร์เก็ตส์ 121 6 
ส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

165 8 

รวมทัง้สิน้ 8,162 420 

 

ท่ีมา : ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมลูและจดัการระบบด้านทรัพยากรบคุคล 

ขัน้ตอนท่ี 3 น ากลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา มาท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ วิจัยใช้การแจก
แบบสอบถามให้กบัพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ท่ีอยู่ในกลุ่ม
การบริหารงาน 20 กลุ่มงาน ทัง้หมด 420 คน ตามสดัส่วนท่ีได้ก าหนดโควตาในแต่ละกลุ่มงาน 
เพื่อให้ได้กลุม่ตวัอยา่งตามท่ีต้องการ 
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ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 

1.1 ลกัษณะสว่นบคุคลของพนกังาน 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 ต ่ากวา่หรือเทียบเท่ากบั 25 ปี 
1.1.2.2 26 ปี – 35 ปี 
1.1.2.3 36 ปี – 45 ปี 
1.1.2.4 46 ปีขึน้ไป 

1.1.3 สถานภาพ   
1.1.3.1 โสด 
1.1.3.2 สมรส 

1.1.4 ระดบัการศกึษา 
1.1.4.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.1.4.2 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
1.1.4.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

1.1.5 รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
1.1.5.1 น้อยกวา่ 20,000 บาท 
1.1.5.2 20,000 – 30,000 บาท  
1.1.5.3 30,001 – 40,000 บาท 
1.1.5.4 40,001 – 50,000 บาท  
1.1.5.5 50,001 บาท ขึน้ไป 

1.1.6 อายกุารท างาน 
1.1.6.1 ต ่ากวา่ 5 ปี หรือเทียบเท่า 
1.1.6.2 6 – 10 ปี 
1.1.6.3 11 - 15 ปี 
1.1.6.4 15 – 20 ปี 
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1.1.6.5 มากกวา่ 20 ปีขึน้ไป 
1.2 คณุภาพชีวิตการท างาน 

1.2.1 ด้านคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม 
1.2.2 ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั 
1.2.3 ด้านพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน 
1.2.4 ด้านโอกาสในการก้าวหน้า 
1.2.5 ด้านสงัคมสมัพนัธ์ 
1.2.6 ด้านลกัษณะการบริหารงาน 
1.2.7 ด้านภาวะอิสระจากงาน 
1.2.8 ด้านความภมูิใจในองค์การ 

1.3 ความผกูผนัตอ่องค์การ 
1.3.1 ด้านจิตใจ 
1.3.2 ด้านการคงอยูก่บัองค์การ 
1.3.3 ด้านบรรทดัฐานสงัคม 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
2.1 ความจงรักภกัดีองค์การ 

2.1.1 ด้านพฤตกิรรมท่ีแสดงออก 
2.1.2 ด้านความรู้สกึ 
2.1.3 ด้านการรับรู้ 

2.2 ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

2.2.1 ด้านคณุภาพของงาน 
2.2.2 ด้านปริมาณงาน 
2.2.3 ด้านเวลาท่ีใช้งาน 
2.2.4 ด้านคา่ใช้จ่าย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ธนาคาร หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  
2. พนกังานธนาคาร หมายถึง พนกังานประจ าธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
3. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง คณุลกัษณะขัน้พืน้ฐานของพนกังานธนาคาร 

ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายได้ตอ่เดือน และอายกุารท างาน 
4. คณุภาพชีวิตการท างาน หมายถึง กระบวนการท่ีธนาคารได้จดัให้มีขึน้เพื่อสนบัสนุน

ให้พนกังานท างานอย่างมีความสขุ และมีสขุภาพจิตท่ีดี โดยท่ีพนกังานมีความรู้สึกพึงพอใจการ
ตอบแทนทัง้ในรูปแบบค่าจ้าง สวสัดิการ หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีดีจากการท างานท่ีสามารถตอบสนอง
ตามความคาดหวงั และความต้องการทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ 

5. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม หมายถึง เงินเดือน หรือผลประโยชน์ท่ีพนกังาน
ธนาคารได้รับจากการท างาน มีความเพียงพอสอดคล้องกบัสภาพการทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ 
ภาวะเงินเฟอ้ และเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ และต าแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ อีกทัง้ อตัรา
เงินเดือนท่ีได้รับมีความยตุิธรรม เมื่อเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกบัธนาคารอ่ืน 

6. สภาพการท างานท่ีปลอดภยั หมายถึง การจดัสภาพแวดล้อม อปุกรณ์ และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานธนาคาร และไม่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอนัตรายในการท างาน 

7. การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง พนักงานธนาคารมีโอกาสพัฒนา
ตนเองจากงานท่ีได้รับมอบหมาย สง่ผลให้พนกังานรู้สกึวา่ตนมีคณุคา่ มีความรู้สกึท้าทายจากงาน
ท่ีรับผิดชอบ และได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการท างาน รวมทัง้ให้ความรู้สึกมีส่วนร่วมใน
การปฏิบตัิงาน 

8. โอกาสในการก้าวหน้า หมายถึง พนักงานธนาคารได้รับโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 
พนกังานท่ีเข้าใหม่สามารถมีโอกาสเรียนรู้วิธีการท างานและพฒันาทกัษะเพื่อให้สามารถท างานท่ี
จะได้รับมอบหมายในอนาคตได้ ธนาคารให้โอกาสพนักงานทุกคนเท่าเทียมกันในการแสดง
ความสามารถเพื่อการเลื่อนขัน้ หรือเลื่อนต าแหน่ง 

9. สงัคมสมัพนัธ์ หมายถึง การท่ีพนักงานธนาคารได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 
บรรยากาศท่ีท างานมีความเป็นมิตร มีความอบอุ่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปราศจากการ
แบง่แยกเป็นกลุม่ และมีโอกาสในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนอยา่งอิสระโดยปราศจากอคติ  



  10 

10. ลักษณะการบริหารงาน หมายถึง ธนาคารมีการบริหารงานอย่างยุติธรรม มีการ
ปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเหมาะสม พนกังานได้รับความเคารพในสิทธิและความเป็นปัจเจกบคุคล 
ผู้บงัคบับญัชารับฟังข้อคิดเห็นจากพนกังาน บรรยากาศในธนาคารมีความเสมอภาคและยตุิธรรม 

11. ภาวะอิสระจากงาน หมายถึง พนักงานธนาคารสามารถจัดความสมดุลระหว่าง
ช่วงเวลาท่ีท างานและช่วงเวลาท่ีอิสระจากงานได้ คือ ธนาคารต้องก าหนดเวลาในการท างานอยา่ง
เหมาะสม ไม่สร้างความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ชีวิต
สว่นตวั และใช้ชีวิตกบัครอบครัวได้อยา่งเพียงพอ 

12. ความภมูิใจในองค์การ หมายถึง การท่ีพนกังานธนาคารมีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้
ท างานกบัธนาคารท่ีมีช่ือเสียงและรับรู้ว่าธนาคารได้ท าประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเป็นการเพิ่มคณุค่า
ของอาชีพ และความรู้สกึภมูิใจในองค์การ 

13. ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ทัศนคติ ความรู้สึกของพนักงานธนาคารท่ีมีต่อ
องค์การ ยอมรับเปา้หมาย คา่นิยมขององค์การ พร้อมทัง้ทุ่มเทความสามารถเพื่อองค์การ มีความ
จงรักภกัดีตอ่องค์การ แสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกในองค์การท่ีมีคา่นิยมกลมกลืนกับพนกังาน
ธนาคารคนอ่ืน และเต็มใจทุ่มเทแรงกาย แรงใจเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ของธนาคาร 

13.1 ความผกูพนัต่อองค์การด้านจิตใจ หมายถึง ความรู้สึกผกูพนัท่ีมาจากอารมณ์
ของพนักงานธนาคารท่ีต้องการจะเป็นอันหนึ่งอันเดียว และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
ธนาคารอย่างเตม็ท่ี 

13.2 ความผกูพนัต่อองค์การด้านการคงอยู่ หมายถึง ความรู้สกึผกูพนัของพนกังาน
ธนาคารท่ีเกิดจากการตระหนกัถึงต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการลาออกจากธนาคาร การอยู่ท างานกบั
ธนาคารได้รับประโยชน์มากกว่าการเสียประโยชน์  เช่น ประโยชน์ท่ีได้จากการเกษียณอายุ หรือ
มิตรภาพของเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น 

13.3 ความผูกพนัต่อองค์การด้านบรรทดัฐานสงัคม หมายถึง ความรู้สึกผูกพนัของ
พนกังานธนาคารท่ีเกิดจากหน้าท่ีความรับผิดชอบ หรือการเป็นหนีบ้ญุคณุตอ่ธนาคารเพื่อเป็นการ
ตอบแทน การท างานอยูใ่นธนาคารเป็นสิง่ท่ีควรกระท าเพื่อความถกูต้องเหมาะสมในสงัคม  

14. ความจงรักภกัดีองค์การ หมายถึง ความรู้สกึ และการแสดงออกซึง่ความเคารพรักตอ่
องค์การของพนกังานธนาคาร 

14.1 ความจงรักภักดีต่อองค์การด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก  หมายถึง ปฏิกิริยาท่ี
แสดงออกมาของพนกังานธนาคารตามทศันคติท่ีมีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ต่างๆ ของธนาคาร 
เช่น พนกังานไมอ่ยากย้ายไปท างานกบัองค์การอ่ืน แม้วา่ธนาคารจะประสบปัญหาทางธุรกิจ  
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14.2 ความจงรักภักดีต่อองค์การด้านความรู้สึก  หมายถึง ความรู้สึก หรืออารมณ์
ชอบ พงึพอใจท่ีจะท างานให้กบัธนาคารในระยะยาว 

14.3 ความจงรักภกัดีตอ่องค์การด้านการรับรู้ หมายถึง คา่นิยม ความเช่ือท่ีพนกังาน
ธนาคารยึดถือต่อบุคคลหรือสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อสิ่งท่ีบุคคลรับรู้และกระท า  เช่น ความ
เช่ือมัน่ ไว้วางใจ และความเช่ือถือในผู้บงัคบับญัชาและธนาคาร แม้ผู้ อ่ืนจะแสดงปฏิกิริยาต่อการ
ตดัสินใจของธนาคารก็ตาม 

15. ประสิทธิภาพในการท างาน  หมายถึง การท างานของพนักงานธนาคารท่ีมี
ความสามารถ และความตัง้ใจทุ่มเทในการปฏิบตัิงานให้ส าเร็จด้วยความรวดเร็ว ถกูต้อง คุณภาพ
เป็นท่ีน่าพอใจ โดยใช้ต้นทนุ งบประมาณ คา่ใช้จ่าย พลงังานและเวลาน้อยท่ีสดุ 

15.1 คณุภาพของงาน คือ ผลงานมีความถกูต้อง ได้มาตรฐาน นอกจากนีผ้ลงานท่ีมี
คณุภาพควรก่อเกิดประโยชน์ตอ่ธนาคาร และสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้าหรือผู้มารับบริการ 

15.2 ปริมาณงาน คือ ผลงานท่ีได้มีปริมาณท่ีเหมาะสมตามก าหนดในแผนงาน หรือ
เป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้  

15.3 เวลา คือ เวลาท่ีใช้ในการท างานจะต้องอยู่ในลกัษณะท่ีถูกต้องตามหลกัการ
เหมาะสมกบังานและมีการพฒันาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึน้ 

15.4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทัง้หมดจะต้องเหมาะสมกับงาน และวิธีการ คือ 
ลงทุนน้อยและได้ผลก าไรมากท่ีสุด ประสิทธิภาพในด้านค่าใช้จ่าย ได้แก่ การใช้ทรัพยากรของ
ธนาคาร เช่น เงิน คน วสัด ุเทคโนโลยี ท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดัคุ้มคา่ และเกิดการสญูเสียน้อยท่ีสดุ 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
การศกึษาวิจยัเร่ืองคณุภาพชีวิตการท างานและความผกูพนัตอ่องค์การท่ีมีความสมัพนัธ์

ตอ่ความจงรักภกัดีองค์การและประสทิธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)           ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในงานวิจยั 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศกึษา 
5. รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
6. อายกุารท างาน 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 

 

ความจงรักภกัดีองค์การ 

1. พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

2. ความรู้สกึ 

3. การรับรู้ 

(Hoy and Rees, 1974) 

 

ความผกูพนัตอ่องค์การ 

1. จิตใจ 

2. การคงอยูก่บัองค์การ 

3. บรรทดัฐานสงัคม 

(Colquitt, LePine and Wesson, 2015) 

 

ประสทิธิภาพในการท างานของ

พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

1. คณุภาพงาน 

2. ปริมาณงาน 

3. เวลาท่ีใช้งาน 

4. คา่ใช้จ่าย 

(Peterson and Plowman, 1953) 

คณุภาพชีวิตการท างาน 

1. คา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม 

2. สภาพการท างานท่ีปลอดภยั 

3. การพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน 

4. โอกาสในการก้าวหน้า 

5. สงัคมสมัพนัธ์ 

6. ลกัษณะการบริหารงาน 

7. ภาวะอิสระจากงาน 

8. ความภมูิใจในองค์การ 

(Cummings and Worley, 1997) 

 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 
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สมมตฐิานของการวจิัย 
1. พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศกึษา รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน และอายกุารท างานท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความจงรักภกัดีองค์การ
แตกตา่งกนั 

2. พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการท างานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานแตกตา่งกนั 

3. คณุภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ คา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานท่ี
ปลอดภยั การพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน โอกาสในการก้าวหน้า สงัคมสมัพนัธ์ ลกัษณะการ
บริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภูมิใจในองค์การ มีความสมัพนัธ์ต่อความจงรักภักดี
องค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

4. คณุภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ คา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม สภาพการท างานท่ี
ปลอดภยั การพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน โอกาสในการก้าวหน้า สงัคมสมัพนัธ์ ลกัษณะการ
บริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภมูิใจในองค์การ มีความสมัพนัธ์ตอ่ประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

5. ความผกูพนัต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กบัองค์การ และด้านบรรทดั
ฐานสงัคม มีความสมัพนัธ์ต่อความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

6. ความผกูพนัต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กบัองค์การ และด้านบรรทดั
ฐานสังคม มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

7. ความจงรักภักดีองค์การ ได้แก่ พฤติกรรมท่ีแสดงออก  ความรู้สึก และการรับรู้ มี
ความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 

 
 
 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศกึษาเร่ือง “คณุภาพชีวิตการท างานและความผกูพนัตอ่องค์การท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่

ความจงรักภกัดีองค์การและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่” ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างาน 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การ 
4. แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกบัความจงรักภกัดีองค์การ 
5. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
6. ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2554) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้

ความหมายว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาทางสถิติเก่ียวกบัประชากรในด้านอตัราการ
เกิด การตาย การย้ายถ่ิน และการกระจาย เป็นต้น รวมทัง้ผลกระทบท่ีมีต่อสภาวะทางสงัคม และ
เศรษฐกิจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวไว้ว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อาย ุ
เพศ การศกึษา รายได้ เป็นต้น มกัใช้เป็นเกณฑ์การแบง่สว่นการตลาด หรือก าหนดตลาดเปา้หมาย 
นอกจากนีย้งัสามารถน ามาศกึษาลกัษณะจิตวิทยาได้ด้วย ซึง่คนท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคติ และพฤติกรรมท่ีแตกตา่งกนั โดยวิเคราะห์ได้ ดงันี ้

1. เพศ ท่ีแตกต่างกัน มีการแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น เพศหญิงมีทัศนคติ 
ความคิดท่ีใช้อารมณ์ในการตดัสินใจมากกว่า ต่างกบัเพศชายท่ีมกัจะใช้เหตผุล ข้อเท็จจริงในการ
ตดัสินใจ ส าหรับเพศกบัการท างานนัน้ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกนัน้อยมาก
ในเร่ืองของประสิทธิภาพในการท างาน แต่พนกังานเพศชายจะมีลกัษณะการท างานเชิงรุก ชอบ
งานท่ีท้าทายและคาดหวงัในความส าเร็จมากกวา่เพศหญิง 

2. อาย ุท าให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม คนท่ีมีอายุ
น้อยมักมีอิสระทางความคิด มักจะชอบคิดนอกกรอบ เช่ือในอุดมการณ์ รักความเสมอภาค 
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ตดัสินใจอย่างรวดเร็ว ใจร้อน กล้าได้กล้าเสียมากกว่าคนท่ีมีอายมุากกว่า ขณะท่ีคนท่ีมีอายมุาก
มกัจะมีความคิดแบบอนรัุกษ์นิยม คิดอย่างละเอียดรอบคอบ คิดรอบด้าน ค านงึถึงความปลอดภยั
และผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้มากกว่า ท าให้กระบวนการตดัสินใจช้ากว่าคนอายนุ้อย คนท่ีมีอายมุาก
จึงถูกชักจูง หรือท าให้เปลี่ยนใจยากกว่าคนท่ีมีอายุน้อยกว่า  ส าหรับอายุกับการท างาน พบว่า 
พนกังานท่ีมีอายมุากขึน้มกัจะไม่อยากย้ายท่ีท างาน เน่ืองจากพนกังานท่ีมีระยะเวลาท างานนาน 
มักได้สิทธิประโยชน์จากองค์การ เช่น ผลตอบแทน สวัสดิการ จ านวนวันลาพักผ่อนท่ีมากขึน้ 
ตรงกันข้ามกับพนักงานท่ีอายุน้อยมักจะเปลี่ยนงานบ่อยกว่า เพราะต้องการประสบการณ์การ
ท างานใหม่ๆ  และงานท่ีท้าทายกวา่ 

3. การศึกษา เป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความคิด ทัศนคติ และการแสดงพฤติกรรม
แตกตา่งกนั คนท่ีมีการศกึษาสงูจะได้เปรียบอยา่งมากในการรับรู้สารเพราะมีความรู้และเข้าใจสาร
ได้ดี และมกัจะใช้เหตผุล ข้อเท็จจริงจากหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือประกอบการตดัสินใจ ในขณะท่ีคนมี
การศึกษาน้อย มกัเช่ือข่าวสารต่างๆ โดยง่าย ปราศจากการพิจารณากลัน่กรองอย่างถ่ีถ้วนก่อน
การตดัสินใจ จึงมีแนวโน้มท่ีจะถูกชักจูงให้เปลี่ยนใจได้ง่ายกว่าคนท่ีมีการศึกษาสูง ส าหรับการ
ท างาน พนักงานท่ีมีการศึกษาสูงกว่ามักจะเข้าใจกระบวนการท างานท่ีซับซ้อนมากกว่า และ
สามารถตดัสินในเร่ืองตา่งๆ ได้ดีกวา่พนกังานท่ีมีการศกึษาน้อยกวา่ 

4. รายได้ เป็นปัจจยัส าคญัทางด้านการตลาดท่ีใช้เป็นตวัชีว้ดัความสามารถในการใช้
จ่ายสินค้า ประกอบกับรสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา เพื่อก าหนดตลาดเป้าหมายให้ชดัเจน
ยิ่งขึน้ ส าหรับการท างาน รายได้เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีจงูใจให้พนกังานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
พนกังานท่ีได้คา่ตอบแทนระดบัท่ีพงึพอใจ ยตุิธรรม ก็จะทุ่มเทท างานด้วยความเตม็ใจ 

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2553) ได้อธิบายว่า ความพึงพอใจในงานมี
ความสมัพันธ์กับปัจจัยเฉพาะบุคคล ผู้บริหารสามารถท่ีจะคาดการณ์พฤติกรรมพนักงานได้ถึง
ความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจจากแต่ละคนได้ ซึง่อาจเก่ียวข้องกบัผู้ปฏิบตัิงานโดยตรง หรืออาจ
เก่ียวข้องกบัสภาพแวดล้อมของการท างาน ได้แก่ 

1. อาย ุเม่ือพนกังานมีอายมุากขึน้ ต าแหน่งหน้าท่ีการงานมกัจะสงูขึน้ มีแนวโน้มท่ี
จะพอใจในงานมากขึน้ สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ในการท างานได้ดีขึน้ มีประสบการณ์
ท างานมาก มีความคาดหวงัในระดบัต ่า เป็นต้น 

2. ระดบัอาชีพ คนท่ีมีระดบัอาชีพสงู มกัจะมีความพึงพอใจในค่าจ้างท่ีดี ต าแหน่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบ งานท่ีได้ใช้ความสามารถหลากหลาย งานท่ีมีเกียรติ เป็นต้น 
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3. ระดับการศึกษา บุคคลท่ีมีระดับการศึกษาสูงมักจะได้มอบหมายให้ท างานใน
ระดบัสงู และมีความพงึพอในงานท่ีได้รับมอบหมายสงูด้วย 

วชิรวชัร งามละม่อม (2558) อ้างถึงใน เปรมกมล หงษ์ยนต์ (2562) กลา่วไว้ว่า ลกัษณะ
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ความอาวโุสในท่ีท างาน เป็นต้น จะมีลกัษณะท่ี
แตกตา่งกนัในแต่ละบคุคล การท่ีพนกังานในองค์การ มีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีแตกตา่งกนั 
เน่ืองมาจากความแตกตา่งทางด้านประชากรศาสตร์ หรือภมูิหลงัของแตล่ะบคุคล 

จากแนวความคิดและทฤษฏีท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจยัจึงได้น าแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2550) มาใช้เป็นแนวทางในการวิจยั เพื่อศกึษาลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ อนัประกอบไป
ด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการท างาน ซึ่งมีผลต่อ
พฤติกรรม ทัศนคติ ความต้องการ และเป้าหมายในชีวิตท่ีแตกต่างกัน เช่น เพศหญิงจะมีความ
ละเอียดรอบคอบในการท างานมากกว่าเพศชาย คนท่ีอายุมากจะมีความคิดแนวอนุรักษ์นิยม ไม่
ชอบการเปลี่ยนแปลง สว่นคนอายนุ้อยจะมีความคิดสร้างสรรค์ และปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม
ได้ดีกว่า คนท่ีมีระดับการศึกษาสูงจะมีความคิดเชิงลึกและมีวิสัยทัศน์ มีความต้องการ และ
เป้าหมายในชีวิตท่ีสูงกว่าคนท่ีมีระดับการศึกษาน้อย เป็นต้น  โดยการศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เป็นปัจจัยท่ีสามารถน ามาพิจารณาสร้างแรงจูงใจในการท างาน หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการท างานให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร สร้างความผูกพันต่อองค์การ 
รวมถึงการเสริมสร้างการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ได้ 

 
แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการท างาน หากบุคลากรได้รับการตอบสนองความ
ต้องการจากองค์การ ก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ ท างานอย่างมีความสขุ และมีความรู้สกึท่ีดี
ต่องาน ส่งผลดีต่อทัง้ตวับุคคล และองค์การ เช่น ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์การ  ก าไรของกิจการ
เพิ่มขึน้ เพิ่มขวญัและก าลงัใจของผู้ปฏิบตัิงาน และช่วยปรับปรุงศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน เป็นต้น 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกับคณุภาพชีวิตการท างาน พบว่า มีนกัวิชาการและนกัวิจยัหลาย
ท่านได้ให้ความหมายและแนวคดิของคณุภาพชีวิตการท างาน ดงันี ้

ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน 
Walton (1973) อ้างถึงใน ธันยพัฒ น์ พิ รุณ โปรย (2554) ได้ให้ความหมายว่า 

คณุภาพชีวิตการท างาน หมายถึง การตอบสนองความต้องการของพนกังาน และสร้างความพึง
พอใจแก่พนกังานทัง้ด้านคา่ตอบแทน จ านวนชัว่โมงการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน เป็น
ต้น เพื่อน าไปสูค่วามส าเร็จขององค์กร 
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UNESCO (1978) องค์การยูเนสโก ได้ให้ความหมาย คุณภาพชีวิต คือ ความรู้สึก
ของการอยู่อย่างพอใจของบุคคลท่ีมีต่อองค์ประกอบต่างๆ ท่ีได้รับ ได้แก่ อาหาร สขุภาพอนามยั 
โภชนาการ การศึกษา สิ่งแวดล้อม รายได้ ท่ีอยู่อาศยั และทรัพยากร เป็นต้น โดยแบ่งการศึกษา
เป็น 2 ประเด็น ได้แก่  

1. ด้านภาวะวิสยั เป็นการศกึษาข้อมลูท่ีสามารถวดัได้ บนพืน้ฐานของข้อเท็จจริง 
เช่น ข้อมลูทางประชากร เศรษฐกิจ และการศกึษา เป็นต้น 

2. ด้านอตัวิสยั เป็นศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัความรู้สกึ และทศันคติในด้านต่างๆ ซึง่
เป็นการวดัจากค าตอบด้านความรู้สกึ ความนิยม ความคิดเห็น การตดัสิน และความเช่ือของกลุ่ม
บคุคลท่ีศกึษา 

องค์การยูเนสโก ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า พืน้ฐานคุณภาพชีวิตของประชากร
สามารถพิจารณาได้จาก  

1. รายได้ครอบครัวท่ีพอเพียงแก่การด ารงชีพในชีวิตประจ าวนั  
2. การมีอาชีพ การงานท่ีมัน่คง  
3. การศกึษาและอตัราการรู้หนงัสือของประชาชน  
4. โอกาสในการมีสว่นร่วมทางการเมือง  
5. การมีเอกราชของประเทศโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลอ่ืน 

Delamotte และ Takezawa (1984) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน 
ไว้ดงันี ้ 

1. คณุภาพชีวิตการท างานมีความหมายโดยรวม หมายถึง สิ่งต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับชีวิตการท างาน เช่น ค่าจ้าง สวัสดิการ ผลประโยชน์ ชั่วโมงการท างาน สภาพแวดล้อมการ
ท างาน ความก้าวหน้าในการท างาน และการมีมนุษย์สมัพนัธ์ท่ีดี ซึ่งสิ่งดงักล่าวนี ้เป็นแรงจูงใจ
พนกังานในการท างาน และก่อให้เกิดความพงึพอใจตอ่องค์การ 

2. คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายท่ีเจาะจง หมายถึง การปรับปรุง
ลกัษณะงานในองค์การ โดยเฉพาะงานด้านบุคลากร ควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ในการ
ส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแต่ละบุคคล รวมไปถึงการเข้าใจความต้องการของ
พนกังานในด้านความพึงพอใจในงาน และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีจะมีผลต่อสภาพการ
ท างาน  

3. คุณภาพชีวิตการท างานโดยสรุป หมายถึง การค านึงถึงความรู้สึกของ
พนักงานในการท างาน การปรับปรุงสภาพการท างาน หรือสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการ
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ท างาน นอกจากนี ้คุณภาพชีวิตการท างานยังมีความหมายครอบคลุมถึงเทคโนโลยีท่ีส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีท าให้พนกังานเกิดความพงึพอใจมากขึน้ 

Efraty และ Sirgy (1990) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง 
ความต้องการและความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีความต้องการหลากหลาย และเม่ือความ
ต้องการได้รับการตอบสนองจากองค์การก็จะมีความรู้สกึท่ีดี มีความสขุในการท างาน ยิ่งองค์การ
ตอบสนองความต้องการได้มากเท่าใด คณุภาพชีวิตการท างานก็จะมีมากขึน้เท่านัน้ 

Robbins (2001) อ้างถึงใน ณิศาภัทร ม่วงค า (2559) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตใน
การท างาน หมายถึง กระบวนการท่ีองค์การได้สนองตอบความต้องการของพนักงาน ด้วยการ
พฒันาปรับปรุงกระบวนการตา่ง ๆ ให้กบัพนกังาน และให้พนกังานมีสว่นร่วมในการตดัสินใจในสิ่ง
ท่ีมีผลกระทบต่อการท างานหรือคณุภาพชีวิตในการท างาน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการก าหนด
เปา้หมายร่วมกนัเพื่อท าให้องค์การมีความเจริญเติบโต 

Bateman และ Snell (1999) อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ (2550) ได้
กล่าวว่า คณุภาพชีวิตการท างาน หมายถึง คณุภาพการใช้ชีวิตในท่ีท างานโดยรวมของบคุคลากร
ในท่ีท างาน และบรรยากาศในสถานที่ท างาน รวมถึงความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังานในองค์การ 

Corsini (2002) อ้างถึงใน ธิปไตย โพธาทอง (2556) ได้ให้ความหมายของคณุภาพ
ชีวิตการท างาน หมายถึง การเพิ่มขวัญ ก าลังใจ และความพึงพอใจในการท างานให้แก่ 
ผู้ปฏิบตัิงานด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทัง้ทางกายภาพและจิตใจ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้ปฏิบตัิงาน การออกแบบงาน วางแผนด้านความก้าวหน้าในการท างาน การลดความเครียด 
การสง่เสริมคณุภาพชีวิตการท างาน และประสทิธิภาพของการท างาน 

ปัญญา สตัยกาญจน์ (2550) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน คือ การท่ีบุคคลมี
ความสขุ ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ มีการด าเนินชีวิตท่ีพร้อมในทุกด้าน ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ 
ความคิด และจิตใจ รวมถึงการมีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี รู้จกัรักตนเองและผู้ อ่ืน สามารถ
ปรับตวัเข้ากบัสงัคมได้เป็นอยา่งดี 

ดุสิตา เครือค าบัว (2551)ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง 
กระบวนการท่ีองค์การจดัขึน้ เพื่อสนบัสนนุหรือเป็นแรงจงูใจให้พนกังานท างานได้อยา่งมีความสขุ
และมีสขุภาพจิตท่ีดี ตอบสนองตามความคาดหวงั และความต้องการทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ ท า
ให้พนกังานหรือผู้ปฏิบตัิงานมีความรู้สกึพงึพอใจการตอบแทนทัง้ในรูปแบบคา่จ้าง สวสัดิการ หรือ
ปัจจยัด้านอ่ืน ๆ ท่ีดี 
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สุทธิลักษณ์ สุนทโรดม (2552) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน 
หมายถึง ระดบัความพงึพอใจจากการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน สมัพนัธภาพกบัเพื่อน
ร่วมงาน การเป็นท่ียอมรับ ความก้าวหน้าการท างาน การพัฒนาความสามารถและการได้รับ
รางวลัตอบแทนจากการท างาน 

ชุติกาญจน์ เปาทุย (2553) ได้อธิบายไว้ว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง สิ่ง
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตการท างาน อาทิเช่น เงินเดือน คา่ตอบแทน สวสัดิการ สภาพแวดล้อมใน
การท างาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน รวมถึงการมีมนุษย์สมัพันธ์ท่ีดีระหว่างกันภายในท่ี
ท างาน ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจให้กับผู้ปฏิบตัิงาน นอกจากนีคุ้ณภาพชีวิต
การท างานยงัหมายถึง การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ และลกัษณะการท างาน การเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตการท างานของแต่ละบุคคล 
และความพงึพอใจในงาน 

ธีรวุฒิ  ตรีประสิทธ์ิชัย (2557) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง การ
ตอบสนองความต้องการของพนกังานและสร้างความพึงพอใจแก่พนกังาน เพื่อเพิ่มศกัยภาพการ
ท างาน โดยการพิจารณาด้านผลตอบแทนท่ียตุิธรรม การจดัสภาพแวดล้อมในสถานท่ีท างานอยา่ง
ปลอดภยั การพฒันาศกัยภาพของพนักงาน ลกัษณะการบริหารงานของผู้บงัคบับญัชา การจัด
สมดลุระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตด้านสว่นตวั และการสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

กิตติคณุ ซื่อสตัย์ดี (2557) กลา่ววา่ คณุภาพชีวิตการท างาน คือ ความสขุท่ีได้รับจาก
การท างาน การได้รับคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอ ความมัน่คงในการท างาน ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการ
งาน รวมถึงความพงึพอใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย 

วรรณา วงษ์ธง (2558) กล่าวว่า คณุภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความรู้สึกดีจาก
การท างาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม สภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภยั การพฒันาศกัยภาพ ความก้าวหน้ามัน่คง การมีส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
การได้รับความยุติธรรมในการปฏิบตัิงาน ความสมดลุในชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ความ
ภมูิใจในองค์กร ซึง่เป็นสิ่งจูงใจในการท างาน อนัจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและต่อองค์กร ท าให้
งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรประสบความส าเร็จ นอกจากนี ้คณุภาพชีวิต
การท างานท่ีดียงัมีสว่นช่วยเพิ่มความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานได้อีกด้วย 

ณิศาภทัร ม่วงค า (2559) ได้สรุปความหมายของคณุภาพชีวิตการท างาน หมายถึง 
สภาพการท างานท่ีมีความสขุทัง้กายและใจ จากการได้รับการตอบสนองความต้องการในด้านตา่ง 
ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม มีความสุขทางกาย ได้แก่ การมีอาหาร เสือ้ผ้า ท่ีอยู่อาศัย การ
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อ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความสขุทางจิตใจ ได้แก่ การได้รับความรัก ความ
อบอุน่ การยอมรับจากสงัคม และความมัน่คงทางจิตใจ 

จากความหมายข้างต้น ผู้วิจยัสามารถสรุปความหมายของคณุภาพชีวิตการท างาน 
หมายถึง การท่ีพนกังานรู้สึกพึงพอใจ และมีความสขุในการท างานจากการท่ีองค์การตอบสนอง
ความต้องการด้านตา่งๆ ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอต่อการใช้ชีวิต และ
สวสัดิการท่ีดี การจดัสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภยั การพฒันาศกัยภาพการท างาน การ
สง่เสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน การสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกนัอย่าง
เป็นกนัเอง รวมทัง้สามารถสร้างสมดลุระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตสว่นตวัได้อยา่งเหมาะสม 

แนวคดิเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
Walton (1973) ได้ศกึษาเร่ืองคณุภาพชีวิตการท างาน โดยพิจารณาจากคณุลกัษณะ

ของบุคคล เป็นการศึกษาระบบคณุค่า สภาพแวดล้อมตวับุคคล และสังคมท่ีส่งผลให้การท างาน
ประสบความส าเร็จ และความพงึพอใจของบคุคลในการท างาน โดย Walton ได้ชีใ้ห้เห็นถึงปัจจยัท่ี
มีผลตอ่การสร้างคณุภาพชีวิตการท างานวา่ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ หมายถึง การได้รับค่าตอบแทนจากการ
ท างาน ท่ีมีความเพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตตามค่าครองชีพท่ีเหมาะสม ส าหรับค่าตอบแทนท่ี
เป็นธรรม คือ การได้รับค่าตอบแทนท่ียุติธรรม เท่าเทียมกับคนอ่ืน เม่ือเปรียบเทียบค่าตอบแทน
จากการท างานในต าแหน่งหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีคล้ายกัน หรือเปรียบเทียบจากผลการ
ปฏิบตัิงานท่ีเท่าเทียม 

2. สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพ หมายถึง การจัด
สภาพแวดล้อมการท างาน และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท างานให้มีความปลอดภัยต่อ
สขุภาพอนามยั สภาพการท างานไม่เสี่ยงภยัอนัตราย และมีความพร้อมทางด้านอปุกรณ์ เคร่ืองใช้
ส าหรับการท างานท่ีช่วยให้ผู้ปฏิบตัิงานรู้สกึสะดวกสบายในการท างาน 

3. ความมัน่คงและความก้าวหน้าในการท างาน หมายถึง บุคลากรสามารถน า
ความรู้ และความสามารถมาใช้ในการท างาน หรือเพิ่มความสามารถให้บคุลากร มีการมอบหมาย
หน้าท่ีความรับผิดชอบ หรืองานใหม่ๆ ท่ีใช้ทกัษะความรู้ ความสามารถเพิ่มขึน้ นอกจากนีอ้งค์การ
ต้องเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาภายในองค์การ หรือในสายงาน ส าหรับความมั่นคง หมายถึง 
บุคลากรมีความรู้สึกว่าองค์การมีความมั่นคง และมีความมั่นใจว่าองค์การ หรือบริษัทจะไม่
ล้มละลาย อีกทัง้มีความมัน่ใจวา่องค์การจะไมใ่ห้ออกจากงานโดยไมมี่ความผิด 
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4. โอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล หมายถึง โอกาสในการพฒันา
ทักษะความรู้และใช้ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามความรู้ท่ีมี ซึ่งจะท าให้บุคลากรรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า และมีความท้าทายในการท างาน และได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มท่ี 
รวมทัง้ให้ความรู้สกึมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิงาน 

5. การท างานร่วมกัน หมายถึง การท่ีบุคคลรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน การรู้สึกว่ามีคุณค่า และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เพื่อนร่วมงาน สามารถ
ท างานร่วมกนัได้เป็นอย่างดี ปราศจากความขดัแย้ง บคุลากรทกุคนมีความเสมอภาค และโอกาส
ในการท างานเท่าเทียมกนั บรรยากาศในการท างานมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี 

6. สิทธิในการท างาน หมายถึง บคุลากรมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ โดยไม่ส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ได้รับสวสัดิการ และรางวลัต่างๆ อย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียมกับผู้ อ่ืน และมีสิทธิความเป็นส่วนตัว ไม่ถูกละเมิดเร่ืองส่วนตัวเม่ืออยู่นอกเวลา
ท างาน 

7. ความสมดลุระหว่างการท างานกบัชีวิตส่วนตวั หมายถึง บคุลากรสามารถจดั
ให้ชีวิตการท างานกบัชีวิตสว่นตวัมีความสมดลุกนัได้อย่างเหมาะสม นัน่คือ องค์การต้องไม่ปลอ่ย
ให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับความกดดนัจากการปฏิบตัิงานมากเกินไป โดยการก าหนดชัว่โมงการท างานท่ี
เหมาะสม เพื่อสามารถใช้ชีวิตสว่นตวั และใช้ชีวิตกบัครอบครัวได้อยา่งอิสระ 

8. ลกัษณะงานท่ีให้ประโยชน์ต่อสงัคม หมายถึง การท่ีบุคลากรมีความรู้สึกว่า
งาน หรือกิจกรรมท่ีท านัน้ เป็นประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงองค์กรของตวัเอง
ได้ท าประโยชน์ต่อสงัคม เพื่อเป็นการเพิ่มคณุค่าในอาชีพการงาน และความรู้สกึภมูิใจในองค์การ 
เช่น ความรู้สึกของบุคลากรท่ีรับรู้ว่าองค์การของตัวเองมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน
สิ่งแวดล้อม การท าประโยชน์และช่วยเหลือสังคม การให้ความรู้ด้านต่าง ๆ กับชุมชน  เป็นต้น 
รวมถึงช่ือเสียง และภาพพจน์ท่ีดีขององค์การ 

Cummings และ Worley (1997) อ้างถึงใน กฤษวรรณ หน้องมา (2554) ได้เสนอ
องค์ประกอบของคณุภาพชีวิตการท างาน ซึง่คล้ายคลงึกบัแนวคดิของ Richard E. Walton (1973) 
ซึ่งประกอบด้วยลกัษณะต่างๆ เหมือนกันใน  7 ข้อ โดยข้อท่ีแตกต่างกัน คือ ข้อท่ี 8 ของ Walton 
นัน้ เป็นเร่ืองของงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม แต่ Cummings และ Worley นัน้ จะเป็นเร่ืองของ
ความภาคภมูิใจในองค์การ ซึง่แนวคดิ 8 ข้อ ได้แก่ 

1. ค่าตอบแทนท่ี เพี ยงพอและยุติธรรม  หมายถึง การได้ รับรายได้และ
ผลตอบแทนท่ีเพียงพอสอดคล้องกับมาตรฐานของสงัคม และเพียงพอกับการด ารงชีพในภาวะ
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เศรษฐกิจปัจจุบนั ผู้ปฏิบตัิงานรู้สึกว่ารายได้หรือค่าตอบแทนท่ีได้รับ เหมาะสมและยตุิธรรม เม่ือ
เปรียบเทียบรายได้กบังานอ่ืนท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั 

2. ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง 
การท่ีพนักงานได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม สถานท่ีท างานท่ีไม่ได้ส่งผลเสียต่อ
สขุภาพ และสถานท่ีท างานไม่มีความเสี่ยงอนัตราย 

3. ด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน หมายถึง โอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของตนเองจากงานท่ีได้รับมอบหมาย ซึง่จะส่งผลให้พนกังานเกิดความรู้สกึว่าชีวิต
การท างานมีคณุคา่ และมีความรู้สกึท้าทายจากงานท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านโอกาสในการก้าวหน้า หมายถึง การได้รับโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 
พนักงานท่ีเข้าใหม่สามารถมีโอกาสเรียนรู้วิธีการท างานเท่าเทียมกับพนักงานในองค์การคนอ่ืน 
และได้รับการพฒันาทกัษะเพื่อให้สามารถท างานท่ีจะได้รับมอบหมายในอนาคตได้ รวมทัง้ได้รับ
โอกาสเลื่อนต าแหน่งในองค์การอยา่งเท่าเทียมกนักบัผู้ อ่ืน  

5. ด้านสงัคมสมัพนัธ์ หมายถึง การท่ีบคุคลได้มีโอกาสในการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน
อย่างอิสระโดยปราศจากอคติ การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผู้ปฏิบตัิงานท าให้เกิดการยอมรับซึง่กนั
และกนั บรรยากาศในท่ีท างานมีความเป็นกนัเอง เป็นมิตร มีความอบอุ่น ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั
ปราศจากการแบง่แยกเป็นหมูเ่หลา่ 

6. ด้านลักษณะการบริหารงาน หมายถึง การบริหารงานท่ีมีความยุติธรรม 
ผู้บงัคบับญัชาปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างมีเหมาะสมและเท่าเทียมกนั พนกังานได้รับความเคารพใน
สทิธิและความเป็นปัจเจกบคุคล ผู้บงัคบับญัชารับฟังข้อคิดเห็นจากพนกังาน บรรยากาศองค์การมี
ความเสมอภาคและยตุิธรรม 

7. ด้านภาวะอิสระจากงาน หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุลในชีวิต ทัง้ 
ช่วงเวลาท่ีท างานและช่วงเวลาท่ีอิสระจากงาน สามารถวางแผนใช้ชีวิตในการท ากิจกรรมส่วนตวั
กบัครอบครัวได้อยา่งอิสระ 

8. ด้านความภมูิใจในองค์การ หมายถึง การท่ีพนกังานมีความรู้สกึภาคภมูิใจใน
การได้ท างานในองค์การท่ีมีช่ือเสียง ได้รับรู้วา่องค์การท าสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสว่นรวม 

Huse และ Cummings (1985) ได้วิเคราะห์ลักษณะคุณภาพชีวิตการท างานของ 
Walton (1973) แล้วน ามาประยุกต์ ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ โดยแบ่งออกได้เป็น
ลกัษณะตา่ง ๆ 8 ด้าน ดงันี ้ 
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1. สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การท่ี องค์กรจัด
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยเหมาะสม ปลอดภัย เป็นสถานท่ีท างานท่ีไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
ร่างกายของพนกังาน 

2. รายได้และประโยชน์ตอบแทน หมายถึง การได้รับผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ
สอดคล้องกับค่าครองชีพพืน้ฐาน พนักงานมีความรู้สึกว่ารายได้ท่ีได้รับมีความเหมาะสม และ
ยตุธิรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้จากบริษัทหรือองค์การอ่ืน 

3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน หมายถึง องค์การมีการส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบตัิงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ และต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีมัน่คง 

4. การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน หรือโอกาสพฒันาศกัยภาพ หมายถึง การท่ี
พนกังานได้มีโอกาสพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของตนเองจากงานท่ีได้รับมอบหมาย 
ได้ท างานท่ีหลากหลาย และงานท่ีท้าทาย 

5. ธรรมนูญในองค์การ หมายถึง การมีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการ
ปฏบิตัิตอ่บคุลากรอย่างเหมาะสม เคารพในสิทธิสว่นบคุคลของพนกังาน ผู้บงัคบับญัชายอมรับฟัง
ความคดิเห็นของผู้ใต้บงัคบับญัชา บรรยากาศขององค์กรมีความเสมอภาคและความยตุิธรรม  

6. สงัคมสมัพันธ์ หมายถึง การท่ีพนักงานได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 
ผู้บงัคบับญัชา บรรยากาศการท างานมีความเป็นกนัเอง อบอุ่น ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั การได้รับ
ร่วมมือในการท างานเป็นอยา่งดี และมีโอกาสในการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 

7. ภาวะอิสระจากงาน หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลสามารถใช้ชีวิตได้สมดลุระหว่าง
ช่วงเวลาปฏิบตัิงานกบัช่วงเวลาอิสระจากงาน มีวนัหยดุพกัผอ่นท่ีเพียงพอเพื่อใช้ชีวิตสว่นตวั 

8. ความภูมิใจในองค์การ หมายถึง ความรู้สึกภาคภูมิใจของพนักงานท่ีได้เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ ท างานในองค์การท่ีมีช่ือเสียง และรับรู้ว่าองค์การได้ท าประโยชน์และ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

Delamotte และ Takezawa (1984) ได้ศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
โดยประกอบขึน้เป็นคณุภาพชีวิตการท างานไว้ 5 ประการ ดงันี ้ 

1. การได้รับการคุ้ มครองเก่ียวกับสภาพการจ้าง ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ความปลอดภยัจากการท างานและสุขภาพพลานามยั หมายถึง การท่ี
องค์การสถานท่ีในการท างานให้มีความปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ มีการป้องกันการเกิดอุบตัิเหต ุ
และการเจ็บป่วยจากการท างาน 
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1.2 ชั่วโมงการท างาน หมายถึง การท่ีองค์การจัดให้พนักงานมีชั่วโมงการ
ท างานท่ีเหมาะสม และมีช่วงเวลาพกัผ่อนท่ีเพียงพอ โดยอาจจดัให้มีการเพิ่มวนัหยุดพิเศษ หรือ
จดัการท างานในลกัษณะยืดหยุน่ 

1.3 ความมัน่คงในการท างาน หมายถึง การมีเสถียรภาพในการจ้างงาน โดย
มีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันการเลิกจ้างกรณีท่ีสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ซึ่งองค์การต้องก าหนดให้มี
แผนร่วมกนัระหว่างนายจ้าง และตวัแทนของลกูจ้าง ในการก าหนดเกณฑ์การเลิกจ้างท่ีเหมาะสม 
และเป็นธรรมแก่พนกังานทกุคน 

2. การได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมในการท างาน หมายถึง สิทธิตามกฎหมาย
ท่ีพนกังานจะได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมจากองค์การ ไม่เลือกปฏิบตัิตอ่พนกังานคนใดคนหนึ่ง 
ทัง้ในเร่ืองของกระบวนการท างาน การประเมินผลการปฏิบตัิงาน วินยัและการลงโทษ การเปลี่ยน
ต าแหน่งงาน หรือการเลกิจ้างอยา่งไมเ่ป็นธรรม ซึง่ประกอบด้วย 

2.1 การได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม หมายถึง การคุ้มครองสภาพการจ้าง
ของบคุคลอย่างเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการท างานตา่ง ๆ จะต้องได้รับการยินยอมจาก
พนกังาน เช่น การเปลี่ยนหน้าท่ีการท างาน การเปลี่ยนสถานท่ีท างาน รวมถึงการคุ้มครองสภาพ
การจ้างตามกฎหมายท่ีพนกังานพงึได้รับ 

2.2 การได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมในฐานะท่ีเป็นกลุ่ม หมายถึง การท่ี
องค์การปฏิบตัิต่อคนแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกนั การปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องกบัการจ้างงาน องค์การ
ต้องไม่ค านึงถึงการแบ่งชนชัน้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง เพศ เชือ้ชาติ สีผิว ความเห็นทางการเมือง หรือ
พืน้ฐานทางสงัคม 

3. การมีอ านาจในการตดัสินใจ หมายถึง การส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ขององค์การ ผ่านกระบวนการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดความแตกแยกอนั
เน่ืองมาจากการขาดอ านาจในการตดัสินใจของบคุคล 

4. การได้ปฏิบตัิงานท่ีท้าทายความสามารถ หมายถึง การท่ีองค์การมอบหมาย
งานท่ีเหมาะสมกับพนักงาน งานมีความท้าทายและมีคุณค่าต่อองค์การ ส่งผลให้พนักงานเกิด
ความภมูิใจต่องานท่ีได้รับมอบหมาย การเพิ่มความท้าทายของงาน ท างานท่ีหลากหลาย รู้สกึว่า
ตนเองมีคณุค่าส าหรับงาน เช่น การสบัเปลี่ยนหน้าท่ีการงาน การเพิ่มหน้าท่ีการรับผิดชอบ การ
มอบหมายงานท่ีต้องใช้ทกัษะความสามารถท่ีสงูขึน้ เป็นต้น 



  25 

5. ความสมดลุระหวา่งงานและชีวิต หมายถึง การท่ีองค์การเอาใจใสต่อ่พนกังาน
ทัง้ในเวลางาน และการด ารงชีวิตนอกเวลางาน รวมไปถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อพนกังาน
และสงัคม นัน่คือ  

5.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ หมายถึง การท่ีองค์การแสดง
ความรับผิดชอบต่อผลของการกระท าท่ีส่งผลต่อสงัคมโดยรวม เช่น การท ากฎระเบียบเร่ืองการ
ก าจดัของเสียตา่งๆ เพื่อไมใ่ห้กระทบกบัสงัคมและชมุชน 

5.2 ชีวิตการท างาน ชีวิตครอบครัวและการพกัผ่อน หมายถึง การท่ีองค์การ
จดัให้พนกังานมีเวลาพกัผ่อนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้พนกังานสามารถใช้เวลาท่ีว่างจาก
การท างานกบัชีวิตครอบครัว หรือกิจกรรมยามวา่งตา่ง ๆ ท่ีสนใจ 

5.3 ชีวิตการท างาน สถานะทางสงัคมและชนชัน้ทางสงัคม หมายถึง การท่ี
องค์การให้สทิธิทางสงัคมเท่าเทียมกนั หรือพยายามลดความเลื่อมล า้ระหวา่งพนกังานระดบัต่าง ๆ 
ให้น้อยลง เช่น ห้องท างานสว่นตวั ห้องอาหาร โต๊ะท างาน และเก้าอีท้ างาน เป็นต้น 

5.4 ความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง การมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่ อน
ต าแหน่ง หรือเพิ่มเงินเดือนให้กบัพนกังานอย่างมีเหมาะสม ได้แก่ อายงุาน ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
และการฝึกอบรม เป็นต้น นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปรับงานให้เข้ากับความ
ต้องการในแตล่ะช่วงชีวิตได้ 

Shrovan (1983) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีองค์ประกอบ 3 ประการ 
ดงันี ้

1. การพฒันาด้านการด าเนินการ คือ การพฒันาวิธีการด าเนินการตา่งๆ ภายใน
องค์การท่ีก่อให้เกิดคณุภาพชีวิตการท างานท่ีดี ปรับปรุง และส่งเสริมคณุภาพชีวิตของบคุคลากร
ในองค์กร 

2. การเคารพและยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ คือ การได้รับการ
ตอบสนองความพึงพอใจ การยกย่อง ยอมรับความสามารถ และให้ความส าคญักบัความคิดของ
บคุคลอ่ืน สง่ผลให้พนกังานท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ผลผลิตขององค์การเพิ่มมากขึน้ 

3. การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ร่วมงาน คือ การให้ความส าคญักบัการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของแตล่ะบคุคลในทีมงาน การท างานร่วมกนัภายในกลุม่และระหวา่งกลุม่ การประสานงานท่ี
ดี รวมทัง้การปรับปรุงการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อผลงานท่ีดีในระยะยาว 

Umstot (1984) อ้างถึงใน พรพิตรา ธรรมชาติ (2560) ได้เสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างานไว้ 3 แนวทาง ดงันี ้
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1. การออกแบบงานใหม่ (Work restructuring) คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ออกแบบงานใหม่ ให้มีความน่าสนใจ มีความท้าทายและดงึดดูให้พนกังานสามารถพฒันาความรู้
ความสามารถได้มากขึน้ 

2. การร่วมกันแก้ไขปัญหา (Participative problem solving) คือ การแก้ไข
ปัญหาร่วมกนัระหว่างพนกังานและผู้บงัคบับญัชา โดยอาจจดัตัง้ตวัแทนของทัง้ 2 กลุ่ม หรือการ
จดัตัง้กลุม่งานคณุภาพ (Quality circles) เพื่อร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

3. การให้รางวัลและผลตอบแทน (Innovative reward system) การให้รางวัล
หรือผลตอบแทน เพื่อเป็นการกระตุ้นในการท างาน ได้ผลผลิตท่ีสงูขึน้ เช่น การให้เงินรางวลัพิเศษ 
กรณีผลงานเกินเป้าหมายท่ีก าหนด การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
สะดวกสบาย และปลอดภยัมากขึน้ การเปลี่ยนแปลงเวลาการท างานให้มีความยืดหยุ่นมากขึน้ 
เป็นต้น 

เนตรณัฏฐ์ ประยูรดารา (2552) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน มีองค์ประกอบ
แบง่ได้เป็น 6 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านบุคคล หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรด้านสมดุล 
ช่วงเวลาท่ีใช้ในการท างานและช่วงเวลาท่ีใช้ส าหรับสว่นตวัท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

2. ด้านสังคม หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรด้านความ
ภาคภมูิใจท่ีได้ปฏิบตัิงานและเป็นสว่นหนึ่งขององค์กร การได้มีสว่นในการสร้างคุณประโยชน์ และ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

3. ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง คณุภาพชีวิตในการท างานของบคุลากรด้านการได้รับ
รายได้และผลประโยชน์ตอบแทนท่ียตุิธรรมและเพียงพอ ส าหรับการด ารงชีวิตตามมาตรฐาน เม่ือ
เทียบกบัรายได้และต าแหน่งอื่น ๆ ท่ีมีลกัษณะงานคล้ายคลงึกนั 

4. ด้านกายภาพ หมายถึง คณุภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรด้านสถานท่ี
ท างานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม สะดวกตอ่การท างาน ถกูสขุลกัษณะและปลอดภยั 

5. ด้านการบริหารงาน หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีผู้ บังคับบัญชา
บริหารงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม เคารพในสิทธิ รับฟังความคิดเห็นพนักงาน ให้
ความส าคญักบัพนกังานทกุคนอยา่งเท่าเทียมกนั 

6. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง คุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงาน การได้ รับโอกาสการพัฒนาความสามารถในของงานท่ีปฏิบัติการ ให้โอกาส
ความก้าวหน้า และความมัน่คงในสายงานและอาชีพในอนาคต 
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ประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน 
คณุภาพชีวิตการท างานนัน้ มีประโยชน์ในการท างานของพนักงานทัง้ร่างกายและ

จิตใจ โดยมีผู้วิจยัได้สรุปประโยชน์ของคณุภาพชีวิตการท างาน ดงันี ้
Schuler และ Vandra (1989) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของคณุภาพชีวิตการท างาน ดงันี ้

1. เพิ่มความพึงพอใจ แรงจูงใจในการท างาน เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างานให้กบัพนกังาน 

2. ผลผลิตและผลก าไรเพิ่มมากขึน้ อตัราการขาดงานลดลง 
3. พนกังานมีสว่นร่วมกบักิจกรรมขององค์การและเต็มใจท างานมากขึน้ สง่ผลให้

ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานเพิ่มขึน้ 
4. ความเครียด อุบตัิเหต ุและความเจ็บป่วยจากการท างานของพนกังานลดลง 

ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาล ค่าประกนัสขุภาพ และอตัราการร้องเรียนสิทธ์ิจากการ
ท าประกนัท่ีลดลง  

5. ความยืดหยุ่นของก าลงัคนหรือความสามารถในการปรับเปลี่ยนพนักงานมี
มากขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากความรู้สกึในการเป็นเจ้าขององค์การ และการมีส่วนร่วมในการท างานท่ี
เพิ่มขึน้  

6. อตัราการสรรหาพนกังานดีขึน้ เน่ืองจากความน่าเช่ือถือด้านคณุภาพชีวิตใน
การท างานท่ีดีขององค์การ ท าให้บคุคลภายนอกสนใจต้องการร่วมงานกบัองค์การ 

7. พนักงานมีความเอาใจใส่ในงานมากขึน้ เน่ืองจากการได้รับการเคารพสิทธิ 
การให้อ านาจการตดัสินใจ การมีสว่นร่วม และการรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน  

Greenberg และ Baron (1995) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี ส่งผลให้
พนกังานมีความรู้สกึมีก าลงัใจและพึงพอใจในการท างาน น าไปสู่ความผกูพนัต่อองค์กร ลดอตัรา
การลาออกจากงาน ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึน้ และเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร เช่น ผลก าไร การบรรลุ
วตัถปุระสงค์ขององค์กร  

Hackman และ Shuttle (1977) ได้กลา่วถึง ประโยชน์ของคณุภาพชีวิตในการท างาน
ไว้ว่า คุณภาพชีวิตในการท างานส่งผลดีต่อการท างานเป็นอย่างมาก คือ ท าให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ดีต่องาน และดีต่อองค์การ นอกจากนีย้งัช่วยส่งเสริมในเร่ืองสขุภาพจิต 
พนักงานต้องการพัฒนาตนเองให้ท างานอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ช่วยลด
ปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบตัิเหตุ ส่งผลให้ได้ผลผลิตและบริการท่ีดีทัง้คุณภาพและ
ปริมาณ 



  28 

จุฑาพร กบิลพฒัน์ (2554) กล่าวว่า ประโยชน์ท่ีได้จากการเสริมสร้างคณุภาพชีวิต
การท างานท่ีดี คือ ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานในองค์กรและแรงจงูใจในการท างานเพิ่ม
มากขึน้ ผลงานออกมาดี มีคณุภาพมากขึน้ การขาดงานลดลง ของเสียท่ีเกิดจากการผลิตลดลง 
สามารถแก้ปัญหาความขดัแย้งระหว่างพนกังานกบัฝ่ายบริหารได้อย่างราบร่ืน และท าให้พนกังาน
มีความจงรักภกัดีตอ่องค์กร  

ศิรินนัท์ กิตตสิขุสถิตและคนอื่นๆ (2556) ได้กลา่ววา่ การพฒันาแนวคิดด้านคณุภาพ
ชีวิตนัน้ มีความเป็นมาอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วงทศวรรษ 1950 มาสโลว์ (Maslow, 1954) ได้
พฒันาทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) ซึ่ง
เป็นทฤษฎีการจูงใจท่ีนกัการจดัการให้ความสนใจ เพื่อศึกษาความต้องการของพนกังาน เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของพนกังาน และเป็นแรงจูงใจให้พนกังานมีความตัง้ใจท างาน
อยา่งเต็มท่ี ให้บรรลเุปา้หมายสงูสดุขององค์การ  

นอกจากนีย้ังได้กล่าวอีกว่า การวิจัย ด้านคุณภาพชีวิตนัน้ มีการวิจัยกันอย่าง
กว้างขวางมาก โดยในช่วงแรกนกัวิจยัส่วนใหญ่ได้ใช้ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์
เป็นพืน้ฐานในการวิจยั สงัเกตได้จากงานวิจยัส่วนใหญ่ท่ีด าเนินการในช่วงปี  พ.ศ. 2513 - 2522 
เช่น งานวิจัยของ Harland (Harland, 1972) ในปี พ.ศ. 2515 ท่ีให้นิยามคุณภาพชีวิตว่า เป็น
ความต้องการในด้านอาหาร การได้รับการบริการ ความอยากมีอยากได้ ซึง่เป็นความต้องการขัน้
พืน้ฐานของมนษุย์ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Lui (Liu, 1975) ในปี พ.ศ. 2517 ท่ีแบ่งคณุภาพชีวิต
ออกเป็นด้านกายภาพและด้านจิตใจ ได้อธิบายไว้วา่ปัจจยัน าเข้าทางด้านกายภาพ ได้แก่ อาหารท่ี
มีคุณค่าทางโภชนาการ การบริการท่ีดี อุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีมีคุณภาพ และความเป็นอยู่ท่ีดี ส่วน
ปัจจยัน าเข้าทางด้านจิตใจท่ีวดัไม่ได้จะเป็นเร่ืองของจิตวิญญาณท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สึก นึกคิด 
ความช่ืนชอบ ความเป็นตวัตน และการมีคณุคา่ 

ทฤษฎีล าดับขัน้ของความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 
แบง่ชัน้ของความต้องการมนษุย์เป็น 5 ขัน้ใหญ่ ๆ ดงันี ้ 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นความต้องการขัน้ต ่าสดุของมนุษย์ ได้แก่ 
ความต้องการปัจจัยขัน้พืน้ฐานในการด าเนินชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่
อาศยั และความต้องการท่ีจะท างานในสภาพแวดล้อมท่ีดี เป็นต้น 

2. ความต้องการความมั่นคงหรือความปลอดภัย เม่ือความต้องการทางด้าน
ร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว มนษุย์ก็จะแสวงหาความต้องการด้านความปลอดภัยและมัน่คง
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มากขึน้ ได้แก่ ความปลอดภยัทัง้ในด้านการด ารงชีวิต และการท างาน เช่น ต้องการความมัน่คง
ทางการเงินท่ีนายจ้างสญัญาจะจ่ายเงินเดือน คา่จ้างท่ีแน่นอนในระยะยาว เป็นต้น 

3. ความต้องการด้านความเป็นสมาชิกของสงัคม ความต้องการด้านนีเ้กิดจาก
ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการอยู่รวมกันในสงัคม อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม จึงเกิดความต้องการมีส่วน
ร่วมในกลุม่ท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ และอาจขยายเป็นความต้องการมีสว่นร่วมไปยงักลุม่อ่ืนอีกด้วย 

4. ความต้องการเกียติยศและการยอมรับนับถือ ความต้องการด้านนีเ้กิดจาก
มนุษย์ภายหลงัจากท่ีได้เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มแล้ว ไม่อยากเป็นแค่เพียงสมาชิกในกลุ่มเท่านัน้ 
แตย่งัต้องการเกียรติยศ การยอมรับนบัถือจากกลุ่มด้วย เพื่อจะช่วยให้รู้สกึมัน่ใจ รู้สกึมีเกียรติหรือ
การมีอ านาจ 

5. ความต้องการบรรลถุึงความปรารถนาในชีวิตของตนเอง เป็นความต้องการขัน้
สดุท้ายหลงัจากได้รับความต้องการในระดบัอ่ืน ๆ มาแล้ว ซึ่งเป็นความต้องการให้บรรลถุึงความ
ปรารถนาในชีวิตของตนเอง ซึง่เป็นความต้องการท่ีสอดคล้องกบัความใฝ่ฝันในชีวิตการเป็นมนษุย์
ของเขา ท่ีเขาจะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้บรรลคุวามปรารถนานัน้  ความต้องการแสดงออกถึง
ความสามารถของแตล่ะบคุคลยอ่มไม่เหมือนกนัเพราะทกุคนมีความต้องการแตกตา่งกนั 

จากแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองคณุภาพชีวิตในการท างานท่ีกลา่วมาข้างต้น ท าให้ทราบว่า
คณุภาพชีวิตการท างาน เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีจะสามารถสร้างแรงจงูใจพนกังานให้ท างานกบัองค์การ
ได้อยา่งมีความสขุ ก่อให้เกิดขวญัและก าลงัใจในการท างาน สร้างความผกูพนั ความจงรักภกัดีตอ่
องค์การ และน ามาซึ่งประสิทธิภาพในการท างานท่ีเพิ่มขึ น้ของพนักงาน รวมทัง้ประสิทธิผลท่ี
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ โดยผู้ วิจัยได้น าแนวคิดของ Cummings และ Worley (1997) 
อ้างถึงในกฤษวรรณ หน้องมา (2554) มาประยกุต์ใช้ในการศกึษาถึงคณุภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เน่ืองจากเห็นว่ามีองค์ประกอบท่ี
ส าคญัในด้านต่าง ๆ ของคุณภาพชีวิตการท างานท่ีครอบคลุมและตรงกับท่ีผู้ วิจัยต้องการ โดย
องค์ประกอบดงักล่าว แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2. 
ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั 3. ด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน 4. ด้านโอกาสใน
การก้าวหน้าในอาชีพ 5. ด้านสงัคมสมัพนัธ์  6. ด้านลกัษณะการบริหารงาน 7. ด้านภาวะอิสระ
จากงาน และ 8. ด้านความภมูิใจในองค์การ 
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แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การ 
ความผูกพนัต่อองค์การ เป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาองค์การ และความยัง่ยืน

ขององค์การ ทัง้นีเ้พราะหากบุคลากรในองค์การเกิดความผูกพันต่อองค์การแล้ว จะเกิดความ
ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มท่ี เพื่อให้องค์การบรรลเุปา้หมายท่ีก าหนดไว้ จาก
การศึกษาค้นคว้างานวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ  พบว่า มีนักวิจัย
หลายท่านได้ให้ความหมายและแนวคิดของความผกูพนัตอ่องค์การ ดงันี ้

ความหมายความผูกพันต่อองค์การ 
Porter, Steers, Mowday, และ Boulian (1974) ได้ให้ความหมายของความผูกพัน

ต่อองค์การไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การในลกัษณะของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกท่ีมีตอ่องค์การ ซึง่สามารถแสดงออกได้ 3 รูปแบบ คือ  

1. การมีความเช่ือถือ ยอมรับคา่นิยมและเปา้หมายขององค์การ  
2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อช่วยให้องค์การประสบ

ความส าเร็จและบรรลเุปา้หมาย 
3. ความปรารถนาท่ีจะคงไว้ซึง่ความเป็นสมาชิกขององค์การ  

Buchanan (1974) ได้นิยามความหมาย ความผกูพนัต่อองค์การไว้ว่า ความผกูพนั
ต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันกับองค์การ เป็นความรู้สึกผูกพนัทางใจท่ีมีต่อ
เปา้หมายและคา่นิยมขององค์การ รวมถึงการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย โดยค านงึถึง
ประโยชน์ขององค์การเป็นส าคญั ความผกูพนัตอ่องค์การ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่  

1. ความรู้สกึเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนักบัองค์การ คือ ความเต็มใจท่ีจะปฏิบตัิงาน 
ยอมรับในคา่นิยม วตัถปุระสงค์ขององค์การ เสมือนหนึง่วา่องค์การนีเ้ป็นของตนเองเช่นกนั 

2. การมีส่วนร่วมกับองค์การ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์การตาม
บทบาทของตนอยา่งเต็มท่ีด้วยความเตม็ใจ 

3. ความจงรักภกัดีตอ่องค์การ คือ ความรู้สกึรัก และผกูพนัตอ่องค์การ 
Steers (1977) ได้ให้ความหมายว่า เป็นความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีต่อองค์การโดย

การแสดงตวัเป็นหนึ่งเดียวกบัองค์การ มีค่านิยมท่ีกลมกลืนกบัสมาชิกองค์การคนอ่ืน มีความเต็ม
ใจท่ีจะทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อปฏิบตัิภารกิจขององค์การ 

Mowday, Steers, และ Porter (1979) ได้ให้ความหมายความผูกพนัต่อองค์การไว้
ว่า ความผูกพนัต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และการมีส่วนร่วมใน
องค์การมีระดบัการแสดงออกมากกว่าความจงรักภกัดีต่อองค์การ มีความสมัพนัธ์ท่ีแนบแน่นกบั
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บุคคลและองค์การ และสนับสนุนให้บุคคลอ่ืนในองค์การมีความเต็มใจท่ีจะอุทิศตน เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าขององค์การให้ดียิ่งขึน้  

Meyer และ Allen (1997) ได้ให้ความหมายความผูกพันต่อองค์การไว้ว่า ความ
ผกูพนัต่อองค์การ หมายถึง สภาวะทางจิตใจของพนกังานท่ีมีต่อองค์การของตน มีอิทธิพลส าคญั
ตอ่การตดัสินใจท่ีจะคงไว้ซึง่สมาชิกขององค์การ และการด ารงอยูเ่ป็นสมาชิกขององค์การตอ่ไป 

Charles (2006) ได้นิยามความผูกพนัต่อองค์กรว่า เป็นความพยายามของบุคคลท่ี
จะอทุิศเวลา สติปัญญา และแรงงาน ใส่ใจในการท างาน มุ่งมัน่ท่ีจะอทุิศตนเพื่อความส าเร็จของ
องค์กรอยา่งเต็มความสามารถ 

จารุนนัท์ อิทธิอาวชักลุ (2553) ได้ให้ความหมายของความผกูพนัตอ่องค์การว่า เป็น
ความเต็มใจของบุคลากรในการรักษาสมาชิกภาพอยู่ในองค์การต่อไป มีทัศนคติท่ีเชิงบวกต่อ
องค์กร ยอมสละความสขุบางสว่นตวัเพื่อให้องค์กรบรรลเุปา้หมายตามท่ีตัง้ไว้ 

ประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553) กลา่ววา่ ความผกูพนัตอ่องค์กร หมายถึง ความรู้สกึ 
ทศันคติ และค่านิยมของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร โดยจะมีพฤติกรรมในการปฏิบตัิงานอย่างตัง้ใจ 
ทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มใจ เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ รวมทัง้มีความศรัทธา ยอมรับ
เป้าหมายและคุณค่าขององค์กร อีกทัง้ยงัมีความภาคภูมิในท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และมี
ความต้องการท่ีจะเป็นสมาชิกภาพขององค์การตอ่ไป 

นนัทกาญจน์ จนัทวารา (2554) ได้ให้ความหมายวา่ ความผกูพนัตอ่องค์กร หมายถึง 
พนกังานมีความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร มีความต้องการเป็นสมาชิกขององค์กรนัน้ตลอดไป มี
ความเต็มใจ มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตวั เพื่อประโยชน์ขององค์กร นอกจากนี ้ความผกูพนั
องค์กรท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรอีกด้วย ซึ่งความผูกพันต่อองค์กรจะ
ประกอบด้วย ลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ  

1. ความเป็นเช่ือมั่น ยอมรับและผูกพันต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มี
ทศันคติในเชิงบวกตอ่องค์กร พร้อมสนบัสนนุกิจการขององค์กร โดยมีความเช่ือมัน่ว่าองค์กรนีเ้ป็น
องค์กรท่ีดีท่ีสดุและมีความภาคภมูิใจท่ีได้เป็นสว่นหนึง่ขององค์กร  

2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทพยายามปฏิบตัิงานเพื่อองค์กร เป็นลกัษณะท่ีบุคคล
เต็มใจ เสียสละ พยายามท างานอย่างเต็มท่ี เพื่อให้องค์กรประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ ท างานให้เกิดผลประโยชน์ตอ่องค์กร และมีความห่วงใยตอ่ความอยูร่อดขององค์กร  

3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ี ต้องการเป็นสมาชิกขององค์กร มีความ
ต้องการและตัง้ใจท่ีจะปฏิบตัิงานในองค์กรนีต้ลอดไป มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของ
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องค์กร มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร คอยสนับสนุนและสร้างสรรค์องค์กรให้ดียิ่งขึน้ 
ภาคภมูิใจท่ีจะบอกคนอ่ืนวา่เป็นสมาชิกขององค์กร 

อิสระ เทพอารักษ์ (2554) ได้สรุปความหมายของความผูกพนัต่อองค์การว่า ความ
ผกูพนัตอ่องค์การ หมายถึง การท่ีพนกังานในองค์การมีทศันคตเิชิงบวกตอ่องค์การ มีความเช่ือมัน่
และยอมรับในเปา้หมายขององค์การ ภมูิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ รวมถึงความเต็มใจท่ีจะ
สนบัสนนุอย่างเต็มท่ีเพื่อประโยชน์ขององค์การ และมีความต้องการท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การ
ตอ่ไปในระยะยาว 

พิญาภรณ์ เต็งพานิชกลุ (2558) กลา่วว่า ความผกูพนัตอ่องค์กร หมายถึง ความรู้สกึ
ของสมาชิกท่ีปฏิบัติงานในองค์กรนัน้  มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันกับองค์กร มี
ความสมัพนัธ์อย่างเหนียวแน่น โดยแสดงพฤติกรรมด้วยการท าสิ่งท่ีเป็นเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
ยินดีเสียสละ ร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ ขององค์กรอย่างเต็มท่ี เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้
องค์กรบรรลเุป้าหมาย มีความเช่ือมัน่ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และต้องการเป็น
สมาชิกขององค์กร มีความภาคภูมิใจในองค์กรของตนเอง และจะมีความสมัพันธ์ท่ีดีกับเพื่อน
ร่วมงานในองค์กร อาจเกิดจากแรงจูงใจขององค์กร เช่น เงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนต่างๆ 
สวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล สวสัดิการเงินกู้  หรือการได้รับโอกาสด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 
เป็นต้น จนรู้สกึไมอ่ยากไปจากองค์กร และต้องการสร้างสรรค์ผลงานท่ีดีให้กบัองค์กรตลอดไป 

จากความหมายของความผกูพนัต่อองค์การข้างต้น ผู้วิจยัสามารถสรุปความหมาย
ของความผกูพนัต่อองค์การ เพื่อใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ว่า ความผกูพนัต่อองค์การ หมายถึง การท่ี
พนกังานมีความรู้สกึผกูพนัเชิงบวกต่อองค์การ มีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ยอมรับ 
เช่ือมัน่ในเปา้หมายและคา่นิยมขององค์การ ทุ่มเทการท างานทัง้กายและใจเพื่อให้องค์การประสบ
ส าเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ ขององค์การด้วยความ
เต็มใจ สร้างสรรค์ผลงานท่ีดีมีคณุภาพ มีความภาคภมูิใจในองค์การ และต้องการเป็นสมาชิกของ
องค์การตอ่ไปในระยะยาว 

แนวคดิเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ 
Gubman (2003) อ้างถึงใน ณัฐนรี ตันติชูวงศ์ (2559) มีแนวคิดว่าความผูกพัน

ประกอบด้วยความเช่ือมโยงกันของทัง้ 3 ส่วน ได้แก่ คุณค่าและความรับผิดชอบ (Values and 
Responsibility) โปรแกรม (Program) และความสมัพันธ์ (Relationship) ซึ่งแสดงเป็นแผนภาพ
ล าดบัขัน้ของความผกูพนั (Engagement Hierarchy) ได้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 2 ล าดบัขัน้ของความผกูพนั (Engagement Hierarchy) 

Source : Gubman (2003).Increasing and Measuring Engagement, Retrieved from 
http://www.gubmanconsulting.com/writing_ increasing.html  

จากแผนภาพ สามารถอธิบายได้ว่า การจะเพิ่มความผกูพนัให้เกิดในองค์การนัน้ มี
ความสมัพนัธ์กนั 3 ล าดบัขัน้ ดงันี ้

1. คุณค่าและความรับผิดชอบ (Value and Responsibilities) เป็นพื น้ฐาน
ส าคญัท่ีท าให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การ ทัง้นีเ้พราะการให้คณุค่าของพนักงานท่ีสอดคล้องกับ
ค่านิยม และวฒันธรรมองค์การนัน้ จะส่งผลให้พนกังานเต็มใจท่ีจะท างานเพื่อองค์การ ซึง่คณุค่า 
ได้แก่ ความยุติธรรม การเคารพให้เกียรติกัน ความยอมรับ เช่ือถือ ความไว้วางใจ และการ
ช่วยเหลือด้านสังคม ส่วนด้านความรับผิดชอบ คือ การออกแบบงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี
ชดัเจน และความพร้อมในการจดัเคร่ืองมือ อปุกรณ์ในการท างานอยา่งเหมาะสม เป็นต้น 

2. โปรแกรมหรือโครงการ (Programs) ท่ีองค์กรจัดขึน้ให้กับพนักงานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของพนักงานอย่างเหมาะสม ส่งผลให้พนักงานก็อยากอยู่กับองค์การ
ต่อไป เช่น ค่าตอบแทน สวสัดิการ การจัดอบรม พัฒนาทักษะความรู้ รวมถึงคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน เป็นต้น หากองค์กรจัดหาปัจจัยเหล่านีไ้ด้ตรงความต้องการของพนักงาน จะช่วยให้
พนกังานอยากท างานอยูก่บัองค์การตอ่ไป 

3. ความสมัพันธ์ (Relationships) ทัง้ความสมัพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือ
หวัหน้างาน มีผลอย่างยิ่งตอ่การสร้างให้เกิดความผกูพนัตอ่องค์การ หากพนกังานมีความสมัพนัธ์
ท่ีดีกบัสมาชิกในองค์การ พนกังานจะรู้สกึดีในการท างาน และผกูพนัตอ่องค์กร 

 
 

Relationships

Programs

Values and Responsibility
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Mowday และคนอ่ืน ๆ (1979) ได้กลา่วไว้ว่า ความผกูพนัต่อองค์การมีองค์ประกอบ 
2 ด้าน ดงันี ้ 

1. ความผูกพันต่อองค์การด้านพฤติกรรม (Behavior Commitment) หมายถึง
การแสดงออกของพนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ โดยจะตัง้ใจ
ท างานอย่างเต็มท่ี ให้ความร่วมมือและเต็มใจท่ีจะร่วมมือในการท างาน ไม่คิดท่ีจะโยกย้ายหรือ
เปลี่ยนท่ีท างาน เน่ืองจากกลวัจะสญูเสียผลประโยชน์ท่ีได้รับจากองค์การ หากลาออกจากการเป็น
สมาชิกขององค์การ 

2. ความผูกพันต่อองค์การด้านทัศนคติ (Attitudinal Commitment) หมายถึง 
การท่ีพนกังานมีความรู้สกึเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนักบัองค์การ โดยมีลกัษณะ 3 ด้าน ดงันี ้

2.1 มีความเช่ือมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  คือ 
พนกังานมีความเช่ือว่าองค์การท่ีปฏิบตัิงานอยู่นีเ้ป็นองค์การท่ีดีท่ีสดุ มีความรู้สึกเป็นอนัหนึ่งอนั
เดียวกันกับองค์การ มีค่านิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในองค์การ และมีความรู้สึกเป็น
เจ้าขององค์การ  

2.2 มีความเต็มใจท่ีจะทุ่ ม เทอย่างมากทั ง้ทางกายและทางใจ  เพื่ อ
ผลประโยชน์ขององค์การ ปฏิบตัิงานให้กบัองค์การอยา่งเต็มท่ีในฐานะตวัแทนขององค์การ เพื่อให้
องค์การบรรลเุปา้หมาย มีความรู้สกึเห็นพ้องกนัระหวา่งเปา้หมายขององค์การกบัเปา้หมายของตน 
ท าให้บคุคลยอมรับเปา้หมายขององค์การและมีทศันคติท่ีดีตอ่องค์การ 

2.3 มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะรักษาไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกของ
องค์การและมีความจงรักภกัดีตอ่องค์การ 

Porter และคนอ่ืน ๆ (1974) ได้กล่าวไว้ว่า ความผกูพนัตอ่องค์การ มีองค์ประกอบ 3 
ด้าน ดงันี ้ 

1. ความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้า ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ 
หมายถึง บุคคลมีทศันคติเชิงบวกต่อองค์การ มีความเช่ือว่าองค์การนีเ้ป็นสถานท่ีท างานท่ีดี และ
เหมาะสมกบัตนมากท่ีสดุ รวมถึงมีความรู้สึกเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัองค์การ และการมีค่านิยมท่ี
กลมกลืนกบัพนกังานคนอ่ืนๆ ในองค์การ  

2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อความส าเร็จขององค์การ หมายถึง 
ความพร้อมท่ีจะทุ่มเทแรงกายและแรงใจ เพื่อปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุ
เปา้หมายขององค์การ  
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3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ หมายถึง 
บุคคลมีความจงรักภกัดีต่อองค์การ มีความภาคภูมิใจในความเป็นสมาชิกขององค์การ และแม้
ได้รับการเสนอให้ผลตอบแทนท่ีสงูกว่าส าหรับงานท่ีมีลกัษณะเดียวกนั ก็ไม่ต้องการท่ีจะโยกย้าย
ออกจากองค์การเพื่อไปท างานองค์การใหม ่

นอกจากนี ้Steers (1977) อ้างถึงใน ปาริชาติ บวัเป็ง (2554) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การ และผลลพัธ์ของความผกูพนัตอ่องค์การ 3 ปัจจยั คือ 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล หมายถึง ตวัแปรท่ีระบุคุณสมบตัิของบุคคลนัน้ เช่น 
อาย ุเพศ การศกึษา อายงุาน ความต้องการความส าเร็จ ความชอบสว่นตวั ความเป็นอิสระ วิถีการ
ด าเนินชีวิต เป็นต้น 

2. ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ หมายถึง ลกัษณะงานท่ีแต่ละบุคคลรับผิดชอบอยู่ว่ามี
ลักษณะอย่างไร ประกอบด้วย 5 ลักษณะ คือ ความเข้าใจในการท างาน ความมีอิสระในงาน 
ลกัษณะงานท่ีหลากหลาย ลกัษณะงานท่ีท้าทาย ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิสมัพันธ์กับคนอ่ืน และ
โอกาสก้าวหน้าในงาน 

3. ประสบการณ์ในการท างาน คือ ประสบการณ์ท่ีบุคคลพบในระหว่างการ
ท างาน เป็นความผูกพันทางจิตวิทยากับองค์การ ได้แก่  ความรู้สึกว่าตนมีบทบาท และ
ความส าคญัต่อองค์การ ความคาดหวงัท่ีจะได้รับการตอบสนองจากองค์การ ความน่าเช่ือถือของ
องค์การ ความสามารถในการพึง่พาได้ขององค์การ ทศันคติตอ่เพื่อนร่วมงาน และองค์การ เป็นต้น 

โดยปัจจยัดงักลา่วข้างต้นก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีด้านความผกูพนัองค์การ ได้แก่ ความ
ปรารถนาท่ีจะอยู่ในองค์การ ความตัง้ใจอยู่ในองค์การ ความตัง้ใจมุ่งมั่นท างาน ความคงรักษา
สภาพภาพการเป็นพนกังาน การปฏิบตัิงานอยา่งเต็มความสามารถ เป็นต้น 

Porter, Lawler, และ Hackman (1975) กลา่วว่า ความผกูพนัตอ่องค์กรด้านความมี
อิสระในการปฏิบตัิงานว่า บคุคลท่ีไม่มีอิสระในการปฏิบตัิงานจะมีความผกูพนัน้อยกว่าบคุคลท่ีมี
อิสระในการปฏิบตัิงาน เน่ืองจากคนทกุคนมีความต้องการท่ีจะมีอิสระในการออกแบบและก าหนด
วิธีการท างานด้วยตนเอง ซึ่งการท่ีบุคลากรมีอ านาจในการตดัสินใจด้วยตนเองนัน้ จะสามารถ
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างดีและจะน าไปสู่ความผกูพนัต่อองค์กร ในทางกลบักนั หากบคุลากร
ถกูควบคมุการปฏิบตัิงานอย่างใกล้ชิด จะสร้างความกดดนัในการท างาน เม่ือมีแรงกดดนัมากขึน้
จะสง่ผลให้บคุลากรเกิดปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยการขาดงาน หรือลาออกจากงาน 
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Buchanan (1974) ได้แบง่องค์ประกอบของความผกูพนัตอ่องค์การ ออกเป็น 3 สว่น 
ประกอบด้วย 

1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ คือ การแสดงออกเห็นตรงกันกับ
เปา้หมายและคา่นิยมท่ีมีตอ่องค์การของพนกังาน 

2. ความเช่ือมโยงกบัองค์การ คือ การมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ขององค์การใน
ตามบทบาทหน้าท่ีของพนกังานในองค์การ 

3. ความจงรักภกัดีต่อองค์การ คือ ความรู้สึกรักและผูกพนัต่อองค์การ ต้องการ
ท างานอยูก่บัองค์การตอ่ไปในระยะยาว หรือจนเกษียณอายกุารท างาน 

Meyer และ Allen (1997) ได้แบ่งองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การ ออกเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านจิตใจ (Affective) คือ ความรู้สึกผูกพนัท่ีมาจากอารมณ์ของพนกังานใน
ความต้องการท่ีจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การ 

2. ด้านการคงอยู่ (Continuance) ความรู้สึกผูกพันท่ีเกิดจากการตระหนักถึง
ต้นทุนและสญูเสียผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับการลาออกจากองค์การ ซึ่งหากท างานกบัองค์การ
ตอ่ไปจะได้รับประโยชน์มากกวา่การเสียประโยชน์ เช่น เงินเดือน สวสัดิการตา่งๆ เป็นต้น 

3. ด้านบรรทัดฐาน (Normative) คือ ความรู้สึกผูกพันท่ีเกิดจากหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ หรือการเป็นหนีบุ้ญคุณท่ีท าให้ต้องอยู่ ในองค์การเพื่อเป็นการตอบแทน การอยู่ใน
องค์การเป็นสิง่ท่ีควรกระท าเพื่อความถกูต้องเหมาะสมในสงัคม 

นอกจากนี ้Meyer และ Allen ยงัได้กล่าวเสริมอีกว่า แนวคิดความผกูพนัต่อองค์การ
ทัง้ 3 ด้าน เป็นสิ่งท่ีเช่ือมโยงระหว่างบุคคลแต่ละคนกับองค์การเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม การ
เช่ือมโยงของความผูกพันต่อองค์การทัง้  3 ด้าน มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ บุคคลท่ีมีความ
ผกูพนัต่อองค์การด้านจิตใจสงู หมายถึง ความต้องการอยู่ (want to) เพราะความรักและผกูพนักับ
องค์การ บุคคลท่ีมีความผกูพนัต่อองค์การด้านการคงอยู่สงู หมายถึง คนท่ีมีความจ าเป็นต้องอยู ่
(need to) เพราะไม่อยากสูญเสียสิ่งท่ีได้ลงทุนลงแรงไป ส่วนบุคคลท่ีมีความผูกพันด้านบรรทัด
ฐานสงู จะมีความคิดว่าสมควรท่ีจะอยู่ (ought to) เพื่อความถกูต้องทางสงัคม เพราะการออกจาก
งานจะท าให้องค์การ ผู้ บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานเดือดร้อน ซึ่งแนวความคิดนีมี้ความ
สอดคล้องกบัแนวความคิดของ Colquitt, LePine และ Wesson ดงันี ้
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Colquitt, Lepine, และ Wesson (2015) กล่าวไว้ว่าความผูกพนัต่อองค์การมีความ
เก่ียวข้องอกับพฤติกรรมองค์การเป็นอย่างมาก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์การให้ดียิ่งขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาคนเก่ง ให้คงอยู่
กบัองค์การตอ่ไป เพราะการท่ีจะจ้างงานพนกังานใหม่ต้องเสียคา่ใช้จ่ายค่อนข้างสงู ได้แก่ คา่สรร
หาพนักงาน ค่าการปฐมนิเทศ ค่าฝึกอบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนท่ีไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ขวัญ
ก าลงัใจลดลง สูญเสียความรู้ขององค์กร สูญเสียผลผลิต เป็นต้น โดยได้แบ่งประเภทของความ
ผกูพนัตอ่องค์การ เป็น 3 แบบ ดงันี ้ 

1. ความผกูพนัตอ่องค์การด้านจิตใจ (affective commitment)  
2. ความผกูพนัตอ่องค์การด้านการคงอยู ่(continuance commitment)  
3. ความผกูพนัตอ่องค์การด้านบรรทดัฐานสงัคม (normative commitment)  

ความผูกพันต่อองค์การทัง้  3 แบบดังกล่าวข้างต้น เม่ือน ารวมกันจะก่อให้เกิด
ความรู้สึกโดยรวมทางด้านความผูกพันต่อจิตใจท่ีมีต่อองค์การ และแต่ละบุคคลจะให้ค่าของ
ความส าคัญท่ีต่างกันไปในแต่ละแบบ บางคนใช้ความเป็นเหตุผลและความระมัดระวังในการ
พิจารณาท่ีจะอยู่กบัองค์การ ส าหรับบางคนใช้อารมณ์และสญัชาตญาณมากกว่าท่ีจะคิดค านวณ
ประเมินคา่ความเสียหายหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับ และความผกูพนัตอ่องค์การของบคุคลไม่ได้มีตอ่
องค์การเท่านัน้ แต่ยังมีความผูกพันกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ จัดการ ทีมงานบางกลุ่ม หรือ เพื่อน
ร่วมงานในกลุ่ม ซึ่งเรียกว่าจุดรวมความผูกพันต่อองค์การ ( focus of commitment) หมายถึง 
บุคคล สถานท่ี สิ่งของต่างๆ ท่ีกระตุ้นให้เกิดความต้องการท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป 
ตวัอย่างเช่น บคุคลเลือกท่ีจะอยู่กบันายจ้างคนปัจจบุนัเพราะมีความรู้สกึผกูพนักบัทีมงานของตน 
บุคคลมีความกังวลเก่ียวกับความสูญเสียรายได้ และผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ และบุคคลรู้สึกถึง
สญัญาหรือข้อผกูมดักบัผู้จดัการ เป็นต้น 

1. ความผูกพันต่อองค์การด้าน จิตใจ (Affective commitment) เป็นการ
แสดงออกถึงความผกูพนัด้านอารมณ์ของพนกังานท่ีมีต่อองค์การ พนักงานจะตดัสินใจอยู่เพราะ
ความต้องการท่ีจะอยู่ (want to) และจะรู้สึกเสียใจถ้าออกจากองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านจิตใจแสดงถึงการยอมรับของบุคคลในเป้าหมายขององค์การ มีความเต็มใจพยายามท างาน
แทนองค์การ นอกจากนี ้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และกลุ่มบุคคลมีอิทธิพลอย่ างมาก 
ตวัอย่างเช่น ถ้าพนักงานมีความสมัพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มจะท าให้พนักงานมี
ความผกูพนัและต้องการคงอยูก่บัองค์การตอ่ไป แตถ้่าพนกังานมีความสมัพนัธ์ท่ีไม่ดีระหวา่งเพื่อน
ร่วมงาน หรือมีเพื่อนร่วมงานเพียงคนเดียว อาจเป็นเหตใุห้ตดัสินใจออกจากงานได้ง่าย และหาก
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พนักงานหรือกลุ่มของพนักงานมีความสนิทสนมและความสมัพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นกับผู้ ท่ีต้องการ
ออกจากงาน ก็จะท าให้พนกังานเหลา่นีมี้โอกาสมากท่ีจะลาออกจากงานตามไปได้  

2. ความผกูพนัตอ่องค์การด้านการคงอยู่ (Continuance commitment) เป็นการ
แสดงออกถึงความรู้สกึเป็นกงัวลเม่ือต้องออกจากงาน เมื่อค านงึถึงต้นทนุทัง้หมดท่ีได้ลงทนุไป เช่น 
การใช้แรงกายในการท างาน เวลาท่ีใช้ไปกับการท างาน เป็นต้น เทียบกบัผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
เม่ือท างานต่อกับองค์การและค่าความเสียหายเม่ือออกจากงาน พนักงานจะตดัสินใจอยู่เพราะ
ความจ าเป็นท่ีจะต้องอยู่ (need to) เน่ืองจากอาจไม่สามารถหางานอ่ืนท่ีดีกว่าได้ หรือรู้สึกว่า
ตนเองมีความเช่ียวชาญในงาน และเร่ิมมีความชอบและสนุกกับงาน เม่ือเห็นถึงผลตอบแทนท่ี
ได้รับจากองค์การ เช่น รางวลัท่ีเป็นตวัเงิน การได้รับผิดชอบในงานท่ีดีขึน้ นอกจากนีปั้จจยัท่ีจะ
ช่วยเพิ่มความผกูพนัตอ่องค์การด้านการคงอยู่ คือ การขาดทางเลือกในการจ้างงาน พนกังานไม่มี
ท่ีอ่ืนให้ไป ดงันัน้ความต้องการท่ีจะคงอยู่กบัองค์กรจะสงูขึน้ ซึง่ทางเลือกในการจ้างงานท่ีต่างกนั
ขึน้อยู่ปัจจยัต่างๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ อตัราการว่างงาน ทักษะและความสามารถในการท า
ตลาด ยิ่งไปกวา่นัน้ ความผกูพนัตอ่องค์การด้านการคงอยูจ่ะเน้นและความส าคญัเก่ียวกบัประเด็น
ปัญหาในเร่ืองส่วนตวั และครอบครัวมากกว่าความผกูพนัต่อองค์การด้านจิตใจและความผูกพนั
ต่อองค์การทางบรรทดัฐานของสงัคม เพราะสิ่งท่ีท าให้พนกังานยึดมัน่ในงานอย่างลึกซึง้มาจาก
เหตุผลเก่ียวกับงาน และไม่เก่ียวกับงาน การยึดมั่นในงานอย่างลึกซึง้ เป็นความเช่ือมโยงของ
บุคคลกับองค์การซึ่งพวกเขารู้สึกว่าตัวเขาเหมาะกับองค์การ และต้องการจะเสียสละเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงในงาน 

3. ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานสังคม (Normative commitment) 
เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกผิดเม่ือต้องออกจากงาน (sense of guilt) มีการพิจารณาถึงการท่ี
จะตัดสินใจอยู่หรือออกจากงานเป็นสิ่งท่ีถูกหรือผิด พนักงานตัดสินใจท่ีควรจะอยู่ (ought to) 
เพราะเหตผุลตามข้อผกูพนัท่ีมีกบัองค์การ (obligation-based reason) ซึง่การจะสร้างความรู้สึก
ให้พนกังานมีข้อผกูพนักบัองค์การนี ้สามารถท าได้สองแนวทาง วิธีแรก คือ การสร้างความรู้สกึว่า
พนักงานเป็นหนีต้่อองค์การ อาจจะกระท าโดยการใช้งบประมาณในการอบรม และพัฒนา
พนักงาน เพราะเป็นเหมือนข้อสญัญากับพนกังานว่าพวกเขาจะต้องใช้คืนโดยการท างานต่อไป
ให้กบัองค์การ อีกวิธีในการสร้างข้อผกูพนัท่ีมีกบัองค์การ คือ การเป็นสว่นหนึ่งของการองค์กรการ
กศุล เพราะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและสามารถจะช่วยดงึดดูพนกังานใหม่ๆ ให้มาท างานกบั
องค์การได้ รวมทัง้สามารถช่วยให้พนกังานท่ียงัคงอยู่กบัองค์การสร้างความรู้สึกลึกๆ ด้านความ
ผกูพนัตอ่องค์การทางบรรทดัฐานของสงัคม 
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Greenberg (1996) ได้แบง่องค์ประกอบของความผกูพนัตอ่องค์การไว้ 3 ข้อ ดงันี ้
1. ความผูกพัน ด้านการคงอยู่ กับองค์การ (Continuance Commitment) 

หมายถึง การท่ีบคุคลต้องการอยู่ท างานกบัองค์การเพราะมีความเช่ือว่า การลาออกจากงานจะท า
ให้สูญเสียสิ่งท่ีได้ลงทุนกับองค์การในเวลาท่ีผ่านมา เช่น ประโยชน์ท่ีได้จากการเกษียณอาย ุ
สวสัดิการท่ีได้มากขึน้ตามอายงุาน มิตรภาพ เป็นต้น พนกังานยงัคงท างานอยูก่บัองค์การเพราะไม่
ต้องการสญูเสียสิ่งเหลา่นี ้อาจกลา่วได้วา่เป็นผู้ ท่ีมีความผกูพนัด้านการคงอยูใ่นองค์การระดบัสงู 

2. ความผูกพนัด้านความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง การท่ีบุคคล
ต้องการท างานอยู่กบัองค์การ เพราะเห็นพ้องกบัเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ คนท่ีมีความ
ผกูพนัด้านความรู้สกึมาก จะเป็นคนท่ีเห็นพ้องกบัสิ่งท่ีองค์การก าลงัท าอยู ่และเต็มใจท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเตม็ท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กรณีท่ีองค์การก าลงัด าเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง การท่ี
บุคคลต้องการท างานกับองค์การ อนัเน่ืองมาจากแรงกดดนัจากคนอ่ืน คนท่ีมีความผูกพันด้าน
บรรทัดฐานมากจะมีความกังวลมากกว่าคนอ่ืน โดยจะมีความกังวลว่าหากลาออกแล้วจะท าให้
นายจ้างผิดหวงั หรือกงัวลวา่เพื่อนร่วมงานอาจจะคดิกบัตนในทางท่ีไมด่ี เป็นต้น 

Miner (1992) ได้แบง่แนวคิดความผกูพนัตอ่องค์การ ออกเป็น 2 ด้าน ดงันี ้
1. ความผูกพันด้านพฤติกรรม (Behavior Commitment) เป็นความผูกพันต่อ

องค์การในพฤติกรรมท่ีแสดงออกอย่างเสมอต้นเสมอปลาย กลา่วคือ เมื่อพนกังานเกิดความผกูพนั
ตอ่องค์การ จะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในการท างานอย่างมัน่คงต่อเน่ือง ไม่คิดลาออกจาก
งาน หรือโยกย้ายเปลี่ยนงาน และจะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป 
เน่ืองจากได้เปรียบเทียบผลได้ผลเสียท่ีจะเกิดขึน้จากการทุ่มเทท างานในองค์การ และเป็นการยาก
ท่ีจะได้รับจากท่ีท างานอื่น 

2. ความผูกพันด้านทัศนคติ (Attitudinal Commitment) เป็นความรู้สึกของ
บุคคลท่ีรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ซึ่งต่างจากแนวคิดแรกท่ีเป็นผลเน่ืองจากการ
เปรียบเทียบผลได้ผลเสียท่ีจะเกิดขึน้มากกว่า ค านึงถึงความรู้สึกท่ีบุคคลจะแสดงออกถึงความ
ผกูพนัตอ่องค์การเชิงทศันคติของความเช่ือมัน่ ยอมรับในเปา้หมาย คา่นิยมขององค์การ จงึมีความ
ตัง้ใจท่ีจะทุ่มเทอย่างเต็มท่ีในการท างานให้กบัองค์การ และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการ
ท่ีจะรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกขององค์การไว้ 

พศิน แตงจวง (2554) ได้กล่าวถึง แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้หลกั
จิตวิทยาเข้ามาช่วยในกระบวนการมุง่เน้นให้พนกังานเกิดความรัก และความผกูพนัตอ่องค์การ ท า
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ให้เกิดการอยากเรียนรู้ มีความภูมิใจในองค์การ ส่งผลให้งานบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งการท่ีจะท าให้
บคุลากรเกิดความรักและความผกูพนัตอ่องค์การได้นัน้ ขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่ง ๆ ได้แก่ 

1. การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ คือ การส่งเสริมให้พนกังานได้รับการ
พัฒนาทัง้ความรู้ และความสามารถอย่างเหมาะสมนับว่าเป็นเร่ืองส าคัญ เพราะ เม่ือเกิด
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน จะส่งผลให้เกิดความรักและอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์การท่ี
พร้อมจะช่วยพฒันาองค์การให้ก้าวหน้าตอ่ไป 

2. การสื่อสารในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารแบบสองทาง (two-way 
communication) ซึง่จะส่งผลให้บคุลากรเกิดความเข้าใจอนัดีและผกูพนัในองค์การ อนัจะน าไปสู่
การมีสว่นร่วมและการท างานเป็นทีม และผลกัดนัองค์การให้บรรลเุปา้หมายได้ง่าย 

3. การตอบสนองความต้องการ เช่น การจดัสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีตอบสนองความ
ต้องการพืน้ฐานของพนกังานในองค์การ เพื่อดแูลให้พนกังานมีความสขุทัง้กายและใจแบบยัง่ยืน 
สง่ผลตอ่บรรยากาศการท างานท่ีดีขององค์การ ท าให้พนกังานเตม็ใจปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมาย 

จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การข้างต้น ผู้วิจยัสรุป
ได้ว่า ความผกูพนัต่อองค์การ มีองค์ประกอบทัง้ด้านจิตใจ และด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ซึง่เป็น
ความรู้สึกรักองค์การ มีทศันคติเชิงบวกต่อองค์การ ยอมรับ เช่ือมัน่ในค่านิยมและเป้าหมายของ
องค์การ และแสดงออกทางพฤติกรรมโดยทุ่มเทการท างานอย่างเต็มท่ี เพื่อประโยชน์และ
ความก้าวหน้าขององค์การ พูดถึงองค์การในด้านดี และมีความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกของ
องค์การตลอดไป โดยผู้ วิจัยได้น าแนวคิดของ  Colquitt, LePine และ Wesson (2015) มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาถึงความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ซึง่มีองค์ประกอบ  3 ด้าน คือ 1. ด้านจิตใจ หมายถึง การแสดงออกทาง
อารมณ์ของพนกังานท่ีมีต่อองค์การท่ีเช่ือมโยงถึงความผูกพนัต่อองค์การ มีความรู้สึกภูมิใจท่ีได้
เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้องค์การประสบความส าเร็จ รวมถึงการมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลใน
องค์การ 2. ด้านการคงอยู่ หมายถึง ความต้องการเป็นสมาชิกขององค์การตลอดไป ไม่ต้องการ
เปลี่ยนงานหรือลาออกจากท่ีท างานปัจจุบัน เน่ืองจากกลัวการสูญเสียประโยชน์ท่ีได้รับจาก
องค์การ หรือกลวัว่าท่ีท างานใหม่จะให้ในสิ่งท่ีต้องการไม่ดีเท่ากบัท่ีท างานปัจจบุนั 3. ด้านบรรทดั
ฐาน หมายถึง ความผูกพันต่อองค์การ เน่ืองด้วยเหตุผลทางจริยธรรม โดยมีความกังวลว่าการ
ลาออกจากองค์การเป็นการกระท าท่ีไม่สมควร เพราะองค์การได้ให้ปัจจยัต่าง ๆ เช่น ผลตอบแทน 
สวัสดิการ รวมทัง้การลงทุนด้านการพัฒนาความรู้ให้แก่ตน หรือจะท าให้นายจ้างและเพื่อน
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ร่วมงานผิดหวงั เป็นต้น ซึง่เป็นแนวคิดท่ีสามารถวดัระดบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานได้
หลายมิติ 

 
 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับความจงรักภกัดอีงค์การ 

ความจงรักภกัดีมีความส าคญัต่อองค์การ และมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการท างาน
ของพนกังาน โดยผู้บงัคบับญัชาท่ีได้รับความจงรักภกัดีจากผู้ ใต้บงัคบับญัชา จะสามารถบริหาร
จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้ จาก
การศึกษาค้นคว้างานวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับความจงรักภักดีต่อองค์การพบว่า มี
นกัวิชาการท่ีท าการศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมายและแนวคิดของความจงรักภกัดีตอ่องค์การ 
ดงันี ้

ความหมายของความจงรักภกัดต่ีอองค์การ 
Sheldon (1971) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ความจงรักภกัดีตอ่องค์กร หมายถึง ทศันคติ

หรือความรู้สึกท่ีสมาชิกมีต่อองค์การ ซึ่งเช่ือมโยงระหว่างความผูกพันของบุคคลแต่ละคนกับ
องค์การ และมีการประเมินองค์การไปในทางท่ีดี ท าให้มีความพยายามตัง้ใจท่ีจะปฏิบัติงาน 
เพื่อให้บรรลเุปา้หมายและคา่นิยมขององค์กร 

Kanter (1968) ได้ให้ความหมายของความจงรักภักดี หมายถึง ความเต็มใจของ
บคุคลท่ีจะคงอยู่ในสงัคม มีความผกูพนัและต้องการท่ีจะเป็นสมาชิกอยู่ในสงัคม มีความสมัพนัธ์ท่ี
ดีกบับคุคลอ่ืนในสงัคม 

Marsh และ Manari (1977) ได้ให้ความหมายว่า ความจงรักภักดีต่อองค์การ เป็น
ความรู้สกึถึงความเป็นเจ้าของ หรือความผกูพนัต่อองค์การท่ีตนท างานอยู่ ยอมรับเปา้หมายหลกั
ขององค์การ รวมทัง้จะต้องมีการประเมินผลบวกตอ่องค์การ 

Steers (1977) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความจงรักภกัดีต่อองค์กร หมายถึง ลกัษณะ
ของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร มีความพยายาม มุ่งมัน่ในการท างานอย่างเต็มท่ี สรรค์สร้างผลงานท่ีดี เพื่อประโยชน์ของ
องค์กร ให้องค์กรประสบความส าเร็จบรรลเุป้าหมาย และเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะ
คงไว้ซึง่ความเป็นสมาชิกขององค์กร ตัง้ใจท่ีจะปฏิบตัิงานในองค์กรนีต้ลอดไป มีความจงรักภกัดี
ตอ่องค์กร และพร้อมท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนวา่ตนเองเป็นสมาชิกขององค์กร 

 Robbins (2001) อ้างถึงใน วิภา จันทร์หล้า (2559) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความ
จงรักภกัดีตอ่องค์กร หมายถึง การท่ีบคุคลมีความสขุทัง้กายและใจในการท างาน มีความต้องการ
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เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ต้องการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกับบุคคลอ่ืน รวมถึง
การได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืน 

Alfred (1982) อ้างถึงใน ธีรวัฒน์ ศรีอนุชาต (2556) ให้ความหมายค าว่า ความ
จงรักภกัดี เป็นเสมือนข้อผูกมดัท่ีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือทัง้สองฝ่ายได้ตกลงใจท่ีจะช่วยให้อีกฝ่าย
หนึ่งประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้  โดยจะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
ปราศจากผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเก่ียวข้องเพื่อให้งานส าเร็จ ความจงรักภักดี ก่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์ในเร่ืองของความร่วมมือท่ีจะน าไปสูก่ารรวมกนัเป็นหนึง่เดียว  

McCarthy (1998) กลา่วว่า ความจงรักภกัดีตอ่องค์กร เป็นความเช่ือมโยงด้านความ
ผกูพนัระหวา่งบริษัทและพนกังาน ซึง่กลา่วไว้ว่าปัจจยัสว่นบคุคลเป็นสว่นหนึ่งท่ีก่อให้เกิดความพงึ
พอใจของผู้ปฏิบตัิงานจนเปลี่ยนเป็นความผกูพนัตอ่องค์กร และน ามาไปสูค่วามจงรักภกัดี 

Buchanan (1974) ได้ให้ความหมายของความจงรักภักดีต่อองค์การ หมายถึง 
ความรู้สึกผูกพันกับองค์การ ผูกพนัต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ รู้สึกเป็นพวกเดียวกัน
ปรารถนาท่ีจะปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเต็มท่ี และต้องการเป็นสมาชิกขององค์กรตอ่ไป 

กรองกาญจน์ ทองสุข (2554) กล่าวว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กร หมายถึง การท่ี
พนกังานมีความรู้สกึรักในองค์กร ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากองค์กรมีสิง่จงูใจ หรือตอบสนองความต้องการ
ของพนกังานได้อย่างเพียงพอ ท าให้อยากท างานอย่างมีความสขุ จนอยากท างานกบัองค์กรตอ่ไป
ในระยะยาว โดยไม่คิดอยากจะลาออกจากองค์กร 

จีรภัคร เอนกวิถี (2557) กล่าวว่า ความจงรักภักดี หมายถึง การท่ีสมาชิกของ
องค์การมีความรู้สึกรักและผกูพนัต่อองค์การ มีทศันคติเชิงบวกต่อองค์การในทุกๆ ด้าน ท างานท่ี
ได้รับมอบหมายด้วยความตัง้ใจ เต็มความสามารถ พร้อมท่ีจะท างานเพื่อองค์การตลอดไป แม้ว่า
จะมีความขดัแย้งกบัสมาชิกในองค์การก็ตาม 

เดชพงศ์ โพธิสวุรรณ (2560) กลา่ววา่ ความจงรักภกัดีตอ่องค์กร หมายถึง ความรู้สกึ
รักผูกพนัต่อองค์กร มีทัศนคติท่ีเชิงบวกต่อองค์กร อุทิศตนในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างตัง้ใจและเต็มความสามารถ ปฏิบตัิตนให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัองค์กร อีกทัง้มี
ความตัง้ใจท่ีจะท างานอยูใ่นองค์กรตอ่ไปโดยไมค่ิดลาออกจากองค์กร 

จากความหมายของความจงรักภักดีต่อองค์การข้างต้น ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า 
ความจงรักภกัดีต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน จนน ามาสู่ความ
จงรักภกัดีต่อองค์การ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ อทุิศทัง้ก าลงักาย ก าลงัใจในการปฏิบตัิงานอย่าง
เต็มความสามารถเพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  มุ่งมั่นท่ีจะสร้างความ
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เจริญเติบโตให้กบัองค์การ และพร้อมท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนว่าตนเองเป็นสมาชิกขององค์การ รวมทัง้
พดูถึงองค์การในทางท่ีดี นอกจากนี ้ยงัมีความตัง้ใจท่ีจะท างานอยู่กบัองค์การต่อไปในระยะยาว 
แม้วา่องค์การจะประสบปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาใดก็ตาม 

แนวคดิเก่ียวกับความจงรักภกัดต่ีอองค์การ 
Hoy และ Rees (1974) อ้างถึงใน จาตุรงค์ วัฒนศิ ริ (2552) ได้กล่าวว่า ความ

จงรักภกัดีตอ่องค์กรเป็นสิ่งท่ีแสดงออก ซึง่เป็นสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลกบัองค์กร นัน่คือ ถ้าคน
ยิ่งมีความจงรักภักดีต่อองค์กรสูงมากขึน้เท่าไร แนวโน้มท่ีจะลาออกก็จะน้อยลงเท่านัน้ ความ
จงรักภักดีประกอบด้วย  3 มิติ  คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral aspect) ความรู้สึก 
(Affective aspect) และการรับรู้ (Cognitive aspect) ซึง่เคร่ืองชีว้ดัความจงรักภกัดี แบ่งออกเป็น 
3 ด้านได้ ดงันี ้

1. ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral aspect) คือ การแสดงออกทางด้าน
พฤติกรรมมาจากทศันคติ หากมีทัศนคตทิางบวกกบัองค์กรด้านจงรักภกัดี ก็จะแสดงออกถึงความ
เต็มใจ มุง่มัน่ท างานอยา่งเต็มท่ีเพื่อให้งานออกมาอย่างมีประสทิธิภาพ เพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ของ
องค์การ พร้อมสนบัสนุนให้องค์การเจริญเติบโต และไม่คิดจะออกจากงานไปท างานท่ีองค์กรอ่ืน 
แม้จะได้ข้อเสนอท่ีดีกวา่ 

2. ด้านความรู้สึก (Affective aspect) คือ อารมณ์ ความรู้สึกท่ีเกิดจากการ
ประเมินความรู้สึกชอบ ไม่ชอบต่อบุคคลหรือสถานการณ์ เช่น ความรักท่ีจะท างานกับองค์การ
ความพงึพอใจในองค์การ 

3. การรับรู้ (Cognitive aspect) คือ ค่านิยม ความเช่ือท่ีบุคคลยึดถือต่อบุคคล
หรือสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อสิ่งท่ีบุคคลรับรู้และกระท า เช่น ความเช่ือมั่น และไว้วางใจใน
องค์การความเช่ือถือในผู้บงัคบับญัชาและองค์การ แม้คนอ่ืนจะมีปฏิกิริยาต่อการตดัสินใจของ
องค์การ ความรู้สกึวา่องค์การและผู้บงัคบับญัชายินดีรับผิดชอบแทนเม่ือตวัเองบกพร่อง ความรู้สกึ
โดยตรงวา่มีความจงรักภกัดีตอ่องค์การ 

Steers (1977) กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความภกัดีต่อองค์กรของ
พนกังาน มี 3 กลุม่ ได้แก่ 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ท างาน ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ
สมรส ระยะเวลาของการปฏิบตัิงานในองค์กร และระดบัต าแหน่งงาน 
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2.  ลกัษณะของงาน ได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน ความหลากหลายของงาน 
ความมีเอกลกัษณ์ของงาน การมีสว่นร่วมในการบริหาร งานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน และผล
ย้อนกลบัของงาน 

3. ประสบการณ์จากการปฏิบตัิงาน หมายถึง สภาพการท างานท่ีพนกังานได้รับ 
ได้แก่ ความรู้สกึว่าตนมีความส าคญักบัองค์กร ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร ความเช่ือถือ
ได้ขององค์กร และต้องปรารถนาที่จะได้รับการตอบสนองความต้องการจากองค์กร 

นอกจากนี ้Steers ยงัมีความเห็นวา่ความจงรักภกัดีมีความส าคญั 4 ประเด็น คือ  
1. บุคลากรท่ีมีความจงรักภกัดีอย่างสงู จะเต็มใจสร้างผลงานให้องค์การ ส่งผล

ให้เกิดการปฏิบตัิงานสงูกวา่คนอื่น  
2. บุคลากรท่ีเช่ือมัน่ในค่านิยมองค์การ จะรู้สึกเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกับองค์การ

และจะปฏิบตัิงานงานให้กบัองค์การเปรียบเสมือนเฟืองส าคญัท่ีเป็นสว่นประกอบของความส าเร็จ  
3. บุคลากรท่ีมีความจงรักภักดีสูง จะมีความปรารถนาจะอยู่ปฏิบัติงานกับ

องค์การตลอดไปด้วยความศรัทธา  
4. บุคลากรท่ีมีความจงรักภกัดีสงู จะส่งผลให้เกิดการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม 

ให้บรรลเุปา้หมายและคา่นิยมขององค์การ 
Whitney และ Cooper (1992) กล่าวว่า ความจงรักภักดีต่อองค์การ เป็นได้ทัง้

ทศันคติ และพฤติกรรม กลา่วคือ  
1. ด้านทัศนคติความจงรักภักดีต่อองค์การ เป็นองค์ประกอบของความยึดมั่น

และมีความรู้สกึผกูพนัตอ่องค์การ  
2. ด้านพฤติกรรม เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์การ ท่ีประกอบด้วย 2 

องค์ประกอบ ดงันี ้ 
2.1 มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในการพฒันาองค์การ เป็นการกระท าสิ่ง

ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนสมาชิกโดยใช้ข้อเรียกร้องในการท างานเป็นเง่ือนไข เพื่อ
ปรับปรุงองค์การให้ดีขึน้ ซึ่งพฤติกรรมดงักล่าว จะก่อให้เกิดความผูกพันและความพึงพอใจต่อ
องค์การสงู 

2.2 การอยู่นิ่งเฉย เป็นการอยู่ในองค์การอย่างเงียบสงบ เม่ือองค์การประสบ
กบัภาวะวิกฤต สมาชิกจะอยู่ในองค์การด้วยความอดทน และปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารใน
การตดัสินใจตา่ง ๆ 
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Adler และ Adler (1998) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีจะพฒันาให้สมาชิกเกิดความ
จงรักภกัดีตอ่องค์การ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. ความมีอ านาจเหนือผู้ อ่ืน คือ การมีผู้น าท่ีบริหารงานได้อย่างเข็มแข็ง เป็นท่ี
ยอมรับของผู้ ใต้บังคับบัญชา เข้าใจพฤติกรรมของลูกน้องแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกัน และ
สามารถควบคมุให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากความขดัแย้งในทีม 
และมีความต้องการเป็นสมาชิกขององค์การตอ่ไป 

 2. การแสดงเอกลกัษณ์ คือ การท่ีสมาชิกองค์การรับรู้ว่าตนเองมีเอกลกัษณ์ของ
ตนเองและกลุ่ม ท าให้เกิดแรงบนัดาลใจในการท างาน มีบรรยากาศความสนิทสนมเป็นกนัเอง มี
ความซื่อสตัย์ตอ่กลุม่ และอทุิศตนในการท างานเพื่อองค์การ  

3. ความผกูพนั คือ การท่ีสมาชิกองค์การรับรู้ว่าตนมีความจงรักภกัดีต่อองค์การ 
ทุ่มเทปฏิบตัิงานอย่างเต็มท่ี และปฏิบตัิตามกฎระเบียบขององค์การ ลงทุนแรงกายแรงใจในการ
ท างาน และคิดว่าหากมีการโอนย้ายจากองค์การจะถกูตดัสทิธิตา่งๆ ไม่คุ้มกบัการลงทนุท่ีลงไป จึง
ไมอ่ยากสญูเสียสทิธ์ิดงักลา่ว จงึตดัสินใจปฏิบตัิงานกบัองค์การตอ่ไป 

4. การบรูณาการ คือ การท่ีสมาชิกองค์การรับรู้ว่าตนเองมีความรู้สกึในระดบัสงู
ถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ มีความสามัคคีภายในกลุ่ม มี
สัมพันธภาพท่ีดี  ท างานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากเกิดความขัดแย้งกับ
บคุคลภายนอก ทีมจะรวมตวักนัช่วยเหลือและตอ่ต้านความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ 

5. ก าหนดเป้าหมาย คือ การท่ีสมาชิกองค์การรับรู้ และยอมรับจดุมุ่งหมายเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกันกับองค์การ พึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ภาคภูมิใจ เสียสละ และทุ่มเทความ
พยายามในการปฏิบตัิงานอยา่งเต็มท่ี เพื่อมุง่สูเ่ปา้หมายองค์การโดยรวม 

Blau และ Scotts (1962) อ้างถึงใน เดชพงศ์ โพธิสุวรรณ (2560) กล่าวว่า ผลผลิต
จากการท างานของพนกังานมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งยิ่งกบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กร อาจเพราะวา่
ผู้ ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความจงรักภักดีจะท างานให้กับผู้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจ และการ
สั่งงานของผู้บังคับบัญชาจะง่ายท่ีจะกระตุ้นให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาท างานเพิ่มขึน้ โดยจะแสดง
พฤตกิรรมออกมา ดงันี ้

1. พนักงานท่ีมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ท าให้องค์กรมีความมั่นคง การออก
จากงานลดลง และข้อเรียกร้องต่าง ๆ ของสมาชิกน้อยลง เน่ืองจากองค์กรสามารถสนองตอบ
ความต้องการของพนกังานได้อย่างครบถ้วน และลดการลาออกจากงานก่อนเวลาอนัสมควรได้ ซึง่
พฤติกรรมของผู้จงรักภกัดีต่อองค์กร อาจจะแตกต่างกนัไปก็ต่อเม่ือองค์กรสามารถท่ีจะเพิ่มสิทธิ
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ประโยชน์ให้แก่สมาชิกเพื่อแก้ปัญหาการอยากออกจากงานของพนักงาน เช่น องค์กรอาจเพิ่ม
คา่จ้างให้แก่สมาชิกก็ ท าให้สมาชิกคงอยูก่บัองค์กรตอ่ไป เป็นต้น 

2. เง่ือนไขของผู้ มีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรควรจะมี แยกได้ 2 ประการคือ 
2.1 คณุภาพของผลผลติขององค์กรลดลง 
2.2 ควรดแูลเอาใจใส่พนกังาน และค านึงถึงคณุภาพของผลผลิตหรือผลการ

ปฏิบัติงาน มิฉะนัน้พนักงานก็จะยังคงอยู่กับองค์กรต่อไป โดยท่ีผลผลิตขององค์กรยังคงเป็น
เช่นเดมิ 

3. การแสดงออกถึงความจงรักภกัดีตอ่องค์กร ประกอบด้วยหลกั 2 ประการคือ 
3.1 สมาชิกในองค์กรยินดีท่ีจะอยู่ร่วมงานกบัองค์กรด้วยความเต็มใจ และไม่

มีความคดิเร่ืองการออกจากงาน แม้องค์กรหรือบริษัทมีผลผลิตหรือมีผลประกอบการลดลง 
3.2 สมาชิกในองค์กรรู้สกึวา่ตนมีความส าคญัตอ่องค์กร 

รุจิรา เรืองวิไลกฤตย์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า เคร่ืองชีว้ดัความจงรักภกัดี แบ่งได้เป็น 3 
ด้าน ดงันี ้ 

1. ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก คือ การไม่อยากย้ายไปท างานองค์การอื่น แม้จะมี
ข้อเสนอท่ีดีกว่า หรือย้ายตามหัวหน้าเม่ือหัวหน้าย้ายไปท างานท่ีอ่ืน  แต่จะก็ยังคงท างานกับ
องค์การตอ่ไปแม้องค์การจะประสบปัญหา 

2. ด้านความรู้สกึ คือ มีความรู้สกึพงึพอใจ รักและศรัทธาท่ีจะท างานกบัองค์การ
ตอ่ไปในระยะยาว  

3. ด้านการรับรู้ คือ มีความเช่ือมัน่และไว้วางใจต่อองค์การ แม้ผู้ อ่ืนจะมีการพูด
ถึงองค์การในทางที่ไม่ดีก็ตาม 

นอกจากนี ้ผู้วิจยัดงักลา่ว ยงัได้กลา่วถึงประโยชน์ของความจงรักภกัดีตอ่องค์กร ดงันี ้
1. ท าให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า 
2. บคุลากรถือเป็นทรัพย์สนิท่ีมีคณุคา่ขององค์กร 
3. ท าให้องค์กรได้เปรียบคูแ่ข่งขนั 
4. ท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานสงู  

อชุมุพร แก้วขนุทด (2550) ได้กลา่วถึง เคร่ืองมือท่ีใช้วดัพฤตกิรรมความจงรักภกัดีตอ่
องค์กรของพนกังานในการท่ีสนบัสนุนองค์กรด้านต่างๆ และการแสดงความจงรักภกัดีต่อองค์กร
ตอ่หน้าสาธารณชน มีองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้
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1. ปกป้ององค์กรเม่ือถูกวิพากษ์วิจารณ์จากพนักงานคนอ่ืน  ๆ ได้แก่ การท่ี
พนกังานท่ีมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรจะรับรู้ว่าตนมีหน้าท่ีปกป้ององค์กร รวมทัง้โต้แย้งกลบัใน
กรณีท่ีมีพนกังานคนอื่น ๆ วิพากษ์วิจารณ์องค์กรของตนในทางท่ีไม่ดี 

2. ให้ความส าคญัต่อบคุคลภายนอกองค์กรด้วยทศันคติเชิงบวกกบัการท างานท่ี
องค์กร ได้แก่ การท่ีพนกังานกล่าวถึงข้อดีต่อองค์กรทัง้ในด้านการบริหารงาน การจดัองค์กร การ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านทักษะต่างๆ  การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการท่ีได้รับ การส่งเสริม
ภาพลกัษณ์องค์กรต่อบุคคลภายนอกองค์กร รวมทัง้ชวนเพื่อนและครอบครัวให้มาใช้บริการของ
องค์กร 

3. ไม่บน่ถึงการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรในท่ีสาธารณชน ได้แก่ การท่ีพนกังาน
ไม่กล่าวพาดพิงองค์กรในด้านลบ ไม่น าข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ หรือพูดถึงการ
เปลี่ยนแปลงท่ียงัไมส่ าเร็จภายในองค์กรของตนเองไปให้บคุคลภายนอกองค์กรได้รับรู้ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับความจงรักภกัดีต่อองค์การข้างต้น 
สามารถสรุปได้ว่าความจงรักภกัดีนัน้ มีความหมายใกล้เคียงและมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนั
ตอ่องค์การ นัน่คือ เม่ือพนกังานมีความผกูพนัตอ่องค์การแล้ว ก็จะสง่ผลให้เกิดความจงรักภักดีตอ่
องค์การ มีทัศนคติเชิงบวก มีความศรัทธาต่อองค์การ ทุ่มเทการท างานอย่างเต็มท่ี เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อท าประโยชน์ให้กับองค์การ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะท างานกับ
องค์การตลอดไป ไม่คิดลาออกจากองค์การแม้จะมีองค์การอ่ืนให้ข้อเสนอท่ีดีกวา่ ซึง่การท่ีองค์การ
มีพนกังานท่ีมีความจงรักภกัดี ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน อีกทัง้ยงัได้เปรียบทางการ
แข่งขนัอีกด้วย เน่ืองจากองค์การมีพนกังานท่ีมีศกัยภาพให้อยูก่บัองค์การ ท าให้องค์การให้มีความ
เจริญเติบโต สามารถลดต้นทนุในการสรรหาพนกังานใหม่ได้อีกด้วย โดยการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น า
แนวคิดของ Hoy & Rees (1974, อ้างถึงใน จาตรุงค์ วฒันศิริ, 2552) มาประยกุต์ใช้ในการศกึษา
ความจงรักภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ศกึษา
ถึงระดบัความจงรักภกัดีท่ีพนกังานแสดงออก รวมทัง้ความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานกับธนาคาร 
ซึง่ตวัชีว้ดัความจงรักภกัดีตามแนวคิดนี ้ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
คือ การแสดงพฤติกรรมท่ีมาจากทัศนคติทางบวกต่อองค์การ หรือต่อผู้ บังคับบัญชา เช่น ไม่
ต้องการย้ายงานไปองค์การอ่ืน แม้ว่าจะมีข้อเสนอท่ีดีกว่า หรือผลประกอบการขององค์การแย่ลง 
เป็นต้น 2. ด้านความรู้สกึ คือ อารมณ์ ความรู้สกึท่ีเกิดจากการประเมินความรู้สกึพงึพอใจ ช่ืนชอบ
ต่อบุคคลหรือองค์การ เช่น ความรักท่ีจะท างานกับองค์การ มีความสขุและความพึงพอใจในการ
ท างานท่ีองค์การ 3. การรับรู้ คือ ค่านิยม ความเช่ือท่ีบุคคลยึดถือต่อบุคคลหรือสถานการณ์ท่ีมี
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อิท ธิพลต่อสิ่ ง ท่ีบุคคลรับ รู้  เช่น  ความเช่ือมั่น  และไว้วางใจในองค์การ ความเช่ือถือใน
ผู้บงัคบับญัชา แม้คนอ่ืนจะกลา่ววา่ร้ายองค์การ หรือมีปฏิกิริยาตอ่การตดัสินใจของผู้บงัคบับญัชา
ก็ตาม  

 
แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างาน 

ประสิทธิภาพในการท างานเกิดจากพนักงานท่ีมีความสขุ และพึงพอใจในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงการท่ีพนักงานมีความรู้สึกผูกพันและมีความจงรักภกัดีต่อ
องค์การ ตัง้ใจทุ่มเทการท างานอย่างเต็มท่ี ท าให้ผลงานท่ีออกมามีคณุภาพ และมีประสิทธิภาพ 
อนัจะสง่ผลตอ่องค์การเป็นอย่างมาก ซึง่จากการศกึษาค้นคว้างานวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพในการท างาน พบว่า มีนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้ให้ความหมาย และ
แนวคดิของประสทิธิภาพในการท างาน ดงันี ้

ความหมายของประสิทธิภาพในการท างาน 
นาตภา ไทยธวชั (2550) ได้สรุปไว้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ประกอบด้วย

คณุภาพงาน ปริมาณการผลิต ความรวดเร็วในการท างาน ซึง่พนกังานสามารถปฏิบตัิงานได้อย่าง
รวดเร็ว ผลิตชิน้งานออกมามีคณุภาพตรงตามความต้องการขององค์กร เป็นท่ียอมรับขององค์กร
ภายนอก และถกูต้องตามเปา้หมายท่ีวางไว้ 

อคัรินทร์ พวฬเสวต (2551) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึง การใช้
ทกัษะ ความรู้ และความสามารถท่ีมีอยู่ในการคิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ และสร้างสรรค์ผลงาน โดย
อาศัยความร่วมมือในการท างานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการวิเคราะห์ปัญหา และให้
ความส าคญักบัคณุภาพของผลงาน 

กรรณิกา เทพนวล (2552) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการท างานว่า 
ประสิทธิภาพการท างาน คือ การท างานของบคุคลท่ีตัง้ใจท างานอยา่งเต็มความสามารถ มีการน า
ความรู้ ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการท างาน อีกทัง้มีการน ากลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดมาใช้กับองค์การ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การโดยใช้ทรัพยากร เงินทุน 
คา่ใช้จ่าย พลงังาน หรือเวลาให้น้อยท่ีสดุ  

จิตราวรรณ ถาวรวงศ์สกุล (2554) ได้ให้ความหมาย ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
หมายถึง การท างานได้ส าเร็จตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ ซึง่แบง่ออกเป็น ด้านสว่นบคุคล คือ ความตัง้ใจ
และปฏิบตัิงานอยา่งเตม็ความสามารถ ด้านผลการปฏิบตัิงาน คือ การท างานได้ส าเร็จตามจ านวน
ท่ีได้รับมอบหมาย และตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผลงานท่ีออกมามีความถูกต้อง ปราศจาก
ข้อผิดพลาด 
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กานดา ค ามาก (2555) ได้ให้ความหมาย ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ผลผลิตหรือผลงานท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ในองค์กรน้อยท่ีสุด ใช้เวลาน้อย และ
ผู้ปฏิบตัิงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานอย่างเต็มท่ี โดยมีเทคนิควิธีการท างานท่ี
เหมาะสม โดยสามารถวัดผลงานได้จากผลผลิตท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานและ
เปา้หมายท่ีวางไว้ 

สิริวดี ชูเชิด (2556) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึง ความสามารถ
และทกัษะในการท างานของผู้ปฏิบตัิงานท่ีจะสร้างผลงานท่ีดี ปรับปรุงงานให้มีคณุภาพ เพื่อบรรลุ
เปา้หมายของตนเองและองค์กร สร้างความพงึพอใจตอ่ตนเอง องค์กรและลกูค้า 

กิตติยา ฐิติคณุรัตน์ (2556) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึง การผลิต
สินค้าหรือบริการให้ได้มากท่ีสดุ โดยใช้ต้นทนุหรือปัจจยัน าเข้าน้อยท่ีสดุ เวลาท่ีใช้ประหยดัท่ีสดุ มี
ความรวดเร็วในการท างาน ผลงานท่ีออกมามีความถูกต้อง ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
มาตรฐาน และส าเร็จตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 

พิชญา วัฒนรังสรรค์ (2558) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ การ
ปฏิบตัิงานให้ประสบผลส าเร็จ โดยใช้ทรัพยากรให้น้อยท่ีสดุ กระบวนการท างานประหยดัทัง้ด้าน
เวลา แรงงาน ทรัพยากรต่างๆ และปฏิบตัิงานด้วยความตัง้ใจ เอาใจใส่ มีการวางแผนเพื่อให้งาน
ประสบความส าเร็จเป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

จากความหมายข้างต้น ผู้ วิจัยสามารถสรุปความหมายของประสิทธิภาพในการ
ท างาน หมายถึง การปฏิบตัิงานด้วยความตัง้ใจ เพื่อให้ได้ผลงานท่ีมีคณุภาพ ถกูต้อง และรวดเร็ว 
ส าเร็จตามก าหนดเวลาท่ีตัง้ไว้ โดยอาจมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยสนบัสนุนการท างานให้มีความ
รวดเร็ว และแม่นย ายิ่งขึน้ รวมทัง้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น คน เงิน เคร่ืองจักร อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีและเวลา เป็นต้น ได้อยา่งคุ้มคา่ และเกิดประโยชน์สงูสดุ 

แนวคดิเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างาน 
Peterson และ Plowman (1953) ได้ ให้แนวคิด เก่ียวกับประสิท ธิภาพในการ

ปฏิบตัิงาน ประกอบไปด้วยองค์ประกอบของประสทิธิภาพ 4 ข้อ ดงันี ้
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผู้ ผลิตและผู้ ใช้ได้

ประโยชน์คุ่มค่า และมีความพึงพอใจในผลผลิตหรือผลงานมีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน ส าเร็จ
รวดเร็ว นอกจากนีผ้ลงานท่ีมีคณุภาพควรก่อเกิดประโยชน์ตอ่องค์การ และสร้างความพงึพอใจแก่
ลกูค้าหรือผู้มารับบริการ 
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2. ปริมาณงาน (Quantity) ควรมีการวางแผน บริหารเวลาอยา่งเหมาะสม เพื่อให้
ผลงานเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน มีปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดในแผนงาน 
หรือเปา้หมายท่ีองค์การได้ตัง้ไว้  

3. เวลา (Time) คือ เวลาท่ีใช้ในการด าเนินงานหรือปฏิบตัิงานจะต้องเหมาะสม
กับงานและทันสมัย รวมทัง้มีการน าเทคนิคการท างานมาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็วขึน้ ลด
ขัน้ตอนท่ีซบัซ้อนและไม่จ าเป็นออกในกระบวนการท างาน 

4. ค่าใช้จ่าย (Cost) ในการด าเนินงานทัง้หมดจะต้องสมเหตสุมผลกับงานและ
วิธีการ คือ ลงทุนน้อยและได้ผลก าไรมากท่ีสดุ ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการ
ผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วสัด ุเทคโนโลยี ท่ีมีอยู่อย่างประหยดัคุ้มค่า และเกิด
การสญูเสียน้อยท่ีสดุ 

Millet (1954) ได้กลา่ววา่ การวดัประสิทธิภาพในการท างาน สามารถวดัได้จากความ
พงึพอใจในการให้บริการประชาชน โดยพิจารณาได้จากสิง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน คือ การบริการท่ีมีความยุติธรรม เสมอภาค 
แก่ผู้ รับบริการทกุคน ไมมี่การแบง่แยกความสนิทสนม หรือให้บริการบคุคลใดเป็นพิเศษ 

2. การให้บริการอยา่งรวดเร็วทนัเวลา คือ การให้บริการอย่างรวดเร็ว ถกูต้อง เพื่อ
ลดการรอคอยของผู้ รับบริการ อนัจะก่อให้เกิดความไมพ่งึพอใจในการรับบริการ 

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ คือ ความเพียงพอของสถานท่ี เคร่ืองมือ วัสดุ
อปุกรณ์ในการให้บริการแก่ลกูค้ารวมไปถึงความพร้อมในการปฏิบตัิงานของพนกังาน 

4. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง คือ การพฒันาปรับปรุงงานทางด้านการบริการ 
และพฒันาคณุภาพให้ดีอย่างต่อเน่ือง สนองความต้องการลกูค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้ รับบริการ 

Zaleanick (1958) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการการปฏิบัติงานนัน้ ขึน้อยู่กับ
ผู้ปฏิบตัิงานได้รับการตอบสนองความต้องการทัง้ภายในและภายนอกมากน้อยเพียงใด กล่าวคือ
หากผู้ ปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับท่ีดีมาก การปฏิบัติงานก็จะมี
ประสิทธิภาพมากด้วย ซึง่ความต้องการภายนอก ได้แก่ คา่ตอบแทน สวสัดิการ ความปลอดภยัใน
การท างาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน เป็นต้น ส าหรับความต้องการ
ภายใน ได้แก่ ความต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในทีม ความต้องการแสดงความจงรักภกัดี การมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น นอกจากนี ้ลักษณะการท างานร่วมกันเป็นทีมของ
ผู้ปฏิบตัิงานทุกระดบัในองค์การนัน้ ก็ส่งผลให้การท างานสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีองค์การตัง้ไว้
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ได้เช่นกนั ฉะนัน้องค์การจะต้องมีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการท างานสามารถบรรลผุลส าเร็จ
ขององค์การได้  

Woodcock (1989) อ้างถึงใน สิตาพชัร จินตนานนท์ (2557)  ได้ให้แนวคิดเก่ียวกบั
การท างานร่วมกันของบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ จะต้องมีการแสดงออกถึงการท างานท่ีดี 
ประกอบด้วยลกัษณะส าคญั 11 ประการท่ีเรียกวา่ “Building blocks” ประกอบไปด้วย 

1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจนและเห็นพ้องตรงกัน (Clear objective 
and agreed goal) คือ มีการก าหนดวตัถปุระสงค์ในการท างานท่ีชดัเจน สอดคล้องกบัเป้าหมาย
ขององค์การ เพื่อให้ผลการท างานเป็นไปตามนโยบายท่ีองค์การก าหนดไว้ บรรลุผลส าเร็จของ
องค์การร่วมกนั 

2. ความเปิดเผยต่อกันและการแก้ไขปัญหา (Openness and confrontation) 
เป็นสิ่งส าคญัในการท างานร่วมกนั ซึ่งการท างานท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ พนกังานจะต้องกล้าแสดง
ความคิดเห็นอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ชัดเจน และร่วมกันแก้ไขปัญหา สมาชิกในทีมมีความ
เข้าใจซึง่กนั เพื่อให้สามารถท างานร่วมกนัได้เป็นอย่างราบร่ืน พยายามเรียนรู้ความต้องการบคุคล
อ่ืนในทีม ความสนใจ ความถนดั ข้อดี ข้อเสีย และอารมณ์ เป็นต้น เพื่อน ามาปรับใช้ในการท างาน
ร่วมกบับคุคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

3. การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน (Support and trust) การท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพนัน้ นอกจากจะเกิดจากการตัง้ใจท างานเต็มก าลงัความรู้ ความสามารถแล้ว การ 
ได้รับการสนบัสนนุและความไว้วางใจในการท างานจากทัง้หวัหน้างานและผู้ ร่วมงานในทีมก็มีสว่น
ส าคญัท่ีจะท าให้งานส าเร็จออกมาได้อยา่งดีท่ีสดุ และมีประสิทธิภาพ 

4. ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ (Cooperation and 
conflict) คือ สมาชิกแตล่ะคนในทีมพร้อมท่ีจะท างานร่วมกนั ยินดีท่ีจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กนัและกนั เม่ือได้รับมอบหมายให้ท างานร่วมกนั 

4.1 การสร้างความร่วมมือกบับคุคลอ่ืน จะต้องมีความเข้าใจในเปา้หมายการ
ท างานร่วมกนั สร้างทศันคติการท างานเชิงบวก ไม่มีการแบ่งแยกชอบท่ีรักมกัท่ีชงัในการให้ความ
ร่วมมือ รวมทัง้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุคลอ่ืน เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากบคุคลท่ีต้องการ
ด้วยความเต็มใจและยินดีร่วมมือในการท ากิจกรรมตา่งให้ประสบส าเร็จ 

4.2 วิธีแก้ความขดัแย้งนัน้ ทัง้สองฝ่ายจะต้องระดมความคิดร่วมกนั ยอมรับ
ความคิดเห็นซึง่กนัและกนัโดยปราศจากอคติ มีความยืดหยุ่นและร่วมกนัลงความคิดเห็นเลือกวิธีท่ี
ดีท่ีสดุท่ีตรงกนั เพื่อแก้ปัญหาความขดัแย้ง และน าไปสูค่วามส าเร็จในงานร่วมกนั 
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5. กระบวนการท างานและการตัดสินใจท่ีถูกต้องเหมาะสม (Sound working 
and decision procedure) การท างานท่ีมีประสิทธิภาพจะค านึงถึงผลงานเป็นอันดับแรก ส่วน
วิธีการท างานเป็นอนัดบัรอง อย่างไรก็ตามจดุมุ่งหมายจะต้องมีความชดัเจน สมาชิกทกุคนในทีมมี
ความเข้าใจตรงกนั หลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดและป้องกนัการโต้เถียงกนัในการตดัสินใจ หรือสัง่การ
ของผู้บงัคบับญัชา การเห็นพ้องต้องกันในกระบวนการตดัสินใจ หมายความว่า ผู้ ร่วมงานรับฟัง
และเข้าใจขอบเขตของกระบวนการตัดสินใจ และมีอิสระในการพูดแสดงความคิดเห็นอย่าง
เปิดเผย โดยทุกคนจะต้องพอใจในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและเห็นพ้องต้องกนักบัสิ่งท่ีร่วม
ตดัสินใจในการด าเนินงาน หรือตดัสินใจแก้ปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ร่วมกนั 

6. ภาวะผู้น าท่ีเหมาะสม (Appropriate Leadership) การท างานร่วมกนัเป็นทีม
ท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ จะต้องมีผู้ น าท่ีมีวิสัยทัศน์ ประสานความร่วมมือกันในทีมท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จร่วมกัน รวมทัง้จะต้องมีความสามารถในการดึงศักยภาพของคนในทีมออกมา
สนบัสนนุให้คนนัน้สามารถกลายเป็นผู้น าได้ เพื่อให้ได้ผลงานมากท่ีสดุ 

7. การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการท างาน (Regular review) ทีมงาน
ท่ีดีจะต้องตรวจสอบวิธีการท างานสม ่าเสมอ เพื่อปรับปรุง แก้ไขข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ 
นอกจากนีย้งัต้องดูวิธีการท างานท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีท า ปรับปรุงวิธีการเ ก่ียวกับการ
ปฏิบตัิงานของแตล่ะคนหรือของทีมโดยสว่นรวมให้ดีขึน้  

8. การพัฒนาตนเอง (Individual development) การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ
จากการพฒันาทกัษะของแตล่ะคน จะต้องมีการสง่เสริม กระตุ้นให้พนกังานพฒันาความรู้ ทกัษะ
ตนเองอยู่เสมอ เน่ืองจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของทีมมากขึน้ กระบวนการท างาน
ได้รับการปรับปรุงพฒันาให้ดีมากขึน้ 

9. ความสมัพันธ์ท่ีดีระหว่างกลุ่ม (Sound inter-group relation) ในการท างาน
ร่วมกัน ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกลุ่มหรือระหว่างบุคคลในกลุ่มเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้งาน
ประสบความส าเร็จ ปราศจากอุปสรรค ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพควรมี
ลกัษณะดงันี ้

9.1 การกระท าและการตดัสินใจของทีม ได้มีการสื่อสารอย่างชดัเจน สมาชิก
ในทีมเข้าใจและรับรู้ตรงกนั มีความเห็นพ้องตรงกนัเก่ียวกบัการตดัสินใจของทีม 

9.2 สมาชิกในทีมพยายามท าความเข้าใจ ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 
เข้าใจปัญหาและอปุสรรคการท างานของกลุม่งานอื่น ไม่ต าหนิตเิตียนการท างานของกลุม่อ่ืน 
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9.3 ค้นหาวิธีท างานท่ีมีประสิทธิภาพร่วมกันกับกลุ่มงานอ่ืนอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อพฒันากระบวนการท างานให้ดียิ่งขึน้ 

9.4 พยายามกระตุ้นให้มีการแสดงความคิดเห็น และน าความคิดเห็นของ
ผู้ อ่ืนในทีม มาพิจารณาประกอบการตดัสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการท างาน 

9.5 มีความเข้าใจ ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละคนและพยายามใช้
ประโยชน์จากความแตกต่างนัน้ มาพัฒนาความสมัพันธ์ สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความส าเร็จ
ร่วมกนั 

10. การก าหนดบทบาทของสมาชิกอย่างชดัเจน (Balance roles) สมาชิกในทีม
แต่ละคนจะต้องมีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน มีการแบ่งงาน หน้าท่ีความ
รับผิดชอบอยา่งชดัเจน และปฏิบตัิงานได้อยา่งเหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีได้รับมอบหมาย 

11. การสื่ อสารท่ี ดี  (Good communication) การติ ดต่ อสื่ อสารระหว่าง
ผู้บงัคบับญัชากับผู้ปฏิบตัิงานอย่างเปิดเผย ชัดเจน โดยเฉพาะการสื่อสาร หรือการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารซึ่งกันและกันภายในทีม เพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ ได้รับงานท่ีต้องการตาม
เปา้หมายท่ีตัง้ไว้ คนในทีมมีความร่วมมือกนั ลดความขดัแย้งในทีมและในองค์การ 

Simon (1960) อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธ์ิ (2558) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในเชิง
ธุรกิจนัน้ จะเก่ียวกับการท างานของเคร่ืองจักร กล่าวคือ งานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถ
พิจารณาได้จากความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัน าเข้า (Input) กบัผลผลิต (Output) ซึ่งสามารถสรุป
ได้ว่า ประสิทธิภาพเท่ากบัผลผลิตลบด้วยปัจจยัน าเข้า แต่หากเป็นระบบการท างานภาครัฐ จะมี
การน าความพงึพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการรวมอยูด้่วย ซึง่เขียนเป็นสมการได้ ดงันี ้

E = (O – I) + S 
เม่ือ   E = ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

   O = ผลผลิตท่ีได้รับ (Output) 
    I = ทรัพยากรท่ีน าเข้า (Input) 
   S = ความพงึพอใจ (Satisfaction) 

สมใจ ลกัษณะ (2552) ได้กล่าวว่า การวดัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานเป็นการใช้
ปัจจัยรวมถึงกระบวนการในการปฏิบตัิงาน โดยผลผลิตท่ีได้สามารถแสดงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานได้ อาจได้มาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลก าไรกับต้นทุน หากผลก าไรสงูกว่ามาก 
แสดงวา่มีประสทิธิภาพมาก หรืออาจแสดงถึงการใช้ทรัพยากรตา่งๆ อย่างคุ้มค้า เช่น คน เงิน วัสด ุ
เวลาในการปฏิบตัิงานอยา่งคุ้มคา่และประหยดั ซึง่ประกอบด้วยตวับง่ชี ้ดงันี ้



  54 

1. การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ พิจารณาจากผลผลิตขององค์กรว่าเป็นไป
ตามเปา้หมายท่ีต้องการมากน้อยเพียงใด เช่น ต้องการผลก าไรเพิ่มขึน้ 80% เทียบกบัปีท่ีแล้ว 

2. การจัดหาและการใช้ทรัพยากร องค์กรมีการวางแผนให้ได้ผลผลิตตาม
เป้าหมายนัน้ จะต้องจัดหาและใช้ทรัพยากร เช่น เงิน งบประมาณจ านวนเท่าใด เพื่อค านึงถึง
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินให้เพียงพอกบัการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน โดยใช้
ต้นทนุทากการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. กระบวนการปฏิบตัิงาน พิจารณาจากกระบวนการปฏิบตัิงานภายในองค์กร 
ซึง่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละกลุ่มงาน ความต่อเน่ืองของการส่งต่อ
งาน ใช้เวลาน้อย ต้นทุนต ่า มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยสนบัสนุนในการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
บุคลากรท างานอย่างเต็มศักยภาพ มีความสมดุลระหว่าง งานและผู้ ปฏิบัติงาน รวมทัง้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล หรือระหวา่งกลุม่เป็นไปอยา่งราบร่ืน 

4. ความพอใจของทกุฝ่าย เป็นการพิจารณาถึงผลส าเร็จขององค์กร กระบวนการ
ท างานท่ีน ามาใช้ น าไปสู่ความพึงพอใจของผู้ เก่ียวข้อง ได้แก่ ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น ทีมบริหารองค์การ 
พนกังานทกุระดบั และชมุชน เป็นต้น 

นอกจากนี ้ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน ยงัสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ระดบั คือ  
1. ประสิทธิภาพในการท างานส่วนบุคคล คือ บุคคลท่ีตัง้ใจท างานอย่างเต็ม

ความสามารถ ใช้เทคนิควิธีในการสร้างผลงานให้ได้มาก รวดเร็ว คิดค้น ปรับปรุงวิธีการท างานให้ดี
ขึน้อยูเ่สมอ เพื่อให้ได้ผลงานท่ีมีคณุภาพ ได้รับความพงึพอใจจากผู้บงัคบับญัชาหรือลกูค้า  

2. ประสิทธิภาพขององค์กร หมายถึง การท่ีองค์กรสามารถด าเนินการตา่งๆ ตาม
ภารกิจหน้าท่ีขององค์กร โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ รวมทัง้ก าลงัคนได้อย่างคุ้มค่าท่ีสดุ มีการสญูเสีย
น้อยท่ีสดุ มีระบบการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมต่อผลผลิตและการบริการได้ตามเป้าหมาย และ
การด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ มีการน าเทคโนโลยีมาสนบัสนุนการท างานอย่าง
เหมาะสม บคุคลการในท่ีท างานมีความสขุ มีขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการท างาน  

จิตติมา อคัรธิติพงศ์ (2556) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการท างานมีความส าคญัยิ่ง
เพราะงานท่ีมีประสิทธิภาพ จะท าให้องค์กรบรรลผุลส าเร็จ มีผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ ทัง้ด้านการ
ผลิตและการบริการ สร้างความพึงพอใจทัง้แก่ลกูค้าและพนกังานในองค์กร ซึ่งองค์ประกอบการ
พฒันาประสิทธิภาพในการท างาน มีดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี รวมทัง้ความต้องการของลกูค้า เช่น ภาวะเงินเฟ้อ สภาพคลอ่งทางการเงินของธนาคาร 
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การเปลี่ยนแปลงของสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความสามารถในการซือ้ของ
ผู้บริโภค 

2. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ได้แก่ นโยบาย วิสัยทัศน์ และปรัชญาของ
องค์กร ทิศทางการด าเนินงาน วฒันธรรมองค์กร และการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีสง่เสริมการ
ท างานของพนกังานให้มีความสขุ สร้างสรรค์ผลงานได้อยา่งมีคณุภาพ 

3. ปัจจัยขององค์กร ได้แก่ สภาพความพร้อมขององค์กรในด้านท่ีดิน อาคาร 
สถานท่ี อปุกรณ์ เงินทนุ เทคโนโลยี และศกัยภาพของบคุลากรในองค์กร 

4. กระบวนการขององค์กร คือ การด าเนินงานทัง้หมดท่ีท าให้เกิดการผลิตและ
การบริการท่ีน่าพอใจ ประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวมเพิ่มมากขึน้ ได้แก่ การจดัโครงสร้างองค์กร
ท่ีเหมาะสม การวางแผน การจดัองค์กรด้านบุคลากร การสร้างแรงจูงในการท างาน การควบคมุ
คณุภาพการท างาน 

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานข้างต้น ผู้ วิจยัสามารถ
สรุปได้ว่า เม่ือพนักงานพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการท างาน มีความผูกพันต่อทัง้องค์การและ
ผู้บงัคบับญัชา การได้รับมอบหมายงานงานท่ีท้าทายความสามารถ และมีอิสระในการตดัสินใจได้
ด้วยตนเอง รวมทัง้การจดัให้มีเคร่ืองมือท่ีเอือ้อ านวยต่อการท างาน พนกังานจะใช้ความสามารถ
ของตนอย่างเต็มท่ีในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ผลงานมีคณุภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด และเสร็จตามก าหนดเวลา หรือเร็วกว่าก าหนดเวลา โดยไม่มีข้อผิดพลาด ซึง่เป็นผลดีต่อ
องค์การเป็นอย่างยิ่ง โดยการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าแนวคิดของ Peterson และ Plowman (1953) 
มาประยกุต์ใช้ในการศกึษาประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ซึ่งผู้ วิจยัมีความเห็นว่า องค์ประกอบของแนวคิดดงักล่าว สามารถวดั
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในธนาคารได้อยา่งครอบคลมุ และชดัเจน ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1. คุณภาพของงาน คือ ผู้ ผลิตชิน้งานและผู้ ใช้ได้ประโยชน์คุ้ มค่า ผลการ
ท างานมีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทัง้ภายใน และลูกค้า
ภายนอก 2. ปริมาณงาน หรือจ านวนผลงานเกิดขึน้จะต้องเป็นไปตามความคาดหวงัของหนว่ยงาน 
หรือแผนงานท่ีวางไว้ และมีบริหารเวลา เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 3. เวลาท่ี
ใช้ในการท าเหมาะสมกบังานและมีการพฒันาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึน้ 4. คา่ใช้จ่าย
ในการท างานเหมาะสมกบังานและวิธีการ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างประหยดัคุ้มค่า และเกิดการ
สญูเสียน้อยท่ีสดุ หรือเป็นไปตามงบประมาณท่ีตัง้ไว้ 
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ข้อมูลเก่ียวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) (กรุงศรี) ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2488 และ

ได้น าหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2520  
ปรัชญาการด าเนินธุรกิจของกรุงศรีกรุ๊ปตัง้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลท่ีดี โดยยึดมั่นใน

จรรยาบรรณท่ีมีมาตรฐานสงูสดุ และการด าเนินธุรกิจตา่งๆ ด้วยความโปร่งใส 
ปัจจุบนักรุงศรีเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อันดับ 5 ของประเทศในด้านสินทรัพย์ 

สินเช่ือและเงินฝาก และยงัเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ซึ่ง
เป็นกลุ่มสถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบนัการเงินท่ีใหญ่
ท่ีสดุระดบัโลก มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 643 สาขา (ข้อมลู ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2563) และมีจ านวน
พนกังานประมาณ 13,000 คน   

กรุงศรีให้บริการลกูค้าด้วยผลิตภณัฑ์ทางการเงินแก่ลกูค้าเป้าหมายส าคญั ได้แก่ กลุ่ม
ลกูค้าธุรกิจ (ธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย ธุรกิจญ่ีปุ่ น บริษัทข้ามชาติ และลกูค้าธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของไทย) และกลุ่มธุรกิจลกูค้ารายย่อย นอกจากนี ้ยงัให้บริการทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง
อ่ืนๆ ผา่นบริษัทย่อยและการร่วมค้า ทัง้ในด้านการบริหารความมัง่คัง่ บตัรเครดิต ประกนัวินาศภยั 
การบริหารสินทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ และเคร่ืองจักร แฟคเตอร่ิงไมโคร
ไฟแนนซ์ และสนิเช่ือเพื่อการผอ่นช าระ 

กรุงศรีเป็นผู้น าในธุรกิจสินเช่ือบุคคลและบตัรเครดิต โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสดุ
อยู่ท่ีร้อยละ 30 และร้อยละ 16 ตามล าดบั อีกทัง้ยงัมีส่วนแบ่งในตลาดสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหญ่
เป็นอนัดบัสอง อยูท่ี่ร้อยละ 29 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563) 
พันธกิจกรุงศรี 

มุ่งสู่การเป็นสถาบนัการเงินชัน้น าระดบัภูมิภาคท่ีก้าวสู่เวทีโลก ด้วยการเติบโตท่ียัง่ยืน 
รับผิดชอบตอ่สงัคม และสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า 
วิสัยทศัน์กรุงศรี 

ทีมงานมืออาชีพท่ีมีความสามารถและเป็นหนึ่งเดียว พร้อมมุ่งมัน่สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์
และบริการชัน้เลศิ เพื่อเป็นกลุม่การเงินอนัดบัหนึง่ในใจลกูค้า 
ค่านิยมกรุงศรี 

ลกูค้าคือคนส าคญั - ให้ความส าคญักบัลกูค้าเป็นอนัดบัแรก เข้าใจความคาดหวงั และ
ความต้องการของลกูค้า พร้อมตอบสนองทางเลือกท่ีดีท่ีสดุให้แก่ลกูค้า 

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ - มุ่งมั่นด้วยจิตส านึกในการสร้างความเป็นเลิศ เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานและบริการท่ีดีท่ีสดุ 
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ซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง - ยึดความเป็นธรรมและเป็นมืออาชีพ สร้างความเช่ือมั่น โดย
ปฏิบตัิงานถกูต้อง โปร่งใส ยดึหลกักฎหมาย และหลกัจริยธรรม 

เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ – เปลี่ยนแปลง และพฒันาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์
ของลกูค้ากรุงศรี 

ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า - ร่วมท างานเป็นทีม ด้วยความคิดและจิตใจท่ีเปิดกว้าง โดยมุ่ง
บรรลเุปา้หมายเพื่อประโยชน์สงูสดุของลกูค้าและกรุงศรี 

ก้าวสู่เวทีระดบัโลก - มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาอย่างต่อเน่ืองในฐานะสถาบนัการเงินระดบัโลก 
เพื่อสนบัสนนุการเติบโตของลกูค้า ทัง้ภายในและภายนอกประเทศไทย 
การธนาคารเพื่อความยั่งยืน 

กรุงศรียึดมัน่การด าเนินธุรกิจภายใต้พนัธกิจ “มุ่งสู่การเป็นสถาบนัการเงินชัน้น าระดบั
ภมูิภาคท่ีก้าวสูเ่วทีโลก ด้วยการเติบโตที่ยัง่ยืน รับผิดชอบตอ่สงัคมและสนองตอ่ความต้องการของ
ลูกค้า” ด้วยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยค านึงถึงและเช่ือมโยงกับมิติด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมถึงความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่เป็นส าคญั 

กรุงศรียงัมุ่งเน้นการสนับสนุนแก่ธุรกิจท่ีสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมบนพืน้ฐาน
การพฒันาท่ียัง่ยืน สะท้อนถึงการด าเนินธุรกิจตามแนวทาง “การธนาคารอย่างยัง่ยืน” โดยยดึแนว
ปฏิบตัิ “การให้สนิเช่ืออยา่งรับผิดชอบ”ท่ีกรุงศรีให้ความส าคญัและด าเนินการมาอยา่งตอ่เน่ือง 

ปี 2562 เป็นอีกหนึ่งวาระแห่งความเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของภาคอตุสาหกรรมธนาคาร
พาณิชย์ไทยในการร่วมส่งเสริมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในฐานะผู้ ให้บริการทางการเงินท่ี
เปรียบเสมือน “ตัวกลาง” อันส าคัญในระบบเศรษฐกิจ กรุงศรีในฐานะสถาบันการเงินท่ีมี
ความส าคญัเชิงระบบ (Domestic Systemically Important Bank: D-SIB) ได้ร่วมลงนามบนัทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินธุรกิจตาม "แนวทางการด าเนินธุรกิจการธนาคารอย่างยัง่ยืน ใน
ด้านการให้สินเช่ืออย่างรับผิดชอบ" ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยพร้อมด้วยพันธมิตรธนาคาร
พาณิชย์อีก 14 แห่ง ซึง่สะท้อนถึงความร่วมมือระดบัประเทศเพ่ือบรรลเุปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยืน
ร่วมกนั เพิ่มความแข็งแกร่งและเข้มข้นในการด าเนินธุรกิจตามแนวทาง “การธนาคารอย่างยัง่ยืน” 
เพื่อช่วยขบัเคลื่อนและพฒันาระบบเศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนส่งมอบคณุค่าร่วมให้กบัผู้ส่วน
ได้เสียทกุกลุม่ตอ่ไป 
การพัฒนาบุคลากรของธนาคาร 

พันธกิจหลักของกรุงศรี มิใช่เพียงแค่การเป็นผู้น าในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และบรรลุ
เป้าหมายทางด้านธุรกิจเท่านัน้ แต่รวมถึงการมุ่งสู่การเป็นท่ีท างานในอดุมคติ หรือ Employer of 
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Choice ด้วย ดังนัน้  การหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรท่ีเน้นการมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้าง
บรรยากาศการท างานท่ีเป็นมืออาชีพ  

ปี 2556 ธนาคารได้รับรางวลั “สุดยอดองค์กรท่ีน่าท างาน” (Gallup Great Workplace 
Award) จาก Gallup ซึ่งเป็นบริษัทปรึกษาชัน้น าระดบัโลก โดยธนาคารเป็นเพียงองค์กรเดียวใน
ประเทศไทย อีกทัง้เป็นหนึ่งใน 32 องค์การจากทัว่โลกท่ีได้รับรางวลันี ้นบัเป็นความส าเร็จของงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การ งานทรัพยากรบุคคล จึงถือเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อนกรุง
ศรีไปสู่การเป็นสถานท่ีท างานท่ีพนักงานทุกคนอยากมีส่วนร่วม และมีความโดดเด่นด้านการ
พฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยแนวคิดหลกัท่ีใช้ คือ “ Krungsri P R I D E ”  
P (People) 

บุคลากร เป็นหัวใจหลักของกรุงศรี ดังนัน้ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลจึงวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างเป็นระบบ โดยพนักงานแต่ละคนจะมีแผนพัฒนาบุคคลท่ี
ออกแบบขึน้มาเฉพาะตวั ตามแผนความก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน ซึ่งในปี 2556 ได้เน้น
เร่ืองการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ น าของผู้ บริหารระดับสูงของธนาคารเป็นพิเศษ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อสร้างผู้น าท่ีเป็นแบบอย่างท่ีจะสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานให้พนกังาน
และทีมงาน มุง่มัน่ สร้างสรรค์งานท่ีเป็นเลศิ 
R (Right System) 

การพฒันาระบบงาน ให้เอือ้ต่อการเติบโตท่ียัง่ยืนของธุรกิจ ควบคู่ ไปกับการมีธรรมาภิ
บาลท่ีดี เช่น การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีซบัซ้อน
ภายใต้แนวคิด “ท าเร่ืองเงินให้เป็นเร่ืองง่าย” โดยในด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ได้พัฒนา
ระบบ Krungsri People ขึน้มา เพื่อให้พนักงานสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้เอง 
นอกจากนี ้ยงัได้ริเร่ิมรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีมลัติมีเดีย เพื่อท าให้
บทเรียนมีความแปลกใหม ่น่าสนใจ ตลอดจนเพิ่มความสะดวกสบายแก่พนกังานในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองด้วย 
I (Integrity) 

การยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นสิ่งท่ีพนักงานกรุงศรีทุกคนยึดถือและปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด เพื่อแสดงเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในการรักษาค ามัน่สญัญานี ้พนกังานทกุคนได้ลงนามใน 
“ปรัชญาและส านึกในการปฏิบัติงาน” (The Spirit & The Letter) ของธนาคาร ซึ่งได้มีการ
ประชาสมัพนัธ์ และสร้างความตระหนกัรู้ในหลกัการดงักลา่วแก่พนกังานอยา่งตอ่เน่ือง  
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D (Development) 
การพฒันาทกัษะความรู้ และความสามารถของบุคลากร เป็นอีกปัจจยัส าคญัท่ีกรุงศรี

ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานเติบโตและมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ผ่านโครงการ Talent 
Management ซึ่งเป็นการก าหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานท่ีอิงกับผลการ
ปฏิบตัิงาน ผลการประเมินพฤตกิรรมตามคา่นิยมกรุงศรี และการประเมินภาวะความเป็นผู้น า 
E (Engaged Culture)  

ธนาคารเปิดโอกาสให้พนกังานกรุงศรีทกุคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ เสนอแนะ และ
พฒันาองค์กร เพื่อมุ่งสูก่ารเป็นสถานท่ีท างานในอดุมคติ ผ่านโครงการ Voice of Krungsri ซึง่เป็น
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นผ่านการส ารวจระดบัความผกูพนัของพนกังานตอ่องค์กร โดยน า
ผลจากการส ารวจนีม้าจดัท าแผนงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้ในการพฒันา และปรับปรุงบรรยากาศการ
ท างานด้วย 

นอกจากแนวคิด Krungsri P R I D E แล้ว ยงัได้ริเร่ิมโครงการ Krungsri We Care เพื่อ
ช่วยยกระดบัความผกูพนัของพนกังานตอ่องค์กรอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยเปิดโอกาสให้พนกังานท่ี
ปฏิบัติงานในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอย่างเป็นกนัเอง 

 
งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่ความจงรักภกัดีองค์การและประสิทธิภาพ

ในการท างาน 
ปะการัง คณนาธรรม (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีของ

พนกังาน บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจรถไฟฟ้า โดยกลุม่ตวัอย่างใน
การวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจรถไฟฟ้า 
กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 366 คน ผลการวิจยัพบวา่  

1. พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีโดยรวมต่อบริษัทไม่
แตกต่างกนั ส่วนพนกังานท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายงุานท่ีแตกต่างกนัมี
ความจงรักภักดีโดยรวมต่อบริษัทแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
พนักงานท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีโดยรวมต่อบริษัทแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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2. ปัจจยัจูงใจในการปฏิบตัิงานโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดี
ของพนกังานบริษัท ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  

สธิุดา มว่งรุ่ง (2552) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความจงรักภกัดีของพนกังานใน
องค์กร กรณีศกึษา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) กลุม่ตวัอย่างคือ พนกังานบริษัทท่า
อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ในส่วนส านกังานใหญ่ จ านวน 300 คน ผลการวิจยัพบว่า เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน อายุงาน และสายงานท่ีท า
แตกต่างกัน ความจงรักภกัดีไม่แตกต่างกัน ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค า้จุนมีความสมัพนัธ์ทิศทาง
เดียวกนักบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กร มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

จีรภัคร เอนกวิถี (2557) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความ
จงรักภกัดีตอ่องค์การของพนกังาน กรณีศกึษา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ผลการวิจยัพบวา่  

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่  เพศ อายุ ต าแหน่งงาน วุฒิ
การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีความ
จงรักภกัดีตอ่องค์กรไม่แตกตา่งกนั  

2. แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานส่งผลต่อความจงรักภักดี โดยมี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ปัจจยัจงูใจด้านความส าเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับ
นบัถือ ด้านทกัษะของงานท่ีปฏิบตัิ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการ
งานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยค า้จุนด้านนโยบายการบ ริหารองค์กร ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ บังคับบัญชา ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านสภาพการท างาน ด้านวิธี
ปกครองบงัคบับญัชา และด้านความมัน่คงในงานโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 

ธนัชพร กบิลฤทธิวฒัน์ (2557) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กับความ
ภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานไทยในบริษัทข้ามชาติญ่ีปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อ
ศกึษาถึงความภกัดีต่อองค์กรของพนกังานไทยในบริษัทข้ามชาติญ่ีปุ่ นและความสมัพนัธ์ระหว่าง
แรงจูงใจด้านผลตอบแทนท่ีอยู่ในรูปตัวเงิน ด้านเงินเดือนและรางวัล และแรงจูงใจด้าน
ผลตอบแทนท่ีไม่อยู่ในรูปตวัเงิน ด้านตวังาน และสภาพแวดล้อมในงานกับความภกัดีต่อองค์กร
ของพนกังานไทยในบริษัทข้ามชาติญ่ีปุ่ น ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 29 ปี 
การศกึษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานกบัองค์กรต ่ากว่า 1 ปี และ
มีรายได้ 10,001 – 25,000 บาท  
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2. พนกังานสว่นใหญ่ มีแรงจงูใจด้านผลตอบแทนอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
แรงจูงใจด้านผลตอบแทนท่ีเป็นตัวงานอยู่ในระดับมาก ส่วนแรงจูงใจด้านผลตอบแทนท่ีเป็น
สภาพแวดล้อมในงาน รางวลัและเงินเดือน อยูเ่พียงแคใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

3. พนกังานส่วนใหญ่มีความภกัดีต่อองค์กรในระดบัปานกลาง โดยมีความ
ภกัดีต่อองค์กรในทกุด้าน ระดบัปานกลาง ได้แก่ ด้านความรู้สกึ ด้านการรับรู้และด้านพฤติกรรม ท่ี
แสดงออก ตามล าดบั 

ปวีณา เปรมฤทัย (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของพนกังานบริษัทประกนัแห่งหนึง่ กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 180 คน ผลการวิจยัพบวา่ 

1. การศกึษาเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง อายรุะหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี มีต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ีกลุ่มปฏิบัติการ และมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 
25,000 บาท  

2. พนกังานท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ต าแหน่งงาน 
และรายได้ตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีจะมี
ประสิทธิภาพในการท างานดีกวา่ระดบัปริญญาตรี 

ภคนิจ ศรัทธา (2549) ศึกษาเร่ือง วฒันธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายธุรกิจขายตรง บริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิง้ จ ากัด กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 130 คน การวิจยัพบวา่ 

1. พนักงานส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ 26 - 31 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ต าแหน่งงานเป็นพนกังานระดบัปฏิบตัิการ มีอายงุาน 3 - 10 ปี 

2. พนักงานท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานด้าน
เปา้หมาย และด้านเวลาไม่แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ด้านคา่ใช้จ่ายแตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. พนกังานท่ีมีอาย ุและอายงุานท างานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบตัิงานด้านเป้าหมาย ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 
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4. พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานด้านเป้าหมาย และด้านค่าใช้จ่ายไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วน
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานด้านเวลาแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมยศ แย้มเผ่ือน (2551) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานปฏิบตัิการ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังานปฏิบตัิการบริษัท เอเชียน 
มารีน เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และรายด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ และด้าน
ผลผลิต พบวา่ พนกังานมีระดบัอยูใ่นระดบัดีทัง้หมด  

2. พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นิ่มนวน ทองแสน (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานธุรกิจผลิตเคร่ืองส าอาง ในเขตจังหวัดปทุมธานี จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 309 คน 
ผลการวิจยัพบวา่ 

1. พนกังานท่ีมีเพศ รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน สว่นพนกังานท่ีมีอาย ุระดบัการศกึษา และอายกุารท างานท่ี
แตกตา่งกนั สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน  

2. องค์ประกอบของความคาดหวงัในการท างาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าจ้าง
และสวสัดิการ ด้านความมัน่คงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสมัพนัธ์กับ
ผู้บงัคบับญัชา ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงานท่ีระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 

2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตการท างานกบัความจงรักภกัดีตอ่องค์การ 
รสสคุนธ์ ฤาชาเกียรติคณุ (2550) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการ

ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคาร HSBC ประเทศไทยท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีใน
องค์กร โดยจ าแนกตามข้อมลูปัจจยัส่วนบุคคล ศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านกระบวนการ
จดัการกบัคณุภาพชีวิตการท างาน และศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านคณุภาพชีวิตการท างาน
กบัความจงรักภกัดีในองค์กร ผลการวิจยัพบวา่  

1. พนกังานระดบัปฏิบตัิการท่ีมีอายุ และระยะเวลาการการปฏิบตัิงานเป็น
บคุลากรของธนาคารแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความจงรักภกัดีในองค์กรแตกตา่งกนั  
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2. ปัจจัยด้านกระบวนการโดยรวมมีความสมัพันธ์กันในระดบัค่อนข้างต ่า
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความจงรักภกัดีในองค์กร  

3. ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมีความสมัพันธ์กันในระดับ
คอ่นข้างต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความจงรักภกัดีในองค์กรของพนกังาน 

นิศาชล เรืองชู (2557) ศึกษาเร่ือง คณุภาพชีวิตการท างานท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
ความภกัดีในองค์การของพนกังานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างจ านวน 
223 คน ผลการวิจยัพบวา่ 

1. พนกังานส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อาย ุ28 - 34 ปี โสด 
ระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นพนกังานระดบัปฏิบตัิการ รายได้อยูท่ี่ 20,000 
– 49,000 บาท อายกุารท างานน้อยกวา่หรือเทียบเท่า 6 ปี  

2. พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม และด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีถกูสขุลกัษณะและปลอดภยั ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ ด้านบูรณา
การทางสงัคม ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั ด้านการ
ค านงึถึงประโยชน์และความรับผิดชอบตอ่สงัคม อยูใ่นระดบัดี สว่นด้านคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม ด้านความมัน่คงและก้าวหน้าในงานอยู่ในระดบัปานกลาง พนักงานมีความคิดเห็นต่อ
ความภักดีในองค์กรโดยรวม และด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้านความรู้สึกด้านการรับรู้อยู่ใน
ระดบัมาก พนกังานท่ีมีอาย ุสถานภาพ ต าแหน่งงาน รายได้ และอายงุานท่ีแตกต่างกัน มีความ
ภกัดีในองค์กรโดยรวม และด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

3. ปั จจัยคุณ ภาพ ชีวิตการท างาน ด้านบู รณ าการทางสังคม  ด้ าน
ประชาธิปไตยในองค์กร และด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตสว่นตวั มีความสมัพนัธ์กบัความ
ภกัดีในองค์กรโดยรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และสัมพันธ์กันในระดบัปานกลาง ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านการ
ค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สมัพนัธ์กันในระดบัค่อนข้างต ่า ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสขุลกัษณะและปลอดภยั ด้านโอกาส
และการพฒันาความสามารถ และด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน มีความสมัพนัธ์กบั
ความภกัดีในองค์กรโดยรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยความสมัพนัธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัและสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
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ฐานิฎา เจริญเลิศวิวัฒน์ (2558) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในค่าตอบแทน 
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ ผลการศกึษาพบวา่ 

1. ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคล สว่นใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย มีอายุระหว่าง 25 - 35 ปี โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ระหว่าง 18,001 – 
21,000 บาท และมีระยะเวลาในการท างาน 1 - 4 ปี 

2. ระดบัความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวสัดิการและคุณภาพชีวิตในการ
ท างานโดยรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านคณุภาพชีวิตในการท างานมากท่ีสดุ 
รองลงมา คือ ด้านสวสัดิการ และด้านคา่ตอบแทน ตามล าดบั 

3. ระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค 
(สว่นกลาง) กระทรวงสาธารณสขุอยูใ่นระดบัมาก  

4. การเปรียบเทียบในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานกับความพึง
พอใจในค่าตอบแทน สวสัดิการและคณุภาพชีวิตในการท างาน พบว่า อาย ุและระยะเวลาในการ
ท างานท่ีแตกต่างกันของพนักงานไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวสัดิการและ
คุณภาพชีวิตในการท างาน ส่วนอายุ การศึกษา และรายได้ท่ีแตกต่างกันของพนักงาน มีผลต่อ
ระดบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กร 

5. ความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวสัดิการและคุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวม มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรในระดบัค่อนข้างสงู อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เม่ือแยกเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรมากท่ีสุด คือ ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน รองลงมา คือ ด้านค่าตอบแทน และด้าน
สวสัดิการ ตามล าดบั 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตการท างานกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
ณัฏฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ (2550) ศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพ

ชีวิตในการท างานกบัแรงจงูใจในการท างานและผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน ศกึษาเฉพาะกรณี
พนกังานของบริษัท ไทยตาบชิู อิเล็คทริค จ ากดั ผลการวิจยัพบว่า คณุภาพชีวิตในการท างานด้าน
สภาพการท างานท่ีปลอดภยัและด้านความเป็นประชาธิปไตยในการท างาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพงาน และคุณภาพชีวิตในการท างานด้านสภาพการท างานท่ี
ปลอดภยั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ด้านปริมาณงานและด้านความรวดเร็วในการ
ท างานอีกด้วย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สว่นคณุภาพชีวิตในการท างานด้านการสิ่ง
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ตอบแทนท่ียุติธรรม ด้านโอกาสก้าวหน้าและพฒันาความสามารถ ด้านการได้รับการยอมรับใน
สงัคม และด้านความสมดลุในชีวิตงานและครอบครัว ไมมี่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

อุสุมา ศักดิ์ไพศาล (2556) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท อินเตอร์เรียลตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั พบวา่  

1. คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัสูง 
และจากการศกึษารายด้าน พบว่า คณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังานโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัสูง และจากการศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีคุณภาพชีวิตในการท างานทัง้ 6 
ด้าน ได้แก่ ด้านการให้สิ่งตอบแทนท่ีเป็นธรรม ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัย ด้านโอกาส
ก้าวหน้าและพฒันาความสามารถ ด้านการได้รับการยอมรับในสงัคม ด้านความเป็นประชาธิปไตย
ในการท างาน และด้านความสมดลุในชีวิตและครอบครัว พบว่าสงูทกุด้าน โดยคณุภาพชีวิตด้าน
ความปลอดภยัในการท างานมีคา่เฉลี่ยสงูท่ีสดุ  

2. คณุภาพชีวิตในการท างานท่ีมีผลตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน พบว่า 
คณุภาพชีวิตในการท างานด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั และด้านความเป็นประชาธิปไตยใน
การท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ด้านคณุภาพ และคณุภาพชีวิตในการท างาน
ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ด้านปริมาณงาน และ
ด้านความรวดเร็วในการท างาน  

สมพงศ์ รัตนนุพงศ์  (2558) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานศูนย์ข่าว SMM กลุ่มตัวอย่างจ านวน 65 คน ผล
การศกึษาพบวา่ 

1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุไม่เกิน 30 ปี สถานภาพโสด มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีรายได้อยู่ในระดบั 10,001 - 20,000 บาท มีอายกุารท างาน 1 - 5 ปี 
และเป็นพนกังานระดบัปฏิบตัิการ กลุม่ตวัอยา่งมีคณุภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง คณุภาพชีวิตในการท างานด้านความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม มีระดบัค่าเฉลี่ยสงูท่ีสดุ ส่วน
ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัท่ีต ่าท่ีสดุ คือ การได้รับคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม  

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน พบวา่ มีเพียงรายได้ท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตในการท างาน 

3. ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานทกุด้านอยู่ในระดบัสงู เรียงตามความส าคญั
จาก ความรวดเร็วในการท างาน คณุภาพงาน และปริมาณงาน โดยประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
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ทัง้ 3 ด้าน มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัระดบัคณุภาพชีวิตในท างาน โดยเฉพาะในประเด็นความ
เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม  

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัตอ่องค์การกบัความจงรักภกัดีองค์การ 
ธนัธิภา แก้วแสง (2558) ศกึษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัตอ่องค์กร

กับความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรม
ราชปูถมัภ์) กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 300 คน ผลการวิจยัพบว่าระดบัความผกูพนัตอ่องค์กร และระดบั
ความจงรักภกัดีโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย ข้อมลูส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา รายได้ ประเภทหน่วยงาน ความรู้เก่ียวกบัประวตัิสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ความภมูิใจท่ี
ได้ท างานในสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ปัญหาและอุปสรรคในการท างานท่ีแตกต่างกัน มีความ
ผกูพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั ส าหรับความจงรักภกัดีต่อองค์กรนัน้ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา รายได้ ประเภทหน่วยงาน ความภูมิใจท่ีได้ท างานในสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ปัญหา
และอปุสรรคในการท างานท่ีแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรไม่แตกตา่งกนั ยกเว้นความรู้
เก่ียวกบัประวตัิสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ท่ีแตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรแตกตา่งกนั  

นอกจากนี ้ความสมัพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์กรกับความจงรักภกัดีต่อ
องค์กร พบวา่ โดยรวมความผกูพนัตอ่องค์กรกบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กรมีความสมัพนัธ์ทางบวก
อยูใ่นระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ศภุชยั รุ่งเจริญสขุศรี (2558) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความผูกพันในองค์กร การ
พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความพึงพอใจในสวัสดิการพนักงานส่งผลต่อความ
จงรักภกัดีของพนักงานระดบัปฏิบตัิการของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 31 - 40 ปี มี
ประสบการณ์มากท่ีสุด คือ 4 – 6 ปี ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ ตอบแบบสอบ
เก่ียวกับความผูกพันในองค์กรส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของ
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก ได้แก่ ท่านรู้สกึ
ยินดีเม่ือสามารถสร้างช่ือเสียงให้กบับริษัท ท่านเต็มใจท่ีจะท างานนอกเหนือความรับผิดชอบหาก
ได้รับมอบหมาย ท่านมีความรักและรู้สึกหวงแหนบริษัท ท่านรู้สึกไม่พอใจเม่ือมีคนพูดถึงบริษัท
ในทางลบ ท่านมีความทุ่มเทในการปฏิบตัิอย่างเต็มท่ีเพื่อให้บริษัทบรรลเุป้าหมาย ท่านท างานใน
บริษัทท่ีเป็นแรงบนัดาลใจส าคญัต่อความส าเร็จในชีวิต ท่านมักจะกล่าวถึงบริษัทในทางท่ีดีเสมอ 
ท่านมีความภมูิใจท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนว่าท่านเป็นพนกังานของบริษัทนี ้และท่านมีความรู้สกึยินดีท่ี
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จะท างานให้กบับริษัทจนถึงเกษียณอาย ุสว่นท่านได้รับคา่ตอบแทนไม่สงูแตท่่านก็จะท างานอย่าง
เต็มความสามารถ ระดบัความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  

นอกจากนีพ้บว่า ความผูกพนัในองค์กรส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน
ระดบัปฏิบตัิการของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยสถิติ ท่ีใช้ทดสอบ คือ สถิติทดสอบความสัมพันธ์แบบการถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) 

เดชพงศ์ โพธิสุวรรณ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความ
จงรักภกัดีต่อองค์การของพนกังานระดบัปฏิบตัิการในองค์กรภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ พนกังานระดบัปฏิบตัิการในองค์กรภาคเอกชน 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยการจบัสลากจงัหวดั จ านวน 4 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ปทมุธานี นครปฐม และ
สมทุรปราการ ในการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 คน จากการวิจยัพบวา่ 

1. ระดบัปฏิบตัิการในองค์กรภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

2. ความผูกพนัต่อองค์กร มีความสมัพนัธ์กับความจงรักภกัดีต่อองค์กรของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในองค์กรภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากท่ีสุด ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

5. ความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัตอ่องค์การกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
พสัวีภรณ์ วสสุิริกลุ (2560) ศกึษาเร่ือง ความผกูพนัตอ่องค์การและคณุภาพชีวิต

ในการท างานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของวิศวกรในเขตสวนอตุสาหกรรม
บางกะดี จงัหวดัปทมุธานี กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 400 คน จากการศกึษาพบวา่  

1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คือ เพศชาย มีอายุ 22 - 25 ปีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 24,000 – 32,999 บาท และอายงุาน 4 - 6 ปี 

2. ความผูกพันต่อองค์การของวิศวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
จงัหวดัปทมุธานีโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก คณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และประสทิธิภาพในการท างานโดยรวม อยูใ่นระดบัสงู  

3. ความผูกพนัต่อองค์การ ได้แก่ ด้านความเช่ือมัน่และการยอมรับค่านิยม
องค์การ ด้านความปรารถนาท่ีจะคงสมาชิกภาพขององค์การ และด้านความทุ่มเทเพื่อประโยชน์
ขององค์การโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม ของวิศวกรในเขตสวน
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อตุสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทมุธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง  

4. คณุภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าความมัน่คงของงาน 
ด้านความปลอดภยัในท่ีท างาน ด้านความสมดุลของชีวิตในการท างาน และด้านค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยตุิธรรมโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม ของวิศวกรใน
เขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง 

คนัธรส หนูเขียว (2557) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจและความผกูพนัต่อองค์กรท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานส านักงานบริหารกิจการส านักงานอัยการสูงสุ ด 
ผลงานวิจยัพบวา่  

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ ระดับการศึกษาและระดับงานท่ี
แตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนั ส่วนในด้านอายุ และอายุงานท่ีแตกต่าง
กนัมีประสทิธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั  

2. ตวัแปรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานโดยรวม ท่ีระดบันยัส าคัญทาง
สถิติ 0.05 ในปัจจัยแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านความต้องการความส าเร็จ ด้านความต้องการ
ความผกูพนั และด้านความต้องการอ านาจ  

3. ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ด้านความเต็มใจในการท างานให้
องค์กร โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานโดยรวม เรียงล าดับตาม
ความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความเต็มใจในการท างานให้องค์การ ด้านความ
ผกูพนั ด้านความต้องการความส าเร็จ และด้านความต้องการอ านาจ โดยตวัแปรทัง้ 4 ตวันีส้่งผล
ตอ่ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานส านกังานบริหารกิจการ ส านกังานอยัการสงูสดุโดยรวม  

4. ตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานในปัจจยัความ
ผกูพนัตอ่องค์กร ได้แก่ ด้านความปรารถนาท่ีจะยงัเป็นสมาชิกขององค์กร และด้านมีความเช่ือและ
ยอมรับคา่นิยมและเปา้หมายองค์กร 

ณัฐวตัร เป็งวนัปลกู (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของข้าราชการทหาร สงักดักองพนัทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7 เพื่อศกึษาปัจจยัจงู
ใจและปัจจัยค า้จุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการทหาร ในสงักัดกองพัน
ทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7 กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 226 นาย จากการวิจยัพบวา่  
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1. ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี สถานภาพโสด 
วุฒิ การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท ระยะเวลา
ปฏิบตัิงานน้อยกวา่ 10 ปี 

2. ปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในภาพรวมทัง้หมด 
บคุลากรสงักดักองพนัทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7 มีความคดิเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

3. ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรมีระดับความสัมพัน ธ์สูงสุดกับ
ประสิทธิภาพในการท างาน รองลงมาคือ ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร ปัจจัยด้าน
ความสมัพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านการปกครองบังคับบัญชา ปัจจัยด้านความเป็นอยู่
สว่นตวั ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และปัจจยัด้านความมัน่คงในงาน ตามล าดบั 

4. ปัจจัยท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการ
ทหารประจ า สังกัดกองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7 คือ ด้านบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับ
การศกึษา เงินเดือน ระยะเวลาปฏิบตัิงาน ต าแหน่งงาน ปัจจยัค า้จนุ ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ด้านความสมัพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน และปัจจยัจูงใจ ได้แก่ ด้านลกัษณะของงานท่ีท า 
ด้านการยอมรับนบัถือ ด้านความก้าวหน้า 

6. ความสมัพนัธ์ระหวา่งความจงรักภกัดีองค์การกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
ธิดารัตน์ สินแสง (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตัิงานของพนกังาน TMB ในเขตธุรกิจสมทุรปราการ กลุม่ตวัอย่าง คือ พนกังานธนาคารทหาร
ไทย จ ากัด (มหาชน) ท่ีสังกัดในส านักงานเขตธุรกิจสมุทรปราการ 15 สาขา จ านวน 135 คน 
ผลการวิจยั พบวา่  

1. ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบคุคล ได้แก่ เพศ และระดบัการศกึษา มี
ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2. ปั จจัย ด้ าน แรงจู ง ใจ เก่ี ย วกับ ด้ านสวัสดิ ก ารและผลตอบแทน 
สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน การยอมรับนับถือมีความสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และโดยรวมความคิดเห็นด้านแรงจงูในอยูใ่น
ระดบัมาก 

3. ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เก่ียวกับความจงรักภักดีต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และโดยภาพรวม และราย
ข้อปัจจยัด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านความจงรักภกัดี ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร อยูใ่นระดบัมาก 
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วีราภรณ์ บตุรทองดี (2557) ศกึษาเร่ือง การศึกษาทศันคติต่อการท างานองค์กร
และความจงรักภกัดีของพนกังานท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลการปฏิบตัิงานของพนกังานโรงงาน ในเขต
นิคมอตุสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพนกังานโรงงาน ในเขตนิคมอตุสาหกรรม 
จงัหวดัปทมุธานีจ านวน 400 คน ผลการวิจยั พบวา่  

1. ทศันคติตอ่การท างาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน และด้านความสมัพนัธ์
กบัเพื่อนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชาไมส่ง่ผลตอ่ประสทิธิผลการปฏิบตัิงานของพนกังานโรงงาน ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ส่วนทัศนคติในการท างานด้านลักษณะงาน ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของพนกังานโรงงานในเขตนิคมอตุสาหกรรม จงัหวดัปทมุธานี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ทศันคตติอ่องค์กร ด้านคา่ตอบแทนและสวสัดิการ ไมส่ง่ผลตอ่ประสทิธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ส่วนทัศนคติต่อ
องค์กรด้านสภาพแวดล้อมและด้านนโยบายและการบริหารขององค์กร ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานโรงงาน ในเขตนิคมอตุสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ทศันคติต่อความจงรักภกัดีของพนกังาน ด้านจิตใจ และด้านความคงอยู่ 
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงาน  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
ปทมุธานี สว่นด้านพฤติกรรม สง่ผลตอ่ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของพนกังานโรงงาน ในเขตนิคม
อตุสาหกรรม จงัหวดัปทมุธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน (2554) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การท างานของพนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
ท างาน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร ปัจจยัด้านความจงรักภกัดีต่อองค์กร และ
ปัจจยัด้านบรรยากาศในองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการท างานของพนกังานโรงแรมในเมือง
พัทยา และเพื่อศึกษาประสิทธิผลการท างานของพนักงานโรงแรม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน
โรงแรมในเมืองพทัยาระดบั 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว จ านวน 400 คน สถิติท่ีใช้ คือ การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) ก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผลการวิจยัพบวา่  

1. ประสิทธิผลการท างานของพนักงานโรงแรมเมืองพัทยา โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง   
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2. ปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการท างานของ
พนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา ส่วนปัจจยัด้านความจงรักภกัดีต่อองค์กร และ ด้านบรรยากาศใน
องค์กรมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิผลการท างานของพนกังานโรงแรมในเมืองพทัยา ร้อยละ 68.3 

 
งานวิจัยต่างประเทศ 

Narehan, Hairunnisa, Norfadzillah, และ Freziamella (2014) ศึกษาวิจัย เร่ือง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตการท างาน (Quality of work life) และคณุภาพชีวิต (Quality of 
life) ของพนกังานบริษัทข้ามชาติ ประเทศมาเลเซีย กลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานบริษัทข้ามชาติ ใน
เมืองบนิตลู ูรัฐซาราวกั จ านวน 179 คน ผลการวิจยัพบวา่ คณุภาพชีวิตการท างานมีความสมัพนัธ์
กับคุณภาพชีวิตทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
(Quality of work life) มากท่ีสุด คือ สภาพแวดล้อมในการท างาน รองลงมา คือ งานท่ีได้รับ
มอบหมาย ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต (Quality of life) มากท่ีสุด คือ  ด้านอารมณ์ 
รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาส่วนบุคคล ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งบคุคล ตามล าดบั 

Muhammad (2017) ศึกษาวิจัยเร่ือง อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การและรูปแบบ
ภาวะผู้น าท่ีส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์การและความจงรักภักดีต่อองค์การของ
พนกังาน กลุ่มตวัอย่าง คือ เจ้าหน้าท่ีธุรการของมหาวิทยาลยัการาโกรัม อินเตอร์เนชัน่แนล เมือง
กิลบิต-บัลติสถาน ประเทศปากีสถาน จ านวนผู้ ตอบแบบสอบถาม 120 คน ผลการวิจัยพบว่า 
วฒันธรรมองค์การและรูปแบบภาวะผู้น ามีผลต่อความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน นอกจากนี ้
ยงัพบว่าความผูกพนัต่อองค์การส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองค์การของพนักงาน โดยมีค่า R-
Square เท่ากบั 27.6% 

Anitha (2014) ศกึษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานท่ีสง่ผลตอ่
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานบริษัทอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
เมืองโคอิมบะทอร์ ประเทศอินเดีย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามจ านวน 700 ชดุ โดย
มีผู้ ตอบแบบสอบถามจ านวน 383 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานมากท่ีสุด ได้แก่  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน รองลงมา คือ 
ความสมัพนัธ์ภายในทีมและความสมัพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัสถิติ 0.01 
และความผกูพนัตอ่องค์การสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพการท างานของพนกังาน คา่ t = 23.347 อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ 0.05 



  72 

Ineson, Benke, และ Laszlo (2013) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความจงรักภกัดีของพนกังาน
ในโรงแรม ประเทศฮังการี โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความ
จงรักภกัดีต่อองค์การ กลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานท่ีท างานโรงแรมในประเทศฮงัการี จ านวน 600 
คน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสมัพนัธ์กับความจงรักภกัดีต่อ
องค์การ อย่างมีนยัส าคญั โดย (1) ด้านความพึงพอใจในงานส่วนบุคคล การมีส่วนร่วมและการ
รับรู้ มีความสมัพนัธ์กับความผูกพนัต่อผู้บงัคบับัญชาและองค์การ สภาพงาน ผลประโยชน์ส่วน
บคุคล และสถานะงานและอาชีพในทางบวก (2) ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีดีมีความสมัพนัธ์
กบัความผกูพนัตอ่ผู้บงัคบับญัชาและองค์การ สภาพงาน ผลประโยชน์สว่นบคุคล และสถานะงาน
และอาชีพ (3) ด้านการพฒันาอาชีพ มีความสมัพนัธ์กบัสถานะงาน ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
สถานะงานและอาชีพในทางบวก แต่มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัองค์ประกอบการบริการและท่ีตัง้ 
(4) ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัตอ่ผู้บงัคบับญัชาและองค์การใน
ทางบวก 

Nurlaila และ Nurdin (2020) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยความจงรักภักดีต่อองค์การท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท บริหารการเงินอาเจะห์  ประเทศอินโดนีเซีย กลุ่ม
ตวัอยา่งพนกังานบริษัท จ านวน 130 คน ผลการวิจยัพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็น เพศ
ชาย มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรี คุณภาพชีวิตการ
ท างาน และความพึงพอใจในการท างานมีผลโดยตรงต่อความจงรักภักดีองค์การและส่งผล
ทางอ้อมตอ่การปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท 
 
สรุปแนวคดิและทฤษฎีที่น ามาใช้ในงานวิจยั 

จากแนวคิด และทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีดงัต่อไปนี  ้เป็น
หลกัในการสร้างแบบสอบถาม และกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

1. การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์  ได้ใช้แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2550) ท่ี กล่าวว่า  แนวคิด เก่ียวกับประชากรศาสต ร์  เป็นแนวคิด ท่ี ว่าคน ท่ี มีลักษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมแตกตา่งกนัไปด้วย โดยลกัษณะของประชากรศาสตร์
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เพราะฉะนัน้ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีช่วยใน
การก าหนดเปา้หมาย ส่วนลกัษณะด้านจิตวิทยา สงัคม และวฒันธรรมช่วยบอกถึงความคิด และ
ความรู้สกึของบคุคล ข้อมลูด้านประชากรจงึมีอิทธิพลตอ่การก าหนดแรงจงูใจในการท างาน ในการ
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ก าหนดกรอบแนวคิดทางด้านตวัแปรต้นและใช้ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เพื่อศึกษา
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีองค์การและประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานในองค์การ 

2. การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพชีวิตการท างาน  ได้ใช้แนวคิด
ของ Cummings and Worley (1997) ในการก าหนดกรอบแนวคิดทางด้านตวัแปรต้นและใช้ใน
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เพื่อศึกษาเก่ียวกับคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงาน และ
ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานและประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งแนวคิดนี ้แบ่ง
องค์ประกอบออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม 2. ด้านสภาพการ
ท างานท่ีปลอดภยั 3. ด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน 4. ด้านโอกาสในการก้าวหน้าใน
อาชีพ 5. ด้านสงัคมสมัพนัธ์  6. ด้านลกัษณะการบริหารงาน 7. ด้านภาวะอิสระจากงาน และ 8. 
ด้านความภมูิใจในองค์การ  

3. การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความผกูพนัต่อองค์การ ได้ใช้แนวคิด
ของ Colquitt, LePine และ Wesson (2015) ในการก าหนดกรอบแนวคิดทางด้านตวัแปรต้นและ
ใช้ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เพื่อศึกษาเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน
และความสมัพนัธ์ระหว่างความผกูพนัตอ่องค์การกบัคณุภาพชีวิตการท างานและประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงาน ซึ่งแนวคิดนีมี้องค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1. ด้านจิตใจ หมายถึง การ
แสดงออกทางอารมณ์ของพนักงานท่ีมีต่อองค์การท่ีเช่ือมโยงถึงความผูกพันต่อองค์การ  มี
ความรู้สกึภมูิใจกบัการเป็นสมาชิกหรือเป็นสว่นหนึ่งท่ีท าให้องค์การประสบความส าเร็จ รวมถึงการ
มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุคลในองค์การ 2. ด้านการคงอยู่ หมายถึง ความต้องการเป็นสมาชิกของ
องค์การตลอดไป ไม่ต้องการเปลี่ยนงาน หรือลาออกจากท่ีท างานปัจจุบัน เน่ืองจากกลัวการ
สญูเสียประโยชน์ท่ีได้รับจากองค์การ หรือกลวัว่าท่ีท างานใหม่จะให้ในสิ่งท่ีต้องการไม่ดีเท่ากบัท่ี
ท างานปัจจุบนั 3. ด้านบรรทดัฐานสงัคม หมายถึง ความผกูพนัต่อองค์การ เน่ืองด้วยเหตผุลทาง
จริยธรรม โดยมีความกงัวลว่าการลาออกจากงานเป็นสิ่งท่ีไม่ควรกระท า จะท าให้ผู้บงัคบับญัชา
หรือเพื่อนร่วมงานเดือดร้อน หรือกงัวลวา่จะถกูมองวา่เป็นคนไมด่ี ไม่ซื่อสตัย์ตอ่องค์การ เป็นต้น 

4. การศกึษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความจงรักภกัดีองค์การ ได้ใช้แนวคิด
ของ Hoy และ Rees (1974) ในการก าหนดกรอบแนวคิดทางด้านตวัแปรตามและใช้ในการสร้าง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เพื่อศกึษาเก่ียวกบัความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน ซึง่ตวัชีว้ดัความ
จงรักภกัดีตามแนวคิดนี ้ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก คือ การแสดง
พฤติกรรมท่ีมาจากทัศนคติทางบวกต่อองค์การ หรือต่อผู้ บังคับบัญชา 2. ด้านความรู้สึก คือ 
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อารมณ์ ความรู้สกึท่ีเกิดจากการประเมินความรู้สกึพงึพอใจ หรือไม่ชอบตอ่บคุคลหรือสถานการณ์ 
3. การรับรู้ คือ คา่นิยม ความเช่ือท่ีบคุคลยดึถือตอ่บคุคลหรือสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่สิ่งท่ีบคุคล
รับรู้  

5. การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพในการท างาน  ได้ใช้
แนวคิดของ Peterson and Plowman (1953) ในการก าหนดกรอบแนวคิดทางด้านตัวแปรตาม 
และใช้ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เพื่อศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังาน ซึ่งแนวคิดนีมี้ตวัชีว้ดัประสิทธิภาพการท างาน 4 ด้าน ได้แก่ 1. คณุภาพของงาน คือ ผล
การท างานมีความถกูต้อง ได้มาตรฐาน รวดเร็ว สร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้าทัง้ภายใน และลกูค้า
ภายนอก 2. ปริมาณงานท่ีเกิดขึน้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ และมีบริหารเวลาได้ตามเปา้หมายท่ี
ก าหนด 3. เวลาท่ีใช้ในการท าเหมาะสมกับงานและมีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวก
รวดเร็วขึน้ 4. คา่ใช้จ่ายในการท างานมีความเหมาะสมกบังาน มีใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างประหยดั
คุ้มคา่ และเกิดการสญูเสียน้อยท่ีสดุ หรือเป็นไปตามงบประมาณท่ีตัง้ไว้ 
  



 

บทที่ 3 
วธีิการด าเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานและ

ความผูกพันต่อองค์การท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การและประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ” เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research method) และใช้
วิธีการเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การก าหนดประชากร และการเลือกกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั   
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู   
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยนี ้คือ พนักงานประจ าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ จ านวน 8,162 คน (ข้อมลูจากฝ่ายวิเคราะห์ข้อมลูและจดัการระบบด้าน
ทรัพยากรบคุคล ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2563) 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุม่ตวัอย่างใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ส านกังานใหญ่ ทัง้เพศชาย และเพศหญิง โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นตวัแทนของ
ประชากร ใช้สตูรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 

n  =  
N

1+N(𝑒)2 

 
โดยท่ี  n  แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
  N  แทน ขนาดของประชากร 
  e  แทน ความคลาดเคลื่อนของกลุม่ตวัอยา่ง 
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แทนคา่ในสตูรเพ่ือหาขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

n  =  
8,162

1+8,162(0.05)2 

 
    n  =  381.31 หรือประมาณ 400 ตวัอยา่ง 

จากการค านวณตามสตูรจะได้ตวัแทนของกลุ่มประชากรเท่ากับ 400 คน และบวก
เพิ่มอีก 5% เน่ืองมาจากการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ หรือจ านวนแบบสอบถามท่ีตอบ
กลบัมาไมค่รบ ดงันัน้จ านวนกลุม่ตวัอยา่งที่จะใช้ในการวิจยัครัง้นี ้รวมทัง้สิน้ เท่ากบั 420 คน 

ขัน้ตอนการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
การศึกษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้ วิจัยก าหนด

ขอบเขตการวิจยัไว้ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ พนักงาน

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
ขัน้ตอนท่ี  2 วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแบ่ง

ประชากรกลุ่มการบริหารงานออกเป็น 20 กลุ่ม ใช้เกณฑ์การแบ่งขนาดตามสดัส่วนของพนกังาน
ในแตล่ะกลุม่งาน ดงันี ้

ตาราง 3 แสดงจ านวนกลุม่ประชากร และกลุม่ตวัอยา่งของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

กลุม่งาน ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 
กลุม่ธุรกิจธนกิจพาณิชย์เก่ียวกบัญ่ีปุ่ น 184 9 
กลุม่ธุรกิจลกูค้าธุรกิจ 140 7 
กลุม่งานลกูค้าธุรกิจ SME 712 36 
กลุม่งานลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ 253 13 
กลุม่ธุรกิจลกูค้ารายยอ่ยและลกูค้าบคุคล 11 1 
กลุม่งานธุรกิจสนิเช่ือยานยนต์ 1,733 89 
กลุม่งานธุรกิจลกูค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย 877 45 
กลุม่สนบัสนนุธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ปฏิบตัิการ 

188 
 

9 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

  

กลุม่งาน ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 
กลุม่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 593 30 
กลุม่งานปฏิบตัิการ 1,364 70 
กลุม่งานกฎหมาย 23 1 
กลุม่งานกลยทุธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร 376 19 
กลุม่งานการเงิน 168 8 
กลุม่งานตรวจสอบภายใน 201 10 
กลุม่งานทรัพยากรบคุคล 220 11 
กลุม่งานธุรกรรมการเงิน 178 9 
กลุม่งานบริหารความเสีย่ง 394 20 
กลุม่งานพิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือ 261 19 
กลุม่งานโกลบอลมาร์เก็ตส์ 121 6 
ส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานคณะ
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

165 8 

รวมทัง้สิน้ 8,162 420 

ท่ีมา : ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมลูและจดัการระบบด้านทรัพยากรบคุคล 

ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ วิจัยใช้การแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ท่ีอยู่ในกลุม่การบริหารงาน 20 กลุม่งาน ทัง้หมด 420 คน ตามสดัสว่นท่ี
ได้ก าหนดโควตาในแตล่ะกลุม่งาน เพื่อให้ได้กลุม่ตวัอยา่งตามท่ีต้องการ 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ เพื่อศึกษาถึง “คณุภาพชีวิต
การท างานและความผูกพันต่อองค์การท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การและ
ประสทิธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่” โดย
แบง่ออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้



  78 

ส่วนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน และอายกุารท างาน เป็นค าถามแบบหลาย
ตวัเลือก (Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว ได้แก่ 

1. เพศ ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale) ดงันี ้ 
1.1 ชาย   
1.2 หญิง 

2. อายุ ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) จากข้อมูลฝ่าย
วิเคราะห์และจดัการระบบด้านทรัพยากรบคุคล พนกังานตัง้แตร่ะดบัปฏิบตัิการจนถึงระดบับริหาร
มีอายุตัง้แต่ 25 – 60 ปี ดงันัน้ การวิจัยจึงใช้ช่วงเวลาอายุดงักล่าวเป็นเกณฑ์ในการก าหนดช่วง
อาย ุโดยแบง่ออกเป็น 4 ช่วง ดงันี ้

 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =  
ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ−ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

  

ช่วงอาย ุ =   
60−25

4
 

 
 =   8.75 คิดเป็นประมาณ 9  

จากการค านวณช่วงอายขุ้างต้น สามารถแบง่ช่วงอายขุองกลุม่ตวัอยา่งได้ดงันี ้
2.1 ต ่ากวา่หรือเทียบเท่ากบั 25 ปี 
2.2 26 ปี – 35 ปี 
2.3 36 ปี – 45 ปี 
2.4 46 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพ ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale) ดงันี ้ 
3.1 โสด   
3.2 สมรส 

4. ระดบัการศกึษา ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ดงันี ้
4.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
4.2 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
4.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 
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5. รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ดงันี ้ 
5.1 น้อยกวา่ 20,000 บาท 
5.2 20,000 – 30,000 บาท 
5.3 30,001 – 40,000 บาท 
5.4 40,001 – 50,000 บาท 
5.5 50,001 บาท ขึน้ไป 

6. อายงุาน ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ดงันี ้
6.1 ต ่ากวา่ 5 ปี หรือเทียบเท่า 
6.2 6 – 10 ปี 
6.3 11 - 15 ปี 
6.4 15 – 20 ปี 
6.5 มากกวา่ 20 ปีขึน้ไป 
 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ โดยแบง่เป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั ด้านพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน ด้านโอกาสใน
การก้าวหน้า ด้านสงัคมสมัพนัธ์ ด้านลกัษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงาน และด้าน
ความภมูิใจในองค์การ ค าถามมีจ านวน 32 ข้อ 

แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณคา่ (Rating Scales) ตามแบบของ Likert’s Scale 
มี 5 ระดับเรียงจากน้อยไปหามาก ให้ผู้ ตอบสามารถเลือกตอบตามระดบัความคิดเห็นได้เพียง
ค าตอบเดียวเท่านัน้ ซึง่ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้ 

ระดับความคิดเหน็ การให้คะแนน 
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง   5 
เห็นด้วย     4 
ไม่แน่ใจ    3 
ไม่เห็นด้วย    2 
ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง   1 
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การอธิบายผลของการรวบรวมข้อมูลตามลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใช้ระดบัการวดั
ข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉลี่ย (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550) 
ในการอธิบายผลดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =   
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้ที่ต้องการแบง่
 

 

 =   
5−1

5
   =   0.8  

 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยของความ

คิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังาน ได้ดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 
4.21 – 5.00 พนกังานมีคณุภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20 พนกังานมีคณุภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40 พนกังานมีคณุภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 พนกังานมีคณุภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัน้อย 
1.00 – 1.80 พนกังานมีคณุภาพชีวิตการท างานในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
ส่วนที่  3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้าน
บรรทดัฐานสงัคม โดยเป็นค าถามปลายปิดประกอบด้วยค าถาม 13 ข้อ  

แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณคา่ (Rating Scales) ตามแบบของ Likert’s Scale 
มี 5 ระดับเรียงจากน้อยไปหามาก ให้ผู้ ตอบสามารถเลือกตอบตามระดบัความคิดเห็นได้เพียง
ค าตอบเดียวเท่านัน้ ซึง่ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

ระดับความคิดเหน็ การให้คะแนน 
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง   5 
เห็นด้วย     4 
ไม่แน่ใจ    3 
ไม่เห็นด้วย    2 
ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง   1 
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การอธิบายผลของการรวบรวมข้อมูลตามลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใช้ระดบัการวดั
ข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉลี่ย (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550) 
ในการอธิบายผลดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =   
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้ที่ต้องการแบง่
 

 

 =   
5−1

5
   =   0.8 

 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยของความ

คิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังาน ได้ดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย ระดบัความผูกพันต่อองค์การ 
4.21 – 5.00 พนกังานมีความผกูพนัตอ่องค์การอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20 พนกังานมีความผกูพนัตอ่องค์การอยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40 พนกังานมีความผกูพนัตอ่องค์การอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 พนกังานมีความผกูพนัตอ่องค์การอยูใ่นระดบัน้อย 
1.00 – 1.80 พนกังานมีความผกูพนัตอ่องค์การอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ได้แก่ ด้านพฤตกิรรมท่ีแสดงออก ด้านความรู้สกึ และด้านการรับรู้ 
โดยเป็นค าถามปลายปิดประกอบด้วยค าถาม 12 ข้อ  

แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณคา่ (Rating Scales) ตามแบบของ Likert’s Scale 
มี 5 ระดับเรียงจากน้อยไปหามาก ให้ผู้ ตอบสามารถเลือกตอบตามระดบัความคิดเห็นได้เพียง
ค าตอบเดียวเท่านัน้ ซึง่ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

ระดับความคิดเหน็ การให้คะแนน 
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง   5 
เห็นด้วย     4 
ไม่แน่ใจ    3 
ไม่เห็นด้วย    2 
ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง   1 
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การอธิบายผลของการรวบรวมข้อมูลตามลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใช้ระดบัการวดั
ข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉลี่ย (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550) 
ในการอธิบายผลดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =   
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้ที่ต้องการแบง่
 

 

 =   
5−1

5
   =   0.8 

 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยของความ

คิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีตอ่องค์การของพนกังาน ได้ดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย  ระดับความจงรักภกัดี 
4.21 – 5.00  พนกังานมีความจงรักภกัดีอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20  พนกังานมีความจงรักภกัดีอยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40  พนกังานมีความจงรักภกัดีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60  พนกังานมีความจงรักภกัดีอยูใ่นระดบัน้อย 
1.00 – 1.80  พนกังานมีความจงรักภกัดีอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุง

ศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ได้แก่ ด้านคณุภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลาท่ีใช้ 
และด้านคา่ใช้จ่าย โดยเป็นค าถามปลายปิดประกอบด้วยค าถาม 16 ข้อ  

แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณคา่ (Rating Scales) ตามแบบของ Likert’s Scale 
มี 5 ระดับเรียงจากน้อยไปหามาก ให้ผู้ ตอบสามารถเลือกตอบตามระดบัความคิดเห็นได้เพียง
ค าตอบเดียวเท่านัน้ ซึง่ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

ระดับความคิดเหน็ การให้คะแนน 
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง   5 
เห็นด้วย     4 
ไม่แน่ใจ    3 
ไมเ่ห็นด้วย    2 
ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง   1 
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การอธิบายผลของการรวบรวมข้อมูลตามลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใช้ระดบัการวดั
ข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉลี่ย (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550) 
ในการอธิบายผลดงันี ้
 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =   
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้ที่ต้องการแบง่
 

 

 =   
5−1

5
   =   0.8 

 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยของ

ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน ได้ดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย ระดับประสิทธิภาพในการท างาน 
4.21 – 5.00 พนกังานมีประสทิธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20 พนกังานมีประสทิธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40 พนกังานมีประสทิธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 พนกังานมีประสทิธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย 
1.00 – 1.80 พนกังานมีประสทิธิภาพในการท างานอยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. ศึกษาข้อมลูจากตารางเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อก าหนดโครงสร้าง
ของแบบสอบถาม   

2. ก าหนดขอบเขตแบบสอบถาม ได้แก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คณุภาพชีวิตการ
ท างาน และความผกูพนัตอ่องค์การท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่ความจงรักภกัดีองค์การและประสทิธิภาพ
การท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เพื่อสร้าง
แบบสอบถามให้มีความชดัเจนตามความมุง่หมายของวิจยั  

3. สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกบักรอบการวิจยั 
4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ และคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถกูต้อง และเสนอแนะเพิ่มเตมิ  
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5. น าแบบสอบถามท่ีได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย มาปรับปรุงแก้ไข 
และตรวจสอบความเท่ียงของเนือ้หา (Content Validity) และการใช้ส านวนภาษาเพื่อปรับปรุง
แก้ไขครัง้สดุท้ายก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 

6. ทดสอบแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบเบือ้งต้น
กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 ตวัอย่าง เพื่อหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้
วิธีการหาคา่สมัประสทิธ์ิอลัฟ่า (α – Coefficient of Alpha) ของ Cronbach คา่อลัฟ่าท่ีได้จะแสดง

ถึงระดบัความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1  หากค่าท่ีได้ความใกล้เคียง
กบั 1 มาก แสดงว่า มีความเช่ือมัน่สงู โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได้ต้องไม่ต ่ากว่า 0.7 
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550)  

คา่สมัประสทิธ์ิอลัฟ่าของครอนบคัในแตล่ะด้านได้คา่ ดงันี ้
สว่นท่ี 2 คณุภาพชีวิตการท างาน 

ด้านคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม  เท่ากบั 0.761 
ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั   เท่ากบั 0.869 
ด้านพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน  เท่ากบั 0.900 
ด้านโอกาสในการก้าวหน้า   เท่ากบั 0.908 
ด้านสงัคมสมัพนัธ์    เท่ากบั 0.727 
ด้านลกัษณะการบริหารงาน   เท่ากบั 0.848 
ด้านภาวะอิสระจากงาน    เท่ากบั 0.881 
ด้านความภมูิใจในองค์การ   เท่ากบั 0.885 

สว่นท่ี 3 ความผกูผนัตอ่องค์การ  
ด้านจิตใจ     เท่ากบั 0.833 
ด้านการคงอยูก่บัองค์การ   เท่ากบั 0.830 
ด้านบรรทดัฐานสงัคม    เท่ากบั 0.815 

สว่นท่ี 4 ความจงรักภกัดีองค์การ  
ด้านพฤตกิรรมท่ีแสดงออก   เท่ากบั 0.721 
ด้านความรู้สกึ     เท่ากบั 0.827 
ด้านการรับรู้     เท่ากบั 0.815 

สว่นท่ี 5 ประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านคณุภาพของงาน    เท่ากบั 0.806 
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ด้านปริมาณงาน    เท่ากบั 0.943 
ด้านเวลาท่ีใช้     เท่ากบั 0.832 
ด้านคา่ใช้จ่าย     เท่ากบั 0.902 

7. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปใช้เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
งานวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาคณุภาพชีวิตการท างานและความผกูผนัต่อองค์การท่ีมี

ความสมัพนัธ์ตอ่ความจงรักภกัดีองค์การและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ โดยแบง่ลกัษณะของแหลง่ข้อมลู ดงันี ้

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าเอกสาร หนังสือ
บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อ
ออกแบบงานวิจยั และสร้างแบบสอบถาม 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 420 ตวัอยา่ง  

 
การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดท าข้อมูล 
หลงัจากผู้ท าวิจยัได้รวบรวมแบบสอบถามทัง้หมดจากผู้ตอบแบบสอบถามเรียบร้อย

แล้ว ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามทัง้หมดมาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ

แบบสอบถาม และคดัแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบรูณ์ออก  
2. การลงรหสัข้อมลู (Coding) โดยการลงรหสัตามท่ีก าหนดไว้ในแบบสอบถามแตล่ะ

สว่น 
3. การประมวลผลข้อมลู (Processing) น าแบบสอบถามท่ีลงรหสัเรียบร้อยแล้วมา

บนัทกึลงในคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์โดยใช้สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  
1.1 การหาค่า ร้อยละ (Percentage) เพื่ อ ใช้อ ธิบายลักษณ ะข้อมูลจาก

แบบสอบถาม สว่นท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ย
ตอ่เดือน และอายกุารท างาน 
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1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean : �̅� ) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม ส่วน
ท่ี 2 คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
ส่วนท่ี 3 ความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ ส่วนท่ี 4 ความจงรักภักดีองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ และสว่นท่ี 5 ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

1.3 การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ สว่นท่ี 3 ความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ สว่นท่ี 4 ความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ และส่วนท่ี 5 ประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการทดสอบ
สมมุตฐิาน 

2.1 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของพนักงาน ได้แก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายกุารท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
ความจงรักภกัดีองค์การแตกตา่งกนั โดยใช้สถิติ Independent t-test และ One-Way Analysis of 
Variance (One-Way ANOVA) ในการทดสอบสมมตุิฐาน 

2.2 สมมติฐานข้อท่ี 2 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของพนักงาน ได้แก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายกุารท างานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั โดยใช้สถิติ Independent t-test และ One-Way Analysis 
of Variance (One-Way ANOVA) ในการทดสอบสมมตุิฐาน 

2.3 สมมติฐานข้อท่ี 3 คณุภาพชีวิตการท างานมีความสมัพนัธ์ตอ่ความจงรักภกัดี
องค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
ทดสอบคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระตอ่กนั 

2.4 สมมติฐานข้อท่ี 4 คณุภาพชีวิตการท างานมีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
ทดสอบคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระตอ่กนั 
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2.5 สมมติฐานข้อท่ี 5 ความผกูพนัตอ่องค์การมีความสมัพนัธ์ตอ่ความจงรักภกัดี
องค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
ทดสอบคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระตอ่กนั 

2.6 สมมติฐานข้อท่ี 6 ความผกูพนัตอ่องค์การมีความสมัพนัธ์ตอ่ประสทิธิภาพใน
การท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพีย ร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
ทดสอบคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระตอ่กนั 

2.7 สมมติฐานข้อท่ี 7 ความจงรักภกัดีองค์การมีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
ทดสอบคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระตอ่กนั 

 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติ

พืน้ฐาน ได้แก่ 
1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ปัจจยัสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง(ชศูรี 

วงศ์รัตนะ, 2553) 
 

P  =  
𝑓(100)

𝑛
 

 
เม่ือ   P  แทน คา่คะแนนเฉลี่ย 
         f    แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
         n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

1.2 คา่เฉลี่ย (Mean หรือ �̅�) เพื่อแปลความหมายของข้อมลูในด้านตา่งๆ โดยใช้
สตูรดงันี ้(ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2541) 
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�̅�) =  
∑ 𝑥

𝑛
 

 

เม่ือ  �̅�  แทน คา่คะแนนเฉลี่ย  
        ∑x  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
         n   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแปลความหมายของข้อมลูในด้านต่างๆ โดยใช้
สตูรดงันี ้(ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2541) 

 

S.D.  =  
∑ √𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

 

     เม่ือ  S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอยา่ง 

         ∑𝑥2 แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

     (∑𝑥)2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
           N  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 
2. สถิติท่ีใช้หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า

ของครอนบคั (Cronbach’s alpha Coefficiency) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550) โดยใช้สตูรดงันี ้
 

Cronbach’s alpha =  
 𝐾𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

+(𝑘−1)𝑘𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

 
 

เม่ือ Cronbach’s alpha  แทน ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
        K    แทน จ านวนค าถาม 

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  แทน คา่เฉลี่ยของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่ง 

ค าถาม 

        𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน คา่เฉลี่ยของคา่แปรปรวนของค าถาม 
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3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
3.1 สถิติ t-test for Independent ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ

กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553) ซึ่งตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มเป็นอิสระจากกัน ใช้ทดสอบ
สมมติฐานข้อท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบั เพศ และสถานภาพ ใช้สตูรดงันี ้

3.1.1 กรณีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั S2
1 = S2

2 

t  =  
�̅�1−�̅�2

√
(𝑛1−1)𝑠1

2(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
[

1

𝑛1
+

1

𝑛2
]

 

 
โดยที ่ 𝑑𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 

 
3.1.2 กรณีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ท่ากนั S2

1  ≠  S2
2 

t   =  
�̅�1−�̅�2

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

 

 

โดยท่ี  𝑑𝑓 = 
[

𝑠1
2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2
]2

[
𝑠1

2

𝑛1
]2

𝑛2−1
+

[
𝑠2

2

𝑛2
]2

𝑛2−1

 

 
เม่ือ  t   แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 

          x̅1   แทน  คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

          x̅2   แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

       s1
2   แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 

       s2
2   แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี  2  

        n1  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี  1  

        n2  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

       𝑑𝑓   แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (n1 + n2 - 2) 
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3.2 ส ถิ ติ  One Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA เ ป็ น ก า ร
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต ่
2 กลุ่มขึน้ไป ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และอายกุารท างาน ประกอบด้วย 

3.2.1 ใช้ค่า F-Test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

F  =   
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 , df1 = k-1,  df2 = n - k 

 
เม่ือ  F  แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน F-Distribution 

          MSB  แทน  คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

           MSW  แทน คา่ความแปรปรวนในกลุม่ 

Df       แทน    ชัน้แห่งความอิสระ 

k          แทน    จ านวนกลุม่ของตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบ    

สมมติฐาน 

n         แทน     จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด 

n – k    แทน    ชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ 

ถ้าผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติแล้ว ต้องท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550)  

LSD   =   𝑡1−∝

2
; 𝑁 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸[

1

𝑁𝑖
+

1

𝑁𝑗
]  

 
เม่ือ        LSD              แทน  ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณได้ส าหรับประชากร

กลุม่ท่ี i และ j 

           
𝑡1−∝

2
; 𝑁 − 𝑘  แทน  คา่ท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ  

t-distribution ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ
ชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ 

 MSE      แทน  คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ (MS) 
 Ni       แทน  จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ i 
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 Nj       แทน  จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ j 
 α       แทน  คา่ความคลาดเคล่ือน 

ใช้คา่ Brown-Forsythe (B) กรณีคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั 

𝛽 =  
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

 
โดย  𝑀𝑆𝑊 = ∑ (1 −

𝑛𝑖

𝑁
)𝑘

𝑖=1 𝑆𝑖
2 

เม่ือ  𝛽 แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน Brown-Forsythe 
   𝑀𝑆𝐵 แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
   𝑀𝑆𝑤 แทน คา่ Mean Square Error  

จากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน 
   k  แทน  จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
   n แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
   N แทน  ขนาดประชากร 
   𝑆𝑖

2 แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

3.3 ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ใช้หาค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั เป็นค่า
ประสิทธิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสองตวัท่ีแตล่ะตวัตา่งมีระดบัการวดัของข้อมลูแตกตา่งกนั 

 

𝑟𝑥𝑦  = 
𝑛∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌) 

√[𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2][𝑛∑𝑦2−(∑𝑦)2]
  

 
โดย  𝑟𝑥𝑦 แทน สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ 

    ∑X แทน ผลรวมของคะแนนชดุ X 
    ∑Y แทน ผลรวมของคะแนนชดุ Y 

∑𝑥2 แทน ผลรวมของคะแนน X แตล่ะตวัยกก าลงั 2 
∑𝑦2 แทน ผลรวมของคะแนน Y แตล่ะตวัยกก าลงั 2 
∑XY แทน ผลรวมของผลคณูระหวา่ง X กบั Y 
N แทน จ านวนคนหรือกลุม่ตวัอยา่ง 
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โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ จะมีคา่ระหวา่ง -1< r < 1 ซึง่ความหมายของคา่ 
r เป็นดงันี ้

1. ถ้า r เป็น ลบ แสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกนั 
คือ ถ้า X เพิ่ม Y จะลด แตถ้่า X ลด Y จะเพิ่ม 

2. ถ้า r เป็น บวก แสดงว่า X และ Y มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ 
ถ้า X เพิ่ม Y จะเพิ่มด้วย แตถ้่า X ลด Y จะลดลงด้วย 

3. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
และมีความสมัพนัธ์กนัมาก 

4. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y ความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้าม และมีความสมัพนัธ์กนัมาก 

5. ถ้า r = 0 แสดงวา่ มี X และ Y ไม่มีความสมัพนัธ์ 
6. ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงวา่ X และ Y มีความสมัพนัธ์กนัน้อย 

 
เกณฑ์การแปลความหมายสมัประสทิธ์ิสมัพนัธ์ ดงันี ้

คา่สมัประสทิธ์ิสมัพนัธ์  ความหมาย 
0.81 – 1.00    มีความส้มพนัธ์ระดบัสงูมาก 
0.61 – 0.80   มีความสมัพนัธ์ระดบัสงู 
0.41 – 0.60   มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 
0.21 – 0.40   มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 
0.01 – 0.20   มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก 
0.00    ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

  



 

บทที่ 4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูของผลการวิจยัเร่ือง “คณุภาพชีวิตการท างานและ

ความผูกพันต่อองค์การท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การและประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่” ซึ่งใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนทัง้สิน้ 420 ฉบับ และได้น ามาตรวจสอบความ
สมบรูณ์ของแบบสอบถาม พบว่ามีแบบสอบถามจ านวน 8 ฉบบัท่ีไม่สมบรูณ์ จึงได้ท าการคดัออก
เหลือแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยทัง้สิน้ 412 ฉบับ และผู้ วิจัยได้
ก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ของตวัแปรท่ีศกึษา ดงันี ้ 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

N  แทน  จ านวนพนกังานในกลุม่ตวัอยา่ง  

x̅  แทน  คา่เฉลี่ย  
S.D.  แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
r  แทน  คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์  
t  แทน  คา่สถิติท่ีใช้ในการพิจารณาการแจกแจงที  
F  แทน คา่สถิติท่ีใช้ในการพิจารณาการแจกแจงเอฟ  
MS  แทน  คา่คะแนนเฉลี่ยของผลบวกก าลงัสองของคะแนน  
SS  แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน  
df  แทน  ระดบัชัน้แห่งความเป็นอิสระ  
Sig  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  
H0  แทน  สมมติฐานหลกั  
H1  แทน  สมมติฐานรอง  
*  แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
**  แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการน าเสนอ

ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงาน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน และอายกุารท างาน 

1.2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ได้แก่ ด้านคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม ด้านสภาพ
การท างานท่ีปลอดภัย ด้านพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านโอกาสในการก้าวหน้า ด้าน
สังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงาน และด้านความภูมิใจใน
องค์การ 

1.3 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้าน
บรรทดัฐานสงัคม 

1.4 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้านความรู้สกึ และด้าน
การรับรู้ 

1.5 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ได้แก่ ด้านคณุภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา
ท่ีใช้ และด้านคา่ใช้จ่าย 

ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมตฐิาน  
2.1 พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายกุารท างานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความจงรักภกัดี
องค์การแตกตา่งกนั 

2.2 พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายกุารท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานแตกตา่งกนั 

2.3 คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการ
ท างานท่ีปลอดภัย การพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โอกาสในการก้าวหน้า สงัคมสัมพันธ์ 
ลกัษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภมูิใจในองค์การ มีความสมัพันธ์ต่อความ
จงรักภกัดีองค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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2.4 คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการ
ท างานท่ีปลอดภัย การพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โอกาสในการก้าวหน้า สงัคมสัมพันธ์ 
ลักษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภูมิใจในองค์การ มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

2.5 ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้าน
บรรทดัฐานสงัคม มีความสมัพนัธ์ต่อความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

2.6 ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้าน
บรรทัดฐานสังคม มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

2.7 ความจงรักภกัดีองค์การ ได้แก่ พฤติกรรมท่ีแสดงออก ความรู้สกึ และการรับรู้ มี
ความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา  
1. การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนกังานธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉลี่ยตอ่เดือน และอายกุารท างาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้วิเคราะห์ผลการวิจยัครัง้นี ้มีทัง้หมด 412 คน 
โดยแสดงผลการวิเคราะห์จ าแนกตามตวัแปร ดงันี ้ 

ตาราง 4 แสดงจ านวนคา่ความถ่ี และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 136 33.01 
หญิง 276 66.99 

รวม 412 100.00 
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จากตาราง 4 เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 66.99 
และเพศชาย จ านวน 136 คน คดิเป็นร้อยละ 33.01 

ตาราง 5 แสดงจ านวนคา่ความถ่ี และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่หรือเทียบเท่ากบั 25 ปี 5 1.21 
26 ปี – 35 ปี 81 19.66 
36 ปี – 45 ปี 142 34.47 
46 ปีขึน้ไป 184 44.66 

รวม 412 100.00 

 
จากตาราง 5 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 46 ปีขึน้ไป จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 

44.66 รองลงมาคือ อายุ 36 ปี – 45 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 34.47 อายุ 26 ปี – 35 ปี 
จ านวน  81 คน คดิเป็นร้อยละ 19.66 และอายตุ ่ากวา่หรือเทียบเท่ากบั 25 ปี จ านวน 5 คน คดิเป็น
ร้อยละ 1.21 ตามล าดบั 

ตาราง 6 แสดงจ านวนคา่ความถ่ี และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 230 55.83 
สมรส 182 44.17 

รวม 412 100.00 

 
จากตาราง 6 สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสถานภาพโสด จ านวน 230 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.83 และสถานภาพสมรส จ านวน 182 คน คดิเป็นร้อยละ 44.17 
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ตาราง 7 แสดงจ านวนคา่ความถ่ี และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศกึษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 15 3.64 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 215 52.18 
สงูกวา่ปริญญาตรี 182 44.17 

รวม 412 100.00 

 
จากตาราง 7 ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 52.18 รองลงมาคือ สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 182 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.17 และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 3.64 ตามล าดบั 

ตาราง 8 แสดงจ านวนคา่ความถ่ี และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยตอ่
เดือน 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 20,000 บาท 15 3.64 
20,000 – 30,000 บาท 32 7.77 
30,001 – 40,000 บาท 64 15.53 
40,001 – 50,000 บาท 56 13.59 
50,0001 บาท ขึน้ไป 245 59.47 

รวม 412 100.00 

 
จากตาราง 8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  50,001 บาท 

ขึน้ไป จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 59.47 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 30,001 – 40,000 
บาท จ านวน  64 คน คิดเป็นร้อยละ 15.53 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 
56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.59 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.77 และรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนน้อยกว่า 20,000 บาท จ านวน  15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 
ตามล าดบั 
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ตาราง 9 แสดงจ านวนคา่ความถ่ี และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายกุารท างาน 

อายกุารท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5 ปี หรือเทียบเท่า 94 22.82 
6 – 10 ปี 58 14.08 
11 - 15 ปี 67 16.26 
15 – 20 ปี 53 12.86 
มากกวา่ 20 ปีขึน้ไป 140 33.98 

รวม 412 100.00 

 
จากตาราง 9 อายุการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่อายุการท างานมากกว่า 20 ปีขึน้ไป 

จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 33.98 รองลงมาคือ อายุการท างานต ่ากว่า 5 ปี หรือเทียบเท่า 
จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 22.82 อายุการท างาน 11 - 15 ปี จ านวน  67 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.26 อายุการท างาน 6 – 10 ปี จ านวน  58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08 และอายุการท างาน 15 – 
20 ปี จ านวน 53 คน คดิเป็นร้อยละ 12.86 ตามล าดบั 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ได้แก่ ด้านคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม ด้านสภาพ
การท างานท่ีปลอดภัย ด้านพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านโอกาสในการก้าวหน้า ด้าน
สังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงาน และด้านความภูมิใจใน
องค์การ โดยแสดงคา่เฉลี่ย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้ 

ตาราง 10 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของ 
พนกังาน 

คณุภาพชีวิตการท างาน x S.D. แปลผล 

ด้านคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม 3.79 0.61 มาก 
ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั 4.09 0.60 มาก 
ด้านพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน 3.97 0.59 มาก 
ด้านโอกาสในการก้าวหน้า 3.62 0.73 มาก 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

คณุภาพชีวิตการท างาน x S.D. แปลผล 

ด้านสงัคมสมัพนัธ์ 3.99 0.56 มาก 
ด้านลกัษณะการบริหารงาน 3.81 0.65 มาก 
ด้านภาวะอิสระจากงาน 3.81 0.68 มาก 
ด้านความภมูิใจในองค์การ 4.11 0.58 มาก 

คณุภาพชีวิตการท างานโดยรวม 3.90 0.47 มาก 

 
จากตาราง 10 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวมมีระดบัคณุภาพชีวิตการ
ท างานอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า แต่ละด้านผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างาน โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ดังนี ้ด้านความภูมิใจในองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ด้านสังคมสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ด้านพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบตัิงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ด้านลกัษณะการบริหารงานและด้านภาวะอิสระจากงาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 เท่ากนั ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 และ
ด้านโอกาสในการก้าวหน้า มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.62 ตามล าดบั 

ตาราง 11 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของ 
พนกังาน ด้านคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม 

ด้านคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม x S.D. แปลผล 

1. ท่านได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานและความรับผิดชอบของท่าน 

3.67 0.83 มาก 

2. ท่านได้รับสวสัดิการตา่งๆ เพียงพอและเหมาะสม 3.92 0.77 มาก 
3. ท่านได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเพียงพอส าหรับ

การใช้จ่ายตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั 
3.63 

 
0.89 

 
มาก 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

ด้านคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม x S.D. แปลผล 

4. ท่านได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม
เม่ือเทียบกบัองค์การอ่ืน 

3.57 
 

0.84 
 

มาก 
 

รวม 3.79 0.61 มาก 

 
จากตาราง 11 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม เม่ือพิจารณาความคิดเห็น 
พบว่า โดยภาพรวมมีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.79 
เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการ
ท างาน โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ท่านได้รับสวสัดิการต่างๆ เพียงพอและเหมาะสม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ท่านได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเหมาะสมกับต าแหน่งงานและความ
รับผิดชอบของท่าน มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.67 ท่านได้รับเงินเดือนหรือคา่ตอบแทนเพียงพอส าหรับการ
ใช้จ่ายตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และท่านได้รับเงินเดือนหรือ
คา่ตอบแทนอยา่งยตุิธรรมเมื่อเทียบกบัองค์การอ่ืน มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.57 ตามล าดบั  

ตาราง 12 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของ
พนกังาน ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั 

ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั x S.D. แปลผล 

1. สภาพแวดล้อมทางกายภายในท่ีท างาน เช่น แสง
สวา่ง อณุหภมูิ มีความเหมาะสม 

4.15 0.67 มาก 

2. สถานท่ีท างานของท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวกและ
อปุกรณ์การท างานต่างๆ เพียงพอ เหมาะสมกบัการ
ปฏิบตัิงาน 

4.06 0.75 มาก 

3. ท่านคิดว่าองค์การให้ความส าคัญกับสภาพการ
ท างานท่ีปลอดภยัและสง่เสริมสขุภาพ 

4.15 0.70 มาก 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั x S.D. แปลผล 

4. บรรยากาศโดยรวมของสถานท่ีท างานท าให้ท่าน
ท างานได้อยา่งมีความสขุ 

4.00 0.72 มาก 

รวม 4.09 0.60 มาก 

 
จากตาราง 12 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดย
ภาพรวมมีระดบัคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.09 เม่ือพิจารณา
รายข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างาน โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้สภาพแวดล้อมทางกายภายในท่ีท างาน เช่น แสงสว่าง 
อณุหภมูิ มีความเหมาะสม และท่านคิดว่าองค์การให้ความส าคญักบัสภาพการท างานท่ีปลอดภยั
และส่งเสริมสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เท่ากัน สถานท่ีท างานของท่านมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกและอปุกรณ์การท างานตา่งๆ เพียงพอ เหมาะสมกบัการปฏิบตัิงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 
และบรรยากาศโดยรวมของสถานท่ีท างานท าให้ท่านท างานได้อย่างมีความสขุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.00 ตามล าดบั  

ตาราง 13 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของ 
พนกังาน ด้านพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน 

ด้านพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน x S.D. แปลผล 

1. ท่านได้รับการพฒันา ฝึกอบรม เพิ่มเติมความรู้อย่าง
ตอ่เน่ือง 

4.02 0.69 มาก 

2. ท่ านได้น าความ รู้ ความสามารถมาใช้ในการ
ปฏิบตัิงานได้อยา่งเต็มท่ี 

3.99 0.65 มาก 

3. ท่านได้เรียนรู้การท างานใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 3.95 0.73 มาก 
 
 
 



  102 

ตาราง 13 (ตอ่) 

ด้านพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน x S.D. แปลผล 

4. หน่วยงานของท่านมีการสนับสนุนให้คิดสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 

3.91 0.76 มาก 

รวม 3.97 0.59 มาก 

 
จากตาราง 13 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ด้านพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า 
โดยภาพรวมมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เม่ือ
พิจารณารายข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการ
ท างาน โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ท่านได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม เพิ่มเติมความรู้
อย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 ท่านได้น าความรู้ ความสามารถมาใช้ในการปฏิบตัิงานได้
อย่างเต็มท่ี มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.99 ท่านได้เรียนรู้การท างานใหม่ๆ อยู่เสมอ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.95 
และหน่วยงานของท่านมีการสนบัสนุนให้คิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ  อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.91 ตามล าดบั  

ตาราง 14 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของ 
พนกังาน ด้านโอกาสในการก้าวหน้า 

ด้านโอกาสในการก้าวหน้า x S.D. แปลผล 

1. ท่านมีโอกาสเทียบเท่ากับคนอ่ืนในการพิจารณา
เลื่อนต าแหน่ง 

3.57 0.86 มาก 

2. ท่านได้รับการเลื่อนต าแหน่งอย่างเหมาะสมตาม
ผลงาน 

3.55 0.86 มาก 

3. ท่านได้ รับการสนับสนุนให้ มีความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าท่ี 

3.61 0.85 มาก 

4. ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีท่านปฏิบตัิอยู่มีความมั่นคงต่อตวั
ท่าน และมีความก้าวหน้าในอาชีพ 

3.76 0.77 มาก 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ด้านโอกาสในการก้าวหน้า x S.D. แปลผล 

รวม 3.62 0.73 มาก 

 
จากตาราง 14 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ด้านโอกาสในการก้าวหน้า เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดย
ภาพรวมมีระดบัคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั  3.62 เม่ือพิจารณา
รายข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างาน โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีท่านปฏิบตัิอยู่มีความมัน่คงตอ่ตวัท่าน และมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.76 ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ท่านมีโอกาสเทียบเท่ากับคนอ่ืนในการพิจารณาเลื่อน
ต าแหน่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และท่านได้รับการเลื่อนต าแหน่งอย่างเหมาะสมตามผลงาน มี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.55 ตามล าดบั  

ตาราง 15 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของ 
พนกังาน ด้านสงัคมสมัพนัธ์ 

ด้านสงัคมสมัพนัธ์ x S.D. แปลผล 

1. หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างหัวหน้างานและเพื่อน
ร่วมงานอยูเ่สมอ 

3.85 0.75 มาก 

2. ท่านได้รับความร่วมมือและการช่วยเหลือจากหวัหน้า
หรือเพื่อนร่วมงานเป็นอยา่งดี เม่ือท่านต้องการ 

4.05 0.64 มาก 

3. เพื่อนร่วมงานของท่านเคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกัน
และกนั 

4.01 0.63 มาก 

4. ท่านมีความสขุท่ีได้ร่วมงานกบัเพื่อนร่วมงานปัจจบุนั 4.03 0.68 มาก 
รวม 3.99 0.56 มาก 
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จากตาราง 15 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ด้านสงัคมสมัพันธ์ เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวมมี
ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.99 เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบวา่ แตล่ะข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างาน โดยเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อย ดงันี ้ท่านได้รับความร่วมมือและการช่วยเหลือจากหวัหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน
เป็นอย่างดี เม่ือท่านต้องการ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.05 ท่านมีความสขุท่ีได้ร่วมงานกบัเพื่อนร่วมงาน
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เพื่อนร่วมงานของท่านเคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน มี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.01 และหน่วยงานของท่านมีการจดักิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่าง
หวัหน้างานและเพื่อนร่วมงานอยูเ่สมอ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.85 ตามล าดบั  

ตาราง 16 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของ 
พนกังาน ด้านลกัษณะการบริหารงาน 

ด้านลกัษณะการบริหารงาน x S.D. แปลผล 

1. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการ
ท างานต่อหัวหน้าโดยไม่ มีผลต่อการพิจารณา
ประเมินการปฏิบตัิงาน 

3.84 0.74 มาก 

2. หวัหน้าให้ความเสมอภาคในการท างานเท่าเทียมกบั
สมาชิกคนอื่นในทีม 

3.82 0.81 มาก 

3. หวัหน้าเคารพการตดัสินใจในงานท่ีท่านรับผิดชอบ 3.93 0.74 มาก 
4. สถานท่ีท างานท่านมีการโยกย้าย ปรับเปลี่ยนงาน

อยา่งยตุิธรรม 
3.66 0.81 มาก 

รวม 3.81 0.65 มาก 

 
จากตาราง 16 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ด้านลักษณะการบริหารงาน เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดย
ภาพรวมมีระดบัคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.81 เม่ือพิจารณา
รายข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างาน โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้หวัหน้าเคารพการตดัสินใจในงานท่ีท่านรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.93 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการท างานตอ่หวัหน้าโดยไม่มีผลต่อ
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การพิจารณาประเมินการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.84 หัวหน้าให้ความเสมอภาคในการ
ท างานเท่าเทียมกับสมาชิกคนอ่ืนในทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และสถานท่ีท างานท่านมีการ
โยกย้าย ปรับเปลี่ยนงานอยา่งยตุิธรรม มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.66 ตามล าดบั  

ตาราง 17 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของ 
พนกังาน ด้านภาวะอิสระจากงาน 

ด้านภาวะอิสระจากงาน x S.D. แปลผล 

1. เวลาการท างานในปัจจบุนัของท่านมีความเหมาะสม
กบัการด าเนินชีวิต 

3.75 0.80 มาก 

2. ท่านสามารถแบ่งเวลาการท างาน เวลาส่วนตวัและ
เวลาให้กบัครอบครัวได้อยา่งเหมาะสม 

3.79 0.82 มาก 

3. ท่านสามารถวางแผนกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตไว้
ลว่งหน้าได้ 

3.84 0.78 มาก 

4. ท่านสามารถลางานเพื่ อไปพักผ่อนหรือท าธุระ
สว่นตวัได้อยา่งอิสระ 

3.84 0.80 มาก 

รวม 3.81 0.68 มาก 

 
จากตาราง 17 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ด้านภาวะอิสระจากงาน เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวม
มีระดบัคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบวา่ แตล่ะข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างาน โดยเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อย ดังนี ้ท่านสามารถวางแผนกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตไว้ล่วงหน้าได้ และท่าน
สามารถลางานเพื่อไปพกัผ่อนหรือท าธุระสว่นตวัได้อย่างอิสระ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.84 เท่ากนัท่าน
สามารถแบ่งเวลาการท างาน เวลาส่วนตวัและเวลาให้กับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 และเวลาการท างานในปัจจุบันของท่านมีความเหมาะสมกับการด าเนินชีวิต  มี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.75 ตามล าดบั  
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ตาราง 18 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของ 
พนกังาน ด้านความภมูิใจในองค์การ 

ด้านความภมูใิจในองค์การ x S.D. แปลผล 

1. ท่านมีความภมูิใจท่ีได้เป็นพนกังานขององค์การนี ้ 4.12 0.67 มาก 
2. การท างานท่ีองค์การนี ้ท าให้ท่านประสบความส าเร็จ

ในชีวิต 
3.92 0.76 มาก 

3. ท่านรู้สึกดี ท่ีองค์การของท่านท ากิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคม 

4.16 0.63 มาก 

4. ท่านรู้สกึวา่องค์การนีเ้ป็นองค์การท่ีมีช่ือเสียง 4.25 0.61 มากท่ีสดุ 
รวม 4.11 0.58 มาก 

 
จากตาราง 18 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ด้านความภูมิใจในองค์การ เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดย
ภาพรวมมีระดบัคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.11 เม่ือพิจารณา
รายข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างาน โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ท่านรู้สกึว่าองค์การนีเ้ป็นองค์การท่ีมีช่ือเสียง มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 
4.25 ท่านรู้สึกดีท่ีองค์การของท่านท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
ท่านมีความภมูิใจท่ีได้เป็นพนกังานขององค์การนี ้มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.12 และการท างานท่ีองค์การ
นี ้ท าให้ท่านประสบความส าเร็จในชีวิต มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.92 ตามล าดบั  
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้าน
บรรทดัฐานสงัคม โดยแสดงคา่เฉลี่ย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

ตาราง 19 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การ 

ความผกูพนัตอ่องค์การ x S.D. แปลผล 

ด้านจิตใจ 4.02 0.60 มาก 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

ความผกูพนัตอ่องค์การ x S.D. แปลผล 

ด้านการคงอยูก่บัองค์การ 3.94 0.61 มาก 
ด้านบรรทดัฐานสงัคม 3.91 0.67 มาก 

ความผกูพนัตอ่องค์การโดยรวม 3.95 0.57 มาก 

 
จากตาราง 19 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวมมีระดบัความผูกพนัต่อ
องค์การอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.95 เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ แตล่ะด้านผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความผกูพนัต่อองค์การ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ดงันี ้ด้านจิตใจ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.02 ด้านการคงอยู่กบัองค์การ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.94 และด้าน
บรรทดัฐานสงัคม มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.91 ตามล าดบั 

ตาราง 20 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การ ด้าน
จิตใจ 

ด้านจิตใจ x S.D. แปลผล 

1. ท่านมีความพอใจท่ีจะใช้ชีวิตการท างานกบัองค์การ
นีจ้นเกษียณ 

3.87 0.86 มาก 

2. ท่านรู้สกึภาคภมูิใจท่ีได้เป็นสว่นหนึง่ขององค์การ 4.14 0.65 มาก 
3. ท่านชอบพูดถึงองค์การของท่านในทางท่ีดีกับ

บคุคลภายนอกเสมอ 
4.05 0.72 มาก 

4. ท่านมีความรู้สึกเช่ือมั่นในความมั่งคงขององค์การ
ของท่าน 

4.15 0.66 มาก 

5. ท่านรู้สกึวา่ปัญหาขององค์การก็คือปัญหาของท่าน 3.87 0.77 มาก 
รวม 4.02 0.60 มาก 
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จากตาราง 20 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ด้านจิตใจ เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวมมีระดบัความ
ผกูพนัตอ่องค์การอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.02 เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ แตล่ะข้อ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์การ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย ดงันี ้ท่านมีความรู้สกึเช่ือมัน่ในความมัง่คงขององค์การของท่าน มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.15  ท่าน
รู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ท่านชอบพูดถึงองค์การของ
ท่านในทางท่ีดีกับบุคคลภายนอกเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ท่านมีความพอใจท่ีจะใช้ชีวิตการ
ท างานกบัองค์การนีจ้นเกษียณ และท่านรู้สกึวา่ปัญหาขององค์การก็คือปัญหาของท่าน มีคา่เฉลี่ย
เท่ากบั 3.87 เท่ากนั ตามล าดบั 

ตาราง 21 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การ ด้าน
การคงอยูก่บัองค์การ 

ด้านการคงอยูก่บัองค์การ x S.D. แปลผล 

1. ท่านอุทิศและทุ่มเทการท างานอย่างเต็มท่ี เพื่อให้
องค์การประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 

4.18 0.61 มาก 

2. ท่านคิดว่าองค์การนี ส้ามารถตอบสนองความ
ต้องการได้อยา่งเพียงพอ 

3.85 0.71 มาก 

3. ท่านจะยังคงท างานกับองค์การนี ต้่อไป แม้ว่า
องค์การอ่ืนจะให้ข้อเสนอท่ีดีกวา่ 

3.80 0.83 มาก 

4. ท่านไม่คิดลาออกจากองค์การนี ้แม้ว่าองค์การจะ
ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 

3.92 0.79 มาก 

รวม 3.94 0.61 มาก 

 
จากตาราง 21 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ด้านการคงอยู่กับองค์การ เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดย
ภาพรวมมีระดบัความผกูพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.94 เม่ือพิจารณา
รายข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การ โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ท่านอุทิศและทุ่มเทการท างานอย่างเต็มท่ี เพื่อให้องค์การ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 ท่านไม่คิดลาออกจากองค์การนี ้แม้ว่า
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องค์การจะประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ท่านคิดว่าองค์การนีส้ามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และท่านจะยังคงท างานกับ
องค์การนีต้อ่ไป แม้วา่องค์การอ่ืนจะให้ข้อเสนอท่ีดีกวา่ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.80 ตามล าดบั 

ตาราง 22 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การ ด้าน
บรรทดัฐานสงัคม 

ด้านบรรทดัฐานสงัคม x S.D. แปลผล 

1. ท่านเช่ือว่าความจงรักภักดีเป็นสิ่งส าคญั จึงรู้สึกว่า
การท างานกบัองค์การนีต้อ่ไปเป็นสิง่ท่ีถกูต้อง 

4.01 0.76 มาก 

2. ท่านคิดว่าการอยู่องค์การนีต้อ่ไปเป็นสิ่งท่ีควรกระท า 
เพราะองค์การให้คา่ตอบแทนและสวสัดิการท่ีดี 

3.95 0.77 มาก 

3. ท่านมีความยินดีท่ีจะตอบแทนบุญคณุองค์การด้วย
การท าทุกอย่างให้องค์การก้าวหน้าและประสบ
ความส าเร็จ 

4.04 0.71 มาก 

4. ท่านคิดว่าการย้ายงานไปองค์การคู่แข่งเป็นสิ่งท่ีไม่
สมควร 

3.73 0.93 มาก 

รวม 3.91 0.67 มาก 

 
จากตาราง 22 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ด้านบรรทดัฐานสงัคม เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวมมี
ระดบัความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า แตล่ะข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การ โดยเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อย ดงันี ้ท่านมีความยินดีท่ีจะตอบแทนบุญคุณองค์การด้วยการท าทุกอย่างให้
องค์การก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.04 ท่านเช่ือว่าความจงรักภกัดีเป็นสิ่ง
ส าคญั จึงรู้สกึว่าการท างานกบัองค์การนีต้่อไปเป็นสิ่งท่ีถกูต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 ท่านคิดว่า
การอยู่องค์การนีต้่อไปเป็นสิ่งท่ีควรกระท า เพราะองค์การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และท่านคิดว่าการย้ายงานไปองค์การคู่แข่งเป็นสิ่งท่ีไม่สมควร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.73 ตามล าดบั 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความจงรักภักดีองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้านความรู้สกึ และด้าน
การรับรู้ โดยแสดงคา่เฉลี่ย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

ตาราง 23 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัความจงรักภกัดีองค์การ 

ความจงรักภกัดีองค์การ x S.D. แปลผล 

ด้านพฤตกิรรมท่ีแสดงออก 4.02 0.53 มาก 
ด้านความรู้สกึ 4.06 0.56 มาก 
ด้านการรับรู้ 4.15 0.54 มาก 

ความจงรักภกัดีองค์การโดยรวม 4.07 0.49 มาก 

 
จากตาราง 23 ความจงรักภักดีองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวมมีระดบัความจงรักภกัดี
องค์การอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.07 เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ แตล่ะด้านผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีองค์การ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ดังนี  ้ด้านการรับรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และด้าน
พฤตกิรรมท่ีแสดงออก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.02 ตามล าดบั 

ตาราง 24 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัความจงรักภกัดีองค์การ ด้าน
พฤตกิรรมท่ีแสดงออก 

ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก x S.D. แปลผล 

1. ท่านมีความกระตือรือร้นท่ีจะท างานตามท่ีได้รับ
มอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ 

4.33 0.56 มากท่ีสดุ 

2. ท่านเต็มใจท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้
องค์การของท่านประสบความส าเร็จ 

4.15 0.65 มาก 

3. ท่ าน รู้สึ กพอใจในอัต ราการขึ น้ เงิน เดื อนและ
ผลตอบแทนประจ าปี (โบนสั) 

3.70 0.88 มาก 
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ตาราง 24 (ตอ่) 

ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก x S.D. แปลผล 

4. ท่านแนะน าให้ครอบครัว เพื่อน คนสนิทมาท างานกบั
องค์การ 

3.90 0.73 มาก 

รวม 4.02 0.53 มาก 

 
จากตาราง 24 ความจงรักภักดีองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดย
ภาพรวมมีระดบัความจงรักภกัดีองค์การอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.02 เม่ือพิจารณา
รายข้อ พบวา่ แตล่ะข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ท่านมีความกระตือรือร้นท่ีจะท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ท่านเต็มใจท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพื่อให้
องค์การของท่านประสบความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.15 ท่านแนะน าให้ครอบครัว เพื่อน คน
สนิทมาท างานกบัองค์การ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.90 และท่านรู้สกึพอใจในอตัราการขึน้เงินเดือนและ
ผลตอบแทนประจ าปี (โบนสั) มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.70 ตามล าดบั 

ตาราง 25 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัความจงรักภกัดีองค์การ ด้าน
ความรู้สกึ 

ด้านความรู้สกึ x S.D. แปลผล 

1. ท่านรู้สกึมีความสขุท่ีได้ท างานในองค์การนี ้ 4.02 0.73 มาก 
2. ท่านมีความยินดีและเต็มใจท่ีจะปฏิบตัิตามแนวทาง

ขององค์การ 
4.18 0.61 มาก 

3. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีจะบอกกับคนอ่ืนว่าท่านเป็น
พนกังานขององค์กรนี ้

4.19 0.63 มาก 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

ด้านความรู้สกึ x S.D. แปลผล 

4. หากมีผู้ อ่ืนพดูถึงองค์การท่านในทางไมด่ี ท่านจะรู้สกึ
ไม่พอใจและโต้ตอบว่าไม่เห็นด้วยทนัที 

3.84 0.75 มาก 

รวม 4.06 0.56 มาก 

 
จากตาราง 25 ความจงรักภักดีองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ด้านความรู้สึก เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวมมีระดบั
ความจงรักภกัดีองค์การอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.06 เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ แต่
ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบัด้านความรู้สกึ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ดงันี ้ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีจะบอกกับคนอ่ืนว่าท่านเป็นพนักงานขององค์กรนี ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 ท่านมีความยินดีและเต็มใจท่ีจะปฏิบตัิตามแนวทางขององค์การ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.18 ท่าน
รู้สึกมีความสขุท่ีได้ท างานในองค์การนี ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 และหากมีผู้ อ่ืนพดูถึงองค์การท่าน
ในทางไมด่ี ท่านจะรู้สกึไมพ่อใจและโต้ตอบว่าไม่เห็นด้วยทนัที  มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.84 ตามล าดบั 

ตาราง 26 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัความจงรักภกัดีองค์การ ด้าน
การรับรู้ 

ด้านการรับรู้ x S.D. แปลผล 

1. ท่านมีความเช่ือมัน่และเช่ือถือในองค์การ 4.24 0.58 มากท่ีสดุ 
2. ท่านเห็นด้วยกับนโยบายและวิธีการบริหารงานของ

องค์การ 
4.01 0.71 มาก 

3. ท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อการพัฒนา
ขององค์การ 

4.17 0.59 มาก 

4. ท่านมีความรู้สกึมีความจงรักภกัดีตอ่องค์การ 4.16 0.65 มาก 
รวม 4.15 0.54 มาก 
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จากตาราง 26 ความจงรักภักดีองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ด้านการรับรู้ เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวมมีระดับ
ความจงรักภกัดีองค์การอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.15 เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ แต่
ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัด้านการรับรู้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ดังนี  ้ท่านมีความเช่ือมั่นและเช่ือถือในองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ท่านยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อการพฒันาขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ท่านมีความรู้สึกมีความ
จงรักภกัดีต่อองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 และท่านเห็นด้วยกบันโยบายและวิธีการบริหารงาน
ขององค์การ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.01 ตามล าดบั 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรี

อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ได้แก่ ด้านคณุภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลาท่ี
ใช้ และด้านคา่ใช้จ่าย โดยแสดงคา่เฉลี่ย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

ตาราง 27 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 

ประสิทธิภาพในการท างาน x S.D. แปลผล 

ด้านคณุภาพของงาน 4.05 0.47 มาก 
ด้านปริมาณงาน 3.67 0.69 มาก 
ด้านเวลาท่ีใช้ 4.02 0.52 มาก 
ด้านคา่ใช้จ่าย 4.05 0.58 มาก 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 3.95 0.43 มาก 

 
จากตาราง 27 ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวมมีระดบัประสิทธิภาพใน
การท างานอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า แต่ละด้าน
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน โดยเรียงล าดบัจากมากไป
หาน้อย ดงันี ้ด้านคณุภาพของงาน และด้านค่าใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 เท่ากนั ด้านเวลาท่ี
ใช้ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.02 และด้านปริมาณงาน มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.67 ตามล าดบั 
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ตาราง 28 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านคณุภาพของงาน 

ด้านคณุภาพของงาน x S.D. แปลผล 

1. ท่านสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ไมมี่ความผิดพลาด 

3.97 0.65 มาก 

2. ท่านสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จตาม
เวลาท่ีก าหนด 

4.17 0.56 มาก 

3. ท่านเรียนรู้และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานให้
เกิดความรวดเร็ว  

4.16 0.52 มาก 

4. ผลงานของท่านเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ บังคับบัญชา
เสมอ 

3.91 0.64 มาก 

รวม 4.05 0.47 มาก 

 
จากตาราง 28 ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ด้านคณุภาพของงาน เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวมมี
ระดบัประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัด้านคณุภาพของงาน โดยเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อย ดงันี ้ท่านสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด มีคา่เฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 ท่านเรียนรู้และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานให้เกิดความรวดเร็ว  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.16 ท่านสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างถกูต้องครบถ้วน ไม่มีความผิดพลาด มี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.97 และผลงานของท่านเป็นท่ีพงึพอใจของผู้บงัคบับญัชาเสมอ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 
3.91 ตามล าดบั 

ตาราง 29 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านปริมาณงาน 

ด้านปริมาณงาน x S.D. แปลผล 

1. จ านวนพนกังานในหน่วยงานของท่านมีความสมดลุ
กบัปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมาย   

3.48 0.86 มาก 
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ตาราง 29 (ตอ่) 

ด้านปริมาณงาน x S.D. แปลผล 

2. ภาระงานท่ีท่านได้รับมอบหมายเหมาะสมกับก าลงั
ความสามารถของท่าน 

3.77 0.76 มาก 

3. ปริมาณงานประจ าท่ีท่านได้รับมอบหมายมีความ
เหมาะสมและเป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนด 

3.75 0.78 มาก 

4. ปริมาณงานนอกเหนือจากงานประจ าท่ีท่านได้รับ
มอบหมายมีความเหมาะสม 

3.67 0.78 มาก 

รวม 3.67 0.69 มาก 

 
จากตาราง 29 ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ด้านปริมาณงาน เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวมมีระดบั
ประสิทธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.67 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 
แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัด้านปริมาณงาน โดยเรียงล าดบัจากมากไป
หาน้อย ดงันี ้ภาระงานท่ีท่านได้รับมอบหมายเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถของท่าน มีคา่เฉลี่ย
เท่ากบั 3.77 ปริมาณงานประจ าท่ีท่านได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมและเป็นไปตามเปา้หมาย
ท่ีก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ปริมาณงานนอกเหนือจากงานประจ าท่ีท่านได้รับมอบหมายมี
ความเหมาะสม มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.67และจ านวนพนกังานในหน่วยงานของท่านมีความสมดลุกบั
ปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมาย มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.48 ตามล าดบั   

ตาราง 30 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านเวลาท่ีใช้ 

ด้านเวลาท่ีใช้ x S.D. แปลผล 

1. ท่ าน มีการวางแผนก าหนดเวลาท างานอย่าง
เหมาะสมตามลกัษณะของงาน 

4.00 0.58 มาก 

2. ท่านสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลา
ท่ีก าหนด 

4.09 0.59 มาก 
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ตาราง 30 (ตอ่) 

ด้านเวลาท่ีใช้ x S.D. แปลผล 

3. เม่ือท่านได้รับมอบหมายงาน ท่านสามารถท างานได้
อยา่งรวดเร็ว 

4.07 0.61 มาก 

4. ท่านตัง้ใจท างานให้เสร็จก่อนก าหนดส่งทุกครัง้โดย
ไม่มีข้อผิดพลาด 

3.92 0.67 มาก 

รวม 4.02 0.52 มาก 

 
จากตาราง 30 ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ด้านเวลาท่ีใช้ เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวมมีระดบั
ประสิทธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.02 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 
แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัด้านเวลาท่ีใช้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย ดงันี ้ท่านสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 
เม่ือท่านได้รับมอบหมายงาน ท่านสามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.07 ท่าน
สามารถท างานท่ีได้รับหมายเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และท่านมีการ
วางแผนก าหนดเวลาท างานอย่างเหมาะสมตามลักษณะของงาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
ตามล าดบั   

ตาราง 31 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านคา่ใช้จา่ย 

ด้านคา่ใช้จา่ย x S.D. แปลผล 

1. หน่วยงานของท่านมีการใช้อุปกรณ์ส านักงานอย่าง
คุ้มคา่ไมส่ิน้เปลือง 

4.00 0.66 มาก 

2. หน่วยงานของท่านมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั
ท่ีสดุเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีดีท่ีสดุ 

4.02 0.66 มาก 

3. หน่วยงานของท่านมีกระบวนการควบคุมค่าใช้จ่าย
ให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีก าหนด 

4.12 0.62 มาก 
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ตาราง 31 (ตอ่) 

ด้านคา่ใช้จา่ย x S.D. แปลผล 

4. หน่วยงานของท่านสามารถใช้งบประมาณเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

4.06 0.64 มาก 

รวม 4.05 0.58 มาก 

 
จากตาราง 31 ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ด้านค่าใช้จ่าย เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวมมีระดบั
ประสิทธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.05 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 
แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัด้านค่าใช้จ่าย โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย ดงันี ้หน่วยงานของท่านมีกระบวนการควบคมุค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีก าหนด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 หน่วยงานของท่านสามารถใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ มี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.06 หน่วยงานของท่านมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัท่ีสดุเพื่อให้ได้ผลงานท่ีดี
ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และหน่วยงานของท่านมีการใช้อุปกรณ์ส านักงานอย่างคุ้มค่าไม่
สิน้เปลือง มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.00 ตามล าดบั   
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานท่ี 1 พนักงานธนาคารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการท างานท่ีแตกต่างกัน มีความ
จงรักภกัดีองค์การแตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 1.1 พนักงานธนาคารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศท่ี
แตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีองค์การแตกตา่งกนั 

H0 = พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศท่ีแตกต่างกนั 
มีความจงรักภกัดีองค์การไม่แตกตา่งกนั 

H1= พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศท่ีแตกตา่งกนั มี
ความจงรักภกัดีองค์การแตกตา่งกนั 

โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์นัน้ ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่า
ความแปรปรวนของกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่มโดยใช้สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบ พบว่า 
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คา่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไม่แตกตา่งกนั (คา่ Sig. มีคา่มากกว่า 0.05) จะใช้คา่ t-test กรณี
ค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal Variances Assumed) ส าหรับทดสอบความแตกต่างของเพศ
กับความจงรักภักดีองค์การ โดยรวมของพนักงานในกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่ม แต่หากผลการทดสอบ
พบว่า ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่า t-test 
กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal Variances not Assumed) ส าหรับทดสอบความ
แตกตา่งของเพศกบัความจงรักภกัดีองค์การโดยรวมของพนกังานในกลุม่เพศทัง้ 2 กลุม่ ซึง่ผลการ
ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งความแปรปรวนของกลุม่เพศทัง้ 2 กลุม่ ด้วยสถิติ Levene’s test 

ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของเพศกบัความจงรักภกัดีองค์การโดยรวมของ
พนกังาน 

เพศ Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

ความจงรักภกัดีองค์การโดยรวม 1.635 0.202 

 
จากตาราง 32 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความจงรักภกัดีองค์การโดยรวม

ของพนกังาน โดยแยกตามเพศโดยใช้ Levene’s test พบว่า ความจงรักภกัดีองค์การโดยรวมของ
พนักงานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.202 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงใช้ค่า t-test กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal 
Variances Assumed)  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้สถิติการทดสอบค่าความเป็นอิสระของสองกลุ่ม
ตัวอย่าง (Independent Samples t-test) ท่ี ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ในการทดสอบ
สมมติฐาน ดงันัน้ ปฏิเสธจะสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 
ตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 33 แสดงผลการเปรียบเทียบความจงรักภกัดีองค์การของกลุม่ตวัอยา่งระหวา่งเพศชายและ
เพศหญิง 

ตวัแปรท่ีศกึษา เพศ t-test for Equality of Means 

x S.D. t df Sig. 

ความจงรักภกัดีองค์การของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ชาย 3.97 0.47 -3.065 410 0.002** 
หญิง 4.13 0.48    

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์แสดงการเปรียบเทียบความจงรักภักดีองค์การของ

พนกังาน จ าแนกตามเพศ โดยใช้คา่ความเป็นอิสระของสองกลุม่ตวัอย่าง (Independence t-test) 
พบวา่ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.002 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99   

นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังาน
ธนาคารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศท่ีแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีองค์การ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยพนักงานเพศหญิงมีความจงรักภักดี
องค์การมากกวา่พนกังานเพศชาย 

 
สมมติฐานท่ี 1.2 พนักงานธนาคารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุท่ี

แตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีองค์การแตกตา่งกนั 
H0 = พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายท่ีุแตกต่างกนั 

มีความจงรักภกัดีองค์การไม่แตกตา่งกนั 
H1= พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายท่ีุแตกตา่งกนั มี

ความจงรักภกัดีองค์การแตกตา่งกนั 
โดยส าหรับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way Analysis of Variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ในขัน้แรกจะท าการ
ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่ความแปรปรวนของแตล่ะอาย ุโดยใช้สถิติ Levene’s test ซึง่หาก
ผลการทดสอบ พบว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละอายุไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 
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0.05) จะใช้คา่สถิติ F-test ส าหรับทดสอบความแตกตา่งของความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน
จ าแนกตามอาย ุหากผลการทดสอบ พบวา่ คา่ความแปรปรวนของแตล่ะอายแุตกตา่งกนั (คา่ Sig. 
มีค่าน้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของความ
จงรักภกัดีองค์การของพนกังาน จ าแนกตามอาย ุถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกันจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ยรายคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของอายกุบัความจงรักภกัดีองค์การโดยรวมของ
พนกังาน โดยใช้ Levene's test 

 
อาย ุ

 

Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความจงรักภกัดีองค์การโดยรวม 0.823 3 408 0.482 

 
จากตาราง 34 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความจงรักภักดีองค์การของ 

พนักงานจ าแนกตามอายุ โดยใช้ Levene’s test พบว่า ความจงรักภักดีองค์การของพนักงาน 
จ าแนกตามอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.482 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุไม่แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-
tailed) มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานกบัอาย ุโดยใช้สถิติ F-
test 

ตวัแปรท่ี
ศกึษา 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

อาย ุ
ระหวา่งกลุม่ 3 2.252 0.751 3.232 0.022* 
ภายในกลุม่ 408 94.738 0.232     

รวม 411 96.990    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุของพนักงานเก่ียวกับความจงรักภกัดี

องค์การ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่มีคา่ Sig เท่ากบั 0.022 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.05  

นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังาน
ธนาคารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุท่ีแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีองค์การ 
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้ทราบว่า อายขุองพนกังานธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กลุ่มอายุใดบ้างท่ีมีความแตกต่างกัน จึงได้ท าการ
ทดสอบความแตกตา่งคา่เฉลี่ยเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธี LSD ปรากฏดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 36 แสดงผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องอายพุนกังานท่ีตา่งกนักบัความจงรักภกัดี
องค์การโดยรวม 

อาย ุ 𝑥 ต ่ากวา่หรือ
เทียบเท่ากบั 25 ปี 

26 ปี –  
35 ปี 

36 ปี – 
45 ปี 

46 ปีขึน้
ไป 

ต ่ากวา่หรือเทียบเท่ากบั 25 ปี 3.78 - - - - 
26 ปี – 35 ปี 3.94 - - -0.174* 

(0.010) 
-0.162* 
(0.012) 

36 ปี – 45 ปี 4.12 - 0.174* 
(0.010) 

- - 
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ตาราง 36 (ตอ่) 

อาย ุ 𝑥 ต ่ากวา่หรือ
เทียบเท่ากบั 25 ปี 

26 ปี –  
35 ปี 

36 ปี – 
45 ปี 

46 ปีขึน้
ไป 

46 ปีขึน้ไป 4.11 - 0.162* 
(0.012) 

- - 

 
จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีความจงรักภักดีองค์การ

โดยรวมของพนักงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจ านวน 2 คู่ คือ 
พนกังานท่ีมีอาย ุ26 ปี – 35 ปี มีความจงรักภกัดีองค์การโดยรวมแตกตา่งจากพนกังานท่ีมีอาย ุ36 
ปี – 45 ปี และอาย ุ46 ปีขึน้ไป กลา่วคือ พนกังานท่ีมีอาย ุ26 ปี – 35 ปี มีความจงรักภกัดีองค์การ
โดยรวมน้อยกว่าพนักงานท่ีมีอาย ุ36 ปี – 45 ปี และอาย ุ46 ปีขึน้ไป โดยมีค่าผลต่างเฉลี่ยเท่ากบั 
0.010 และ 0.012 ตามล าดบั 

 
สมมติฐานท่ี 1.3 พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพ 

ท่ีแตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีองค์การแตกตา่งกนั 
H0 = พนักงานธนาคารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพท่ี

แตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีองค์การไม่แตกตา่งกนั 
H1= พนักงานธนาคารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพท่ี

แตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีองค์การแตกตา่งกนั 
โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์นัน้ ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่า

ความแปรปรวนของกลุ่มสถานภาพทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบ
พบว่า ค่าความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) จะใช้ค่า t-
test กรณีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั (Equal Variances Assumed) ส าหรับทดสอบความแตกต่าง
ของสถานภาพกบัความจงรักภกัดีองค์การ โดยรวมของพนกังานในกลุ่มสถานภาพทัง้ 2 กลุ่ม แต่
หากผลการทดสอบ พบว่า ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 
0.05) จะใช้ค่า t-test กรณีค่าความแปรปรวนไม่ เท่ากัน (Equal Variances not Assumed) 
ส าหรับทดสอบความแตกต่างของสถานภาพกบัความจงรักภกัดีองค์การโดยรวมของพนกังานใน
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กลุ่มสถานภาพทัง้ 2 กลุ่ม ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่ม
สถานภาพทัง้ 2 กลุม่ด้วยสถิติ Levene’s test 

ตาราง 37 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของสถานภาพกบัความจงรักภกัดีองค์การ
โดยรวมของพนกังาน 

สถานภาพ Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

ความจงรักภกัดีองค์การโดยรวม 0.568 0.451 

 
จากตาราง 37 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความจงรักภกัดีองค์การโดยรวม

ของพนักงาน โดยแยกตามสถานภาพโดยใช้ Levene’s test พบว่า ความจงรักภักดีองค์การ
โดยรวมของพนักงานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.451 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของสถานภาพโสดและ
สถานภาพสมรสไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงใช้ค่า t-test กรณีค่า
ความแปรปรวนเท่ากนั (Equal Variances Assumed)  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้สถิติการทดสอบค่าความเป็นอิสระของสองกลุ่ม
ตัวอย่าง (Independent Samples t-test) ท่ี ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ในการทดสอบ
สมมติฐาน ดงันัน้ ปฏิเสธจะสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบความจงรักภกัดีองค์การของกลุม่ตวัอยา่งระหวา่งสถานภาพ
โสด และสถานภาพสมรส 

ตวัแปรท่ีศกึษา สถานภาพ t-test for Equality of Means 

x S.D. t df Sig. 

ความจงรักภกัดีองค์การของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

โสด 4.00 0.48 -3.519 410 0.000** 
สมรส 4.17 0.48    
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** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์แสดงการเปรียบเทียบความจงรักภักดีองค์การของ

พนกังาน จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้ค่าความเป็นอิสระของสองกลุม่ตวัอย่าง (Independence 
t-test) พบวา่มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังาน
ธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีองค์การ 
แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยพนักงานสถานภาพสมรสมีความ
จงรักภกัดีองค์การมากกวา่พนกังานสถานภาพโสด 

 
สมมติฐานท่ี 1.4 พนักงานธนาคารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดับ

การศกึษาท่ีแตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีองค์การแตกตา่งกนั 
H0 = พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดบัการศึกษาท่ี

แตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีองค์การไม่แตกตา่งกนั 
 H1= พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดบัการศกึษาท่ี

แตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีองค์การแตกตา่งกนั 
โดยส าหรับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way Analysis of Variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ในขัน้แรกจะท าการ
ทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่ความแปรปรวนของแตล่ะระดบัการศกึษา โดยใช้สถิติ Levene’s 
test ซึง่หากผลการทดสอบ พบวา่ คา่ความแปรปรวนของแตล่ะระดบัการศกึษาไม่แตกตา่งกนั (คา่ 
Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ F-test ส าหรับทดสอบความแตกต่างของความจงรักภกัดี
องค์การของพนกังานจ าแนกตามระดบัการศึกษา หากผลการทดสอบ พบว่า ค่าความแปรปรวน
ของแต่ละระดับการศึกษาแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีองค์การของพนักงาน จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
ท่ีมีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกันจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) 
โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ย 
รายคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตาราง 39 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของระดบัการศกึษากบัความจงรักภกัดีองค์การ
โดยรวมของพนกังาน 

ระดบัการศกึษา Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความจงรักภกัดีองค์การโดยรวม 3.523 2 409 0.030* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 39 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความจงรักภักดีองค์การของ 

พนักงานจ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใช้ Levene’s test พบว่า ความจงรักภกัดีองค์การของ
พนักงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.030 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนของแตล่ะ
กลุม่ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้คา่สถิติ Brown-Forsythe ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็
ต่อเม่ือค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 40 แสดงผลการเปรียบเทียบความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานกบัระดบัการศกึษาโดยใช้
สถิติ Brown-Forsythe  

Robust Tests of Equality of Means 

Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 
ความจงรักภกัดีองค์การโดยรวม 0.492 2 35.750 0.615 

 
จากตาราง 40 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการศกึษาของพนกังานเก่ียวกบัความ

จงรักภกัดีองค์การ โดยใช้คา่สถิติ Brown-Forsythe ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่มีคา่ Sig 
เท่ากับ 0.615 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง 
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(H1) หมายความว่า พนักงานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดบัการศึกษาท่ี
แตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีองค์การไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

สมมติฐานท่ี 1.5 พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ย
ตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีองค์การแตกตา่งกนั 

H0 = พนักงานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีองค์การไม่แตกตา่งกนั 

H1= พนักงานธนาคารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีองค์การแตกตา่งกนั 

โดยส าหรับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Analysis of Variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ในขัน้แรกจะท าการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าความแปรปรวนของแต่ละรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ 
Levene’s test ซึง่หากผลการทดสอบ พบว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่
แตกต่างกนั (ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ F-test ส าหรับทดสอบความแตกต่างของ
ความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หากผลการทดสอบ พบว่า
คา่ความแปรปรวนของแต่ละรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั (ค่า Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.05) จะใช้
ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน 
จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกันจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดย ใช้วิ ธีทดสอบแบบ  Least Significant Difference (LSD) ห รือ 
Dunnett’s T3 เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ย รายคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ตาราง 41 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนกบัความจงรักภกัดี
องค์การโดยรวมของพนกังาน 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความจงรักภกัดีองค์การโดยรวม 0.203 4 0.407 0.937 
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จากตาราง 41 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความจงรักภักดีองค์การของ 
พนกังานจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Levene’s test พบว่า ความจงรักภกัดีองค์การ
ของพนักงาน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.937 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
ของแตล่ะกลุม่รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-
tailed) มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 42 แสดงผลการเปรียบเทียบความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานกบัรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
โดยใช้สถิติ F-test   

ตวัแปรท่ี
ศกึษา 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

รายได้เฉลี่ย
ตอ่เดือน 

ระหวา่งกลุม่ 4 1.478 0.369 1.574 0.180 
ภายในกลุม่ 407 95.512 0.235     

รวม 411 96.990    

 
จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของพนกังานเก่ียวกับ

ความจงรักภกัดีองค์การ โดยใช้สถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบว่ามีคา่ Sig เท่ากบั 
0.180 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนักงานธนาคารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ี
แตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีองค์การไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

สมมติฐานท่ี 1.6 พนักงานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุการ
ท างานท่ีแตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีองค์การแตกตา่งกนั 

H0 = พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายกุารท างานท่ี
แตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีองค์การไม่แตกตา่งกนั 
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H1= พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุการท างานท่ี
แตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีองค์การแตกตา่งกนั 

โดยส าหรับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Analysis of Variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ในขัน้แรกจะท าการ
ทดสอบความแตกตา่งระหว่างค่าความแปรปรวนของแต่ละอายกุารท างาน โดยใช้สถิติ Levene’s 
test ซึง่หากผลการทดสอบ พบว่า คา่ความแปรปรวนของแต่ละอายกุารท างานไม่แตกตา่งกนั (ค่า 
Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ F-test ส าหรับทดสอบความแตกต่างของความจงรักภกัดี
องค์การของพนกังานจ าแนกตามอายกุารท างาน หากผลการทดสอบ พบว่า ค่าความแปรปรวน
ของแต่ละอายุการท างานแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบความแตกตา่งของความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน จ าแนกตามอายุ
การท างาน ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมี
ค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกนัจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดย
ใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ย 
รายคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ตาราง 43 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของอายกุารท างานกบัความจงรักภกัดีองค์การ
โดยรวมของพนกังาน โดยใช้ Levene's test 

อายกุารท างาน Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความจงรักภกัดีองค์การโดยรวม 2.100 4 407 0.080 

 
จากตาราง 43 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความจงรักภักดีองค์การของ 

พนักงานจ าแนกตามอายุการท างาน โดยใช้ Levene’s test พบว่า ความจงรักภกัดีองค์การของ
พนักงาน จ าแนกตามอายุการท างาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.080 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คา่ความแปรปรวนของแตล่ะ
กลุม่อายกุารท างานแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-
tailed) มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 44 แสดงผลการเปรียบเทียบความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานกบัอายกุารท างาน โดยใช้
สถิติ F-test   

ตวัแปรท่ี
ศกึษา 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

อายกุาร
ท างาน 

ระหวา่งกลุม่ 4 2.235 0.559 2.400 0.049* 
ภายในกลุม่ 407 94.754 0.233     

รวม 411 96.990    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายกุารท างานของพนกังานเก่ียวกบัความ

จงรักภกัดีองค์การ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่มีคา่ Sig เท่ากบั 0.049 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.05  

นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังาน
ธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุการท างานท่ีแตกต่างกัน มีความจงรักภักดี
องค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้ทราบว่าอายุการท างานของ
พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ส านักงานใหญ่ กลุ่มอายุการท างานใดบ้างท่ีมี
ความแตกตา่งกนั จึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย เป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD ปรากฏดงั
ตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 45 แสดงผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องอายกุารท างานของพนกังานท่ีตา่งกนักบั
ความจงรักภกัดีองค์การโดยรวม 

อายกุารท างาน x ต ่ากวา่ 5 ปี 
หรือเทียบเท่า 

6 – 10 
ปี 

11 - 15 
ปี 

15 – 20 
ปี 

มากกวา่ 20 
ปีขึน้ไป 

ต ่ากว่า  5 ปี  ห รือ
เทียบเท่า 

4.00 - - - -0.182* 
(0.029) 

- 

6 – 10 ปี 3.96 - - - -0.218* 
(0.018) 

- 

11 - 15 ปี 4.13 - - - - - 
15 – 20 ปี 4.18 0.182* 

(0.029) 
0.218* 
(0.018) 

- - - 

มากกว่า 20 ปีขึน้
ไป 

4.11 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์พบว่า อายุการท างานท่ีแตกต่างกัน มีความจงรักภกัดี

องค์การโดยรวมของพนักงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 2 คู ่
คือ อายกุารท างานต ่ากว่า 5 ปีหรือเทียบเท่า มีความจงรักภกัดีองค์การโดยรวมแตกต่างจากอายุ
การท างาน 15 – 20 ปี และอายกุารท างาน 6 – 10 ปี มีความจงรักภกัดีองค์การโดยรวมแตกต่าง
จากอายกุารท างาน 15 – 20 ปี กล่าวคือ พนกังานท่ีมีอายกุารท างานต ่ากว่า 5 ปีหรือเทียบเท่า มี
ความจงรักภกัดีองค์การโดยรวมน้อยกว่าพนักงานท่ีมีอายุการท างาน 15 – 20 ปี โดยมีค่าเฉลี่ย
ผลต่างเท่ากับ 0.029 และพนักงานอายุการท างาน 6 – 10 ปี มีความจงรักภกัดีองค์การโดยรวม
น้อยกวา่พนกังานท่ีมีอายกุารท างาน 15 – 20 ปี โดยมีคา่ผลตา่งเฉลี่ยเท่ากบั 0.018 
 

สมมติฐานท่ี 2 พนักงานธนาคารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน และอายกุารท างานท่ีแตกตา่งกนั มีประสทิธิภาพ
ในการท างานแตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 2.1 พนักงานธนาคารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศท่ี
แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั 
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H0 = พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศท่ีแตกต่างกนั 
มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกตา่งกนั 

H1= พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศท่ีแตกตา่งกนั มี
ประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั 

โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์นัน้ ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่า
ความแปรปรวนของกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่มโดยใช้สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบ พบว่า 
คา่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไม่แตกตา่งกนั (คา่ Sig. มีคา่มากกว่า 0.05) จะใช้คา่ t-test กรณี
ค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal Variances Assumed) ส าหรับทดสอบความแตกต่างของเพศ
กบัประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังานในกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่ม แต่หากผลการทดสอบ
พบว่า ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่า t-test 
กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal Variances not Assumed) ส าหรับทดสอบความ
แตกต่างของเพศกบัประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังานในกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่ม ซึง่ผล
การทดสอบความแตกตา่งระหวา่งความแปรปรวนของกลุม่เพศทัง้ 2 กลุม่ด้วยสถิติ Levene’s test 

ตาราง 46 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของเพศกบัประสทิธิภาพในการท างานโดยรวม
ของพนกังาน 

เพศ Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 1.330 0.249 

 
จากตาราง 46 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของประสทิธิภาพในการท างานโดยรวม

ของพนกังาน โดยแยกตามเพศโดยใช้ Levene’s test พบว่า ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม
ของพนักงานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.249 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงใช้ค่า t-test กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั 
(Equal Variances Assumed)  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้สถิติการทดสอบค่าความเป็นอิสระของสองกลุ่ม
ตัวอย่าง (Independent Samples t-test) ท่ี ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ในการทดสอบ
สมมติฐาน ดงันัน้ ปฏิเสธจะสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดบั
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นัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 
ตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 47 แสดงผลการเปรียบเทียบประสทิธิภาพในการท างานของกลุม่ตวัอยา่งระหวา่งเพศชาย 
และเพศหญิง 

ตวัแปรท่ีศกึษา เพศ t-test for Equality of Means 

x S.D. t df Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ชาย 3.89 0.41 -1.922 410 0.055 
หญิง 3.98 0.45    

 
จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังาน จ าแนกตามเพศ โดยใช้คา่ความเป็นอิสระของสองกลุม่ตวัอย่าง (Independence t-test) 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.055 ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.05  

นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังาน
ธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
สมมติฐานท่ี 2.2 พนักงานธนาคารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุท่ี

แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั 
H0 = พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายท่ีุแตกต่างกนั 

มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกตา่งกนั 
H1= พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายท่ีุแตกตา่งกนั มี

ประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั 
โดยส าหรับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way Analysis of Variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ในขัน้แรกจะท าการ
ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่ความแปรปรวนของแตล่ะอาย ุโดยใช้สถิติ Levene’s test ซึง่หาก
ผลการทดสอบ พบว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละอายุไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 
0.05) จะใช้ค่าสถิติ F-test ส าหรับทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานของ
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พนกังานจ าแนกตามอาย ุหากผลการทดสอบ พบว่า คา่ความแปรปรวนของแตล่ะอายแุตกตา่งกนั 
(ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน จ าแนกตามอาย ุถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกันจะน าไป
เป รียบ เที ยบ เชิ ง ซ้อน  (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) ห รือ Dunnett’s T3 เพื่ อหาว่าค่าเฉลี่ย รายคู่ ใดบ้างแตกต่างกัน ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ตาราง 48 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของอายกุบัประสทิธิภาพในการท างานโดยรวม
ของพนกังาน โดยใช้ Levene's test 

อาย ุ Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 0.999 3 408 0.393 

 
จากตาราง 48 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานของ 

พนกังานจ าแนกตามอายุ โดยใช้ Levene’s test พบว่า ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน 
จ าแนกตามอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.393 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่อายแุตกตา่งกนัอยา่ง 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-
tailed) มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 49 แสดงผลการเปรียบเทียบประสทิธิภาพในการท างานของพนกังานกบัอาย ุโดยใช้สถิติ F-
test 

ตวัแปรท่ี
ศกึษา 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

อาย ุ
ระหวา่งกลุม่ 3 0.689 0.230 1.218 0.303 
ภายในกลุม่ 408 76.890 0.188     

รวม 411 77.579    

 
จากตาราง 49 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุของพนกังานเก่ียวกับประสิทธิภาพใน

การท างาน โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่มีคา่ Sig เท่ากบั 0.303 ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.05  

นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังาน
ธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

สมมติฐานท่ี 2.3 พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพ 
ท่ีแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั 

H0 = พนักงานธนาคารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพท่ี
แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกตา่งกนั 

H1= พนักงานธนาคารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพท่ี
แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั 

โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์นัน้ ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่า
ความแปรปรวนของกลุ่มสถานภาพทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบ
พบว่า ค่าความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) จะใช้ค่า t-
test กรณีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั (Equal Variances Assumed) ส าหรับทดสอบความแตกต่าง
ของสถานภาพกบัประสิทธิภาพในการท างาน โดยรวมของพนกังานในกลุ่มสถานภาพทัง้ 2 กลุ่ม 
แต่หากผลการทดสอบ พบว่า ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มแตกต่างกนั (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 
0.05) จะใช้ค่า t-test กรณีค่าความแปรปรวนไม่ เท่ากัน (Equal Variances not Assumed) 
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ส าหรับทดสอบความแตกต่างของสถานภาพกบัประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังาน
ในกลุ่มสถานภาพทัง้ 2 กลุ่ม ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่ม
สถานภาพทัง้ 2 กลุม่ด้วยสถิติ Levene’s test 

ตาราง 50 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของสถานภาพกบัประสิทธิภาพในการท างาน
โดยรวมของพนกังาน 

สถานภาพ Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 0.143 0.705 

 
จากตาราง 50 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของประสทิธิภาพในการท างานโดยรวม

ของพนักงาน โดยแยกตามสถานภาพโดยใช้ Levene’s test พบว่า ประสิทธิภาพในการท างาน
โดยรวมของพนักงานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.705 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของสถานภาพโสดและ
สถานภาพสมรสไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงใช้ค่า t-test กรณีค่า
ความแปรปรวนเท่ากนั (Equal Variances Assumed)  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้สถิติการทดสอบค่าความเป็นอิสระของสองกลุ่ม
ตัวอย่าง (Independent Samples t-test) ท่ี ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ในการทดสอบ
สมมติฐาน ดงันัน้ ปฏิเสธจะสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 51 แสดงผลการเปรียบเทียบประสทิธิภาพในการท างานของกลุม่ตวัอยา่งระหวา่งสถานภาพ
โสด และสถานภาพสมรส 

ตวัแปรท่ีศกึษา สถานภาพ t-test for Equality of Means 

x S.D. t df Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

โสด 3.92 0.42 -1.277 410 0.202 
สมรส 3.98 0.45    

 
จากตาราง 51 ผลการวิเคราะห์แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังาน จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้ค่าความเป็นอิสระของสองกลุม่ตวัอย่าง (Independence 
t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.202 ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.05  

นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังาน
ธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ท างานไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 2.4 พนักงานธนาคารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดับ
การศกึษาท่ีแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั 

H0 = พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดบัการศึกษาท่ี
แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกตา่งกนั 

H1= พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดบัการศึกษาท่ี
แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั 

โดยส าหรับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Analysis of Variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ในขัน้แรกจะท าการ
ทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่ความแปรปรวนของแตล่ะระดบัการศกึษา โดยใช้สถิติ Levene’s 
test ซึง่หากผลการทดสอบ พบวา่ คา่ความแปรปรวนของแตล่ะระดบัการศกึษาไม่แตกตา่งกนั (คา่ 
Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ F-test ส าหรับทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานจ าแนกตามระดบัการศกึษา หากผลการทดสอบ พบวา่ คา่ความแปรปรวน
ของแต่ละระดับการศึกษาแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ Brown-
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Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
ท่ีมีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกันจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) 
โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ย 
รายคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ตาราง 52 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของระดบัการศกึษากบัประสทิธิภาพในการ
ท างานโดยรวมของพนกังาน 

ระดบัการศกึษา Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 5.240 2 409 0.006* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 52 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานของ 

พนกังานจ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช้ Levene’s test พบวา่ ประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนของแตล่ะ
กลุม่ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้คา่สถิติ Brown-Forsythe ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็
ต่อเม่ือค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 53 แสดงผลการเปรียบเทียบประสทิธิภาพในการท างานของพนกังานกบัระดบัการศกึษา
โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means 
Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 1.050 2 34.161 0.361 

 
จากตาราง 53 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการศึกษาของพนักงานเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพในการท างาน โดยใช้คา่สถิติ Brown-Forsythe ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบว่า
มีค่า Sig เท่ากับ 0.361 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานธนาคารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

 
สมมติฐานท่ี 2.5 พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ย

ตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั 
H0 = พนักงานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกตา่งกนั 
H1= พนักงานธนาคารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั 
โดยส าหรับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way Analysis of Variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ในขัน้แรกจะท าการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าความแปรปรวนของแต่ละรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ 
Levene’s test ซึง่หากผลการทดสอบ พบว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่
แตกต่างกนั (ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ F-test ส าหรับทดสอบความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หากผลการทดสอบ
พบวา่ คา่ความแปรปรวนของแตล่ะรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่งกนั (คา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.05) 
จะใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังาน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
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ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉลี่ยอยา่งน้อยหนึง่คูท่ี่แตกตา่งกนัจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดย ใช้วิ ธีทดสอบแบบ  Least Significant Difference (LSD) ห รือ 
Dunnett’s T3 เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ยรายคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ตาราง 54 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนกบัประสทิธิภาพในการ
ท างานโดยรวมของพนกังาน 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน Levene’s Test for Equality of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 0.478 4 407 0.752 

 
จากตาราง 54 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานของ 

พนักงานจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Levene’s test พบว่า ประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังาน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.752 ซึ่งมากกว่า 0.05 
จงึยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวน
ของแตล่ะกลุม่รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-
tailed) มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 55 แสดงผลการเปรียบเทียบประสทิธิภาพในการท างานของพนกังานกบัรายได้เฉลี่ยตอ่
เดือน โดยใช้สถิติ F-test 

ตวัแปรท่ี
ศกึษา 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

รายได้เฉลี่ย
ตอ่เดือน 

ระหวา่งกลุม่ 4 1.188 0.297 1.582 0.178 
ภายในกลุม่ 407 76.390 0.188     

 รวม 411 77.579    
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จากตาราง 55 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของพนกังานเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยใช้สถิติ F-test ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 พบว่ามีค่า Sig 
เท่ากับ 0.178 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ท่ีแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

สมมติฐานท่ี 2.6 พนักงานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุการ
ท างานท่ีแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั 

H0 = พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายกุารท างานท่ี
แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกตา่งกนั 

H1= พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุการท างานท่ี
แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั 

โดยส าหรับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Analysis of Variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ในขัน้แรกจะท าการ
ทดสอบความแตกตา่งระหว่างค่าความแปรปรวนของแต่ละอายกุารท างาน โดยใช้สถิติ Levene’s 
test ซึง่หากผลการทดสอบ พบว่า คา่ความแปรปรวนของแต่ละอายกุารท างานไม่แตกตา่งกนั (ค่า 
Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ F-test ส าหรับทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานจ าแนกตามอายกุารท างาน หากผลการทดสอบ พบวา่ คา่ความแปรปรวน
ของแต่ละอายุการท างานแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน จ าแนกตาม
อายกุารท างาน ถ้าสมมตฐิานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ี
มีคา่เฉลี่ยอยา่งน้อยหนึง่คูท่ี่แตกตา่งกนัจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดย
ใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ย 
รายคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

 



  141 

ตาราง 56 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของอายกุารท างานกบัประสทิธิภาพในการ
ท างานโดยรวมของพนกังาน โดยใช้ Levene's test 

 
อายกุารท างาน 

Levene’s Test for Equality of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 0.546 4 407 0.702 

 
จากตาราง 56 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานของ 

พนกังานจ าแนกตามอายกุารท างาน โดยใช้ Levene’s test พบวา่ ประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน จ าแนกตามอายุการท างาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.702 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คา่ความแปรปรวนของแตล่ะ
กลุม่อายกุารท างานไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-
tailed) มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 57 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานกับอายุการท างาน 
โดยใช้สถิติ F-test 

ตวัแปรท่ี
ศกึษา 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

อายกุาร
ท างาน 

ระหวา่งกลุม่ 4 1.736 0.434 2.329 0.055 
ภายในกลุม่ 407 75.842 0.186     

รวม 411 77.579    

 
จากตาราง 57 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุการท างานของพนักงานเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพในการท างาน โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
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Analysis of Variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.055 ซึ่งมีค่า
มากกวา่ 0.05  

นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังาน
ธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายกุารท างานท่ีแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการ
ท างานไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

สมมติฐานท่ี 3 คณุภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ คา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม สภาพ
การท างานท่ีปลอดภยั การพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน โอกาสในการก้าวหน้า สงัคมสมัพนัธ์ 
ลกัษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภมูิใจในองค์การ มีความสมัพนัธ์ต่อความ
จงรักภกัดีองค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

H0 = คณุภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม สภาพการ
ท างานท่ีปลอดภัย การพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โอกาสในการก้าวหน้า สงัคมสัมพันธ์ 
ลกัษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภูมิใจในองค์การ ไม่มีความสมัพันธ์ต่อ
ความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

H1 = คณุภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม สภาพการ
ท างานท่ีปลอดภัย การพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โอกาสในการก้าวหน้า สงัคมสัมพันธ์ 
ลกัษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภมูิใจในองค์การ มีความสมัพนัธ์ต่อความ
จงรักภกัดีองค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้คา่สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียรสนั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ในการ 
ทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่ 
ระดบันัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง 
ตาราง ตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 58 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตการท างานกบัความจงรักภกัดีองค์การของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

คณุภาพชีวิตการท างาน ความจงรักภกัดี
องค์การ 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ์ 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

r Sig. 
ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยตุิธรรม 

0.502** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 

ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั 0.556** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
ด้านพฒันาศกัยภาพของ
ผู้ปฏิบตัิงาน 

0.508** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 

ด้านโอกาสในการก้าวหน้า 0.443** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
ด้านสงัคมสมัพนัธ์ 0.614** 0.000 ทิศทางเดียวกนั สงู 
ด้านลกัษณะการบริหารงาน 0.494** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
ด้านภาวะอิสระจากงาน 0.450** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
ด้านความภมูิใจในองค์การ 0.669** 0.000 ทิศทางเดียวกนั สงู 

รวม 0.707** 0.000 ทิศทางเดียวกนั สงู 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 58 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานกบัความ

จงรักภักดีองค์การของพนักงาน โดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า คณุภาพชีวิตการท างาน โดยรวม มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพชีวิตการท างานโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดี
องค์การของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.707 มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์สูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นในเร่ืองคณุภาพชีวิตการท างานในภาพรวมดีขึน้ จะท า
ให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัสงู สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้
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1. ด้านคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่มีค่าน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้าน
คา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรมมีความสมัพันธ์กบัความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า r เท่ากบั 0.502 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมี
ความคิดเห็นว่า คณุภาพชีวิตการท างาน ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมดีขึน้ จะท า ให้
ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

2. ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านสภาพการ
ท างานท่ีปลอดภยั มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ี ระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ  0.556 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ
ความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความ
คิดเห็นว่า คณุภาพชีวิตการท างาน ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยัดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดี
องค์การเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

3. ด้านพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านพฒันา
ศักยภาพของผู้ ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีองค์การของพนักงาน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.508 มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมี
ความคิดเห็นวา่ คณุภาพชีวิตการท างาน ด้านพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงานดีขึน้ จะท าให้ความ
จงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

4. ด้านโอกาสในการก้าวหน้า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่มีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านโอกาสในการ
ก้าวหน้า  มีความสมัพันธ์กับความจงรักภกัดีองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีคา่ r เท่ากบั 0.443 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปาน
กลาง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่า คณุภาพ
ชีวิตการท างาน ด้านโอกาสในการก้าวหน้าดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบั
ปานกลาง 
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5. ด้านสงัคมสมัพนัธ์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านสังคมสัมพันธ์ มี
ความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
มีค่า r เท่ากบั 0.614 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู ซึง่สอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ด้าน
สงัคมสมัพนัธ์ดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 

6. ด้านลกัษณะการบริหารงาน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านลักษณะการ
บริหารงาน มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีคา่ r เท่ากบั 0.494 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปาน
กลาง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่า คณุภาพ
ชีวิตการท างาน ด้านลกัษณะการบริหารงานดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบั
ปานกลาง 

7. ด้านภาวะอิสระจากงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านภาวะอิสระจากงาน 
มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีค่า r เท่ากับ 0.450 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่า คณุภาพชีวิตการ
ท างาน ด้านภาวะอิสระจากงานดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

8. ด้านความภมูิใจในองค์การ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านความภูมิใจใน
องค์การ มีความสมัพันธ์กับความจงรักภักดีองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีค่า r เท่ากบั 0.669 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความวา่ เมื่อพนกังานมีความคิดเห็นว่า คณุภาพชีวิตการ
ท างาน ด้านความภมูิใจในองค์การดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 

 
สมมติฐานท่ี 4 คณุภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ คา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม สภาพ

การท างานท่ีปลอดภยั การพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน โอกาสในการก้าวหน้า สงัคมสมัพนัธ์ 
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ลักษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภูมิใจในองค์การ มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

H0 = คณุภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม สภาพการ
ท างานท่ีปลอดภัย การพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โอกาสในการก้าวหน้า สงัคมสัมพันธ์ 
ลกัษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภูมิใจในองค์การ ไม่มีความสมัพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

H1 = คณุภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม สภาพการ
ท างานท่ีปลอดภัย การพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โอกาสในการก้าวหน้า สงัคมสัมพันธ์ 
ลักษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภูมิใจในองค์การ มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้คา่สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ในการ 
ทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่ 
ระดบันัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง 
ตาราง ตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 59 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตการท างานกบัประสทิธิภาพในการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 
คณุภาพชีวิตการท างาน 

ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ์ 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

 r Sig.   
ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยตุิธรรม 

0.431** 
 

0.000 
 

ทิศทางเดียวกนั 
 

ปานกลาง 
 

ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั 0.465** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
ด้านพฒันาศกัยภาพของ
ผู้ปฏิบตัิงาน 

0.452** 
 

0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 

ด้านโอกาสในการก้าวหน้า 0.351** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ต ่า 
ด้านสงัคมสมัพนัธ์ 0.547** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
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ตาราง 59 (ตอ่) 
 

 
คณุภาพชีวิตการท างาน 

ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ์ 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

 r Sig.   
ด้านลกัษณะการบริหารงาน 0.450** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
ด้านภาวะอิสระจากงาน 0.528** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
ด้านความภมูิใจในองค์การ 0.463** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 

รวม 0.613** 0.000 ทิศทางเดียวกนั สงู 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 59 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับ

ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน โดยใช้ค่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร
สัน  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า  คุณภาพ ชีวิตการท างาน 
โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมีความสมัพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่ r เท่ากบั 
0.613 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นในเร่ืองคณุภาพชีวิตการท างานในภาพรวมดีขึน้ จะ
ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1. ด้านคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่มีค่าน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมมีความสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.431 มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือ 
พนกังานมีความคิดเห็นว่าคณุภาพชีวิตการท างาน ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรมดีขึน้ 
จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
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2. ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านสภาพการ
ท างานท่ีปลอดภยั มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.465 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ
ความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความ
คิดเห็นว่าคณุภาพชีวิตการท างาน ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยัดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพใน
การท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

3. ด้านพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านพฒันา
ศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน มีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.452 มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมี
ความคิดเห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานดีขึน้ จะท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

4. ด้านโอกาสในการก้าวหน้า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่มีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านโอกาสในการ
ก้าวหน้า  มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีค่า r เท่ากบั 0.351 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ต ่า 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่าคณุภาพชีวิตการ
ท างาน ด้านโอกาสในการก้าวหน้าดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

5. ด้านสงัคมสมัพนัธ์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านสังคมสัมพันธ์ มี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีค่า r เท่ากับ 0.547 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่า คณุภาพชีวิตการ
ท างาน ด้านสงัคมสมัพนัธ์ดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

6. ด้านลกัษณะการบริหารงาน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านลักษณะการ
บริหารงาน มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
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ท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.450 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธ์
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่า 
คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านลกัษณะการบริหารงานดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างาน
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

7. ด้านภาวะอิสระจากงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านภาวะอิสระจากงาน 
มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีค่า r เท่ากับ 0.528 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่า คณุภาพชีวิตการ
ท างาน ด้านภาวะอิสระจากงานดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

8. ด้านความภมูิใจในองค์การ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่มีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านความภูมิใจใน
องค์การ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีคา่ r เท่ากบั 0.463 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปาน
กลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่าคณุภาพ
ชีวิตการท างาน ด้านความภูมิใจในองค์การดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง 
 

สมมติฐานท่ี 5 ความผกูพนัตอ่องค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กบัองค์การ และ
ด้านบรรทัดฐานสงัคม มีความสมัพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

H0 = ความผกูพนัต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กบัองค์การ และด้าน
บรรทัดฐานสังคม ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

H1 = ความผกูพนัต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กบัองค์การ และด้าน
บรรทดัฐานสงัคม มีความสมัพนัธ์ต่อความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 



  150 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้คา่สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ในการ 
ทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่ 
ระดบันัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง 
ตาราง ตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 60 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัตอ่องค์การกบัความจงรักภกัดีองค์การของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 
ความผกูพนัตอ่องค์การ 

ความจงรักภกัดี
องค์การ 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ์ 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

r Sig. 

ด้านจิตใจ 0.783** 0.000 ทิศทางเดียวกนั สงู 
ด้านการคงอยูก่บัองค์การ 0.735** 0.000 ทิศทางเดียวกนั สงู 
ด้านบรรทดัฐานสงัคม 0.712** 0.000 ทิศทางเดียวกนั สงู 

รวม 0.819** 0.000 ทิศทางเดียวกนั สงูมาก 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 60 ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์การกับความ

จงรักภักดีองค์การของพนักงาน โดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า ความผกูพนัต่อองค์การโดยรวม มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผกูพนัต่อองค์การโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดี
องค์การของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.819 มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงูมาก ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นในเร่ืองความผกูพนัต่อองค์การในภาพรวมดีขึน้ จะท า
ให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัสงูมาก สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้
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1. ด้านจิตใจ มีค่า Sig. เท่ ากับ  0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านจิตใจ มีความสมัพันธ์กับ
ความจงรักภกัดีองค์การของพนักงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 
0.783 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ หมายความว่า เมื่อพนกังานมีความคิดเห็นว่า ความผกูพนัตอ่องค์การ ด้านจิตใจดีขึน้ จะท าให้
ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 

2. ด้านการคงอยู่กับองค์การ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ด้านการคงอยู่กบัองค์การ 
มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีคา่ r เท่ากบั 0.735 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู ซึง่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่าความผกูพนัต่อองค์การ ด้าน
การคงอยูก่บัองค์การดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 

3. ด้านบรรทัดฐานสังคม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านบรรทดัฐานสังคม มี
ความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
มีค่า r เท่ากบั 0.712 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู ซึง่สอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่าความผูกพันต่อองค์การ ด้าน
บรรทดัฐานสงัคมดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 
 

สมมติฐานท่ี 6 ความผกูพนัตอ่องค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กบัองค์การ และ
ด้านบรรทดัฐานสงัคม มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

H0 = ความผกูพนัต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กบัองค์การ และด้าน
บรรทัดฐานสงัคม ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

H1 = ความผกูพนัต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กบัองค์การ และด้าน
บรรทัดฐานสังคม มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้คา่สถิติสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียรสนั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ในการ 
ทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่ 
ระดบันัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง 
ตาราง ตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 61 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัตอ่องค์การกบัประสทิธิภาพในการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 
ความผกูพนัตอ่องค์การ 

ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ์ 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

r Sig. 

ด้านจิตใจ 0.533** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
ด้านการคงอยูก่บัองค์การ 0.582** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
ด้านบรรทดัฐานสงัคม 0.541** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 

รวม 0.609** 0.000 ทิศทางเดียวกนั สงู 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 61 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับ

ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน โดยใช้ค่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร
สัน  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า  ความผูกพั นต่อองค์การ 
โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมมีความสมัพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่ r เท่ากบั 
0.609 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นในเร่ืองความผกูพนัต่อองค์การในภาพรวมดีขึน้ จะ
ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้
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1. ด้านจิตใจ มีค่า Sig. เท่ ากับ  0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านจิตใจ มีความสมัพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่ r เท่ากบั 
0.533 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความวา่ เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นวา่ความผกูพนัตอ่องค์การ ด้านจิตใจ
ดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

2. ด้านการคงอยู่กับองค์การ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ด้านการคงอยู่กบัองค์การ 
มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีค่า r เท่ากับ 0.582 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่าความผูกพันต่อ
องค์การ ด้านการคงอยู่กบัองค์การดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

3. ด้านบรรทัดฐานสังคม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านบรรทดัฐานสงัคม มี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีค่า r เท่ากับ 0.541 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่าความผูกพันต่อ
องค์การ ด้านบรรทดัฐานสงัคมดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
 

สมมติฐานท่ี 7 ความจงรักภกัดีองค์การ ได้แก่ พฤติกรรมท่ีแสดงออก ความรู้สกึ และการ
รับรู้ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

H0 = ความจงรักภกัดีองค์การ ได้แก่ พฤติกรรมท่ีแสดงออก ความรู้สึก และการรับรู้ 
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

H1 = ความจงรักภกัดีองค์การ ได้แก่ พฤติกรรมท่ีแสดงออก ความรู้สึก และการรับรู้ 
มีความสมัพนัธ์ตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้คา่สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียรสนั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ในการ 
ทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่ 
ระดบันัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง 
ตาราง ตอ่ไปนี ้

ตาราง 62 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความจงรักภกัดีองค์การกบัประสทิธิภาพในการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ความจงรักภกัดีองค์การ ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ์ 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

r Sig. 
ด้านพฤตกิรรมท่ีแสดงออก 0.638** 0.000 ทิศทางเดียวกนั สงู 
ด้านความรู้สกึ 0.634** 0.000 ทิศทางเดียวกนั สงู 
ด้านการรับรู้ 0.604** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 

รวม 0.703** 0.000 ทิศทางเดียวกนั สงู 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 62 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความจงรักภักดีองค์การกับ

ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน โดยใช้ค่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร
สัน  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า  ความจงรักภักดีองค์การ 
โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความจงรักภกัดีองค์การโดยรวมมีความสมัพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่ r เท่ากบั 
0.703 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นในเร่ืองความจงรักภกัดีองค์การในภาพรวมดีขึน้ จะ
ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

1. ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่มีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านพฤติกรรมท่ี



  155 

แสดงออก มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีค่า r เท่ากบั 0.638 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่าความจงรักภกัดี
องค์การ ด้านพฤตกิรรมท่ีแสดงออกดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 

2. ด้านความรู้สึก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านความรู้สกึ มีความสมัพนัธ์
กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า r 
เท่ากับ 0.634 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์สูง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่าความจงรักภักดีองค์การ ด้าน
ความรู้สกึดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 

3. ด้านการรับรู้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านการรับรู้ มีความสมัพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่ r เท่ากบั 
0.604 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่าความจงรักภกัดีองค์การ ด้านการ
รับรู้ดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน  

ตาราง 63 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่  1 พนักงานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความจงรักภกัดี
องค์การแตกตา่งกนั 

เพศ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Independent Sample t-test 
อาย ุ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ One-way ANOVA 
สถานภาพ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Independent Sample t-test 
ระดบัการศกึษา ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Brown-Forsythe 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ One-way ANOVA 

อายกุารท างาน สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ One-way ANOVA 
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ตาราง 63 (ตอ่) 

สมมติฐานที่  2 พนักงานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการท างานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานแตกตา่งกนั 

เพศ ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Independent Sample t-test 
อาย ุ ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ One-way ANOVA 

สถานภาพ ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Independent Sample t-test 
ระดบัการศกึษา ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Brown-Forsythe 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ One-way ANOVA 

อายกุารท างาน ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ One-way ANOVA 

สมมติฐานที่  3 คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการ
ท างานท่ีปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โอกาสในการก้าวหน้า สังคมสัมพันธ์ 
ลกัษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภมูิใจในองค์การ มีความสมัพนัธ์ต่อความ
จงรักภกัดีองค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

สมมติฐานการวิจยั ความจงรักภกัดีองค์การ สถิติท่ีใช้ 

ด้านคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยตุิธรรม 

สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
 

Pearson Correlation 
 

ด้านสภาพการท างานท่ี
ปลอดภยั 

สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 

ด้านพฒันาศกัยภาพของ
ผู้ปฏิบตัิงาน 

สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 

ด้านโอกาสในการก้าวหน้า สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 
ด้านสงัคมสมัพนัธ์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 
ด้านลกัษณะการบริหารงาน สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 
ด้านภาวะอิสระจากงาน สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 
ด้านความภมูใิจในองค์การ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 
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ตาราง 63 (ตอ่) 

สมมติฐานที่  4 คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการ
ท างานท่ีปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โอกาสในการก้าวหน้า สังคมสัมพันธ์ 
ลักษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภูมิใจในองค์การ มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

สมมติฐานการวิจยั ประสิทธิภาพในการท างาน สถิติท่ีใช้ 
ด้านคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยตุิธรรม 

สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
 

Pearson Correlation 
 

ด้านสภาพการท างานท่ี
ปลอดภยั 

สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
 

Pearson Correlation 
 

ด้านพฒันาศกัยภาพของ
ผู้ปฏิบตัิงาน 

สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
 

Pearson Correlation 
 

ด้านโอกาสในการก้าวหน้า สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 
ด้านสงัคมสมัพนัธ์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 
ด้านลกัษณะการบริหารงาน สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 
ด้านภาวะอิสระจากงาน สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 
ด้านความภมูใิจในองค์การ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 
สมมติฐานที่  5 ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้าน
บรรทดัฐานสงัคม มีความสมัพนัธ์ต่อความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

สมมติฐานการวิจยั ประสิทธิภาพในการท างาน สถิติท่ีใช้ 

ด้านจิตใจ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 

ด้านการคงอยู ่ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 
ด้านบรรทดัฐานสงัคม สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation  
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ตาราง 63 (ตอ่) 

สมมติฐานที่  6 ความผูกพนัต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้าน
บรรทัดฐานสงัคม มีความสมัพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

สมมติฐานการวิจยั ประสิทธิภาพในการท างาน สถิติท่ีใช้ 
ด้านจิตใจ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 

ด้านการคงอยูก่บัองค์การ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 

ด้านบรรทดัฐานสงัคม สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 

สมมตฐิานที่ 7 ความจงรักภกัดีองค์การ ได้แก่ พฤติกรรมท่ีแสดงออก ความรู้สกึ และการรับรู้ มี
ความสมัพนัธ์ตอ่ประสทิธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 

สมมติฐานการวิจยั ประสิทธิภาพในการท างาน สถิติท่ีใช้ 
ด้านพฤตกิรรมท่ีแสดงออก สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 

ด้านความรู้สกึ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 

ด้านการรับรู้ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson Correlation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การท่ีมี

ความสมัพนัธ์ตอ่ความจงรักภกัดีองค์การและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่” ผู้วิจยัน าผลจาการวิเคราะห์ข้อมลูโดยมีประเด็นส าคญั
ท่ีจะน ามาสรุป อภิปรายผล และน าเสนอข้อเสนอแนะผลการวิจยั ดงันี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้จดุมุง่หมายไว้ ดงันี ้
1. เพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการท างาน ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีองค์การและประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความจงรักภักดี
องค์การและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับความจงรักภักดี
องค์การและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 

4. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความจงรักภกัดีองค์การกับประสิทธิภาพในการ
ท างานการของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ผลการวิจยัครัง้นีท้ าให้ทราบระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน  ความผูกพนัต่อองค์การ 
ความจงรักภกัดีองค์การ และประสทิธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง และสง่เสริมประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานเพิ่มมากขึน้ 

2. ผู้ บริหารสามารถน าผลการวิจัยครัง้นีไ้ปใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการวางแนวการ
บริหารงานด้านทรัพยากรบคุคลได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกบัความต้องการของพนกังาน 
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เพื่อเสริมสร้างความผูกพัน และความจงรักภักดีต่อธนาคารมากยิ่งขึน้ และรักษาพนักงานท่ีมี
ความสามารถให้คงอยูก่บัธนาคารตลอดไป 

3. ผลการวิจยัเป็นแหล่งข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สนใจศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพชีวิต
การท างาน ความผกูพนัต่อองค์การ ความจงรักภกัดีต่อองค์การ  และประสิทธิภาพในการท างาน
ตอ่ไป 

 
สมมตฐิานของการวจิัย 

1. พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศกึษา รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน และอายกุารท างานท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความจงรักภกัดีองค์การ
แตกตา่งกนั 

2. พนกังานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการท างานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานแตกตา่งกนั 

3. คณุภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ คา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม สภาพการท างานท่ี
ปลอดภยั การพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน โอกาสในการก้าวหน้า สงัคมสมัพนัธ์ ลกัษณะการ
บริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภูมิใจในองค์การ มีความสมัพนัธ์ต่อความจงรักภักดี
องค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

4. คณุภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ คา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม สภาพการท างานท่ี
ปลอดภยั การพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน โอกาสในการก้าวหน้า สงัคมสมัพนัธ์ ลกัษณะการ
บริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภมูิใจในองค์การ มีความสมัพนัธ์ตอ่ประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

5. ความผกูพนัต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กบัองค์การ และด้านบรรทดั
ฐานสงัคม มีความสมัพนัธ์ต่อความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

6. ความผกูพนัต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กบัองค์การ และด้านบรรทดั
ฐานสังคม มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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7. ความจงรักภักดีองค์การ ได้แก่ พฤติกรรมท่ีแสดงออก  ความรู้สึก และการรับรู้ มี
ความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 

 
สรุปผลการวจิัย 

การศึกษาวิจัย เร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การท่ี มี
ความสมัพนัธ์ตอ่ความจงรักภกัดีองค์การและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ สรุปผลได้ดงันี ้

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานลกัษณะทางประชากรศาสตร์พนกังานธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ดงันี ้

เพศ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 66.99 และ
เพศชาย จ านวน 136 คน คดิเป็นร้อยละ 33.01 

อาย ุกลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีอาย ุ46 ปีขึน้ไป จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 44.66 
รองลงมาคือ อาย ุ36 ปี – 45 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 34.47 อาย ุ26 ปี – 35 ปี จ านวน  
81 คน คิดเป็นร้อยละ 19.66 และอายตุ ่ากว่าหรือเทียบเท่ากบั 25 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.21 ตามล าดบั 

สถานภาพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.83 และสถานภาพสมรส จ านวน 182 คน คดิเป็นร้อยละ 44.17 

ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 52.18 รองลงมาคือ สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 182 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.17 และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 3.64 ตามล าดบั 

รายได้ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 50,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 245 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.47 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 64 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.53 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.59 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.77 และ
รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนน้อยกวา่ 20,000 บาท จ านวน  15 คน คดิเป็นร้อยละ 3.64 ตามล าดบั 

อายกุารท างาน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายงุานมากกว่า 20 ปีขึน้ไป จ านวน  140 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.98 รองลงมาคือ อายกุารท างาน ต ่ากว่า 5 ปี หรือเทียบเท่า จ านวน 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.82 อายุการท างาน 11 - 15 ปี จ านวน  67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.26 อายุการ
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ท างาน 6 – 10 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08 และอายกุารท างาน 15 – 20 ปี จ านวน 53 
คน คดิเป็นร้อยละ 12.86 ตามล าดบั 

 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคาร

กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม ด้าน
สภาพการท างานท่ีปลอดภัย ด้านพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน ด้านโอกาสในการก้าวหน้า 
ด้านสงัคมสมัพนัธ์ ด้านลกัษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงาน และด้านความภมูิใจใน
องค์การ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตโดยรวมอยูท่ี่ระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.90 ซึง่
สามารถจ าแนกเป็นรายด้านได้ ดงันี ้

1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม โดยรวมมีระดบัคณุภาพชีวิตการท างาน
อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.79 เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ แตล่ะข้อผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดบัจาก
มากไปหาน้อย ดงันี ้ท่านได้รับสวสัดิการตา่งๆ เพียงพอและเหมาะสม มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.92 ท่าน
ได้รับเงินเดือนหรือคา่ตอบแทนเหมาะสมกบัต าแหน่งงานและความรับผิดชอบของท่าน มีคา่เฉลี่ย
เท่ากบั 3.67 ท่านได้รับเงินเดือนหรือคา่ตอบแทนเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายตามภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจบุนั มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.63 และท่านได้รับเงินเดือนหรือคา่ตอบแทนอยา่งยตุิธรรมเม่ือเทียบกบั
องค์การอ่ืน มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.57 ตามล าดบั 

2. ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั โดยรวมมีระดบัคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.09 เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ แตล่ะข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดบัจากมากไป
หาน้อย ดงันี ้สภาพแวดล้อมทางกายภายในท่ีท างาน เช่น แสงสว่าง อณุหภูมิ มีความเหมาะสม 
และท่านคิดว่าองค์การให้ความส าคัญกับสภาพการท างานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เท่ากัน สถานท่ีท างานของท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์การ
ท างานตา่งๆ เพียงพอ เหมาะสมกบัการปฏิบตัิงาน มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.06 และบรรยากาศโดยรวม
ของสถานท่ีท างานท าให้ท่านท างานได้อยา่งมีความสขุ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.00 ตามล าดบั 

3. ด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน โดยรวมมีระดบัคณุภาพชีวิตการท างาน
อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.97 เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ แตล่ะข้อผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดบัจาก
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มากไปหาน้อย ดงันี ้ท่านได้รับการพฒันา ฝึกอบรม เพิ่มเตมิความรู้อยา่งตอ่เน่ือง มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 
4.02 ท่านได้น าความรู้ ความสามารถมาใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มท่ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 
ท่านได้เรียนรู้การท างานใหม่ๆ อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และหน่วยงานของท่านมีการ
สนบัสนนุให้คิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ  อยูเ่สมอ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.91 ตามล าดบั 

4. ด้านโอกาสในการก้าวหน้า โดยรวมมีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดบัจากมากไป
หาน้อย ดงันี ้ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีท่านปฏิบตัิอยูมี่ความมัน่คงตอ่ตวัท่าน และมีความก้าวหน้าในอาชีพ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.61 ท่านมีโอกาสเทียบเท่ากบัคนอ่ืนในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.57 
และท่านได้รับการเลื่อนต าแหน่งอยา่งเหมาะสมตามผลงาน มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.55 ตามล าดบั 

5. ด้านสงัคมสมัพนัธ์ โดยรวมมีระดบัคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น 
เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ดงันี ้ท่านได้รับความร่วมมือและการช่วยเหลือจากหวัหน้าหรือเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี เม่ือท่าน
ต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ท่านมีความสขุท่ีได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานปัจจุบนั มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.03 เพื่อนร่วมงานของท่านเคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 
และหน่วยงานของท่านมีการจดักิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างหวัหน้างานและเพื่อน
ร่วมงานอยูเ่สมอ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.85 ตามล าดบั 

6. ด้านลกัษณะการบริหารงาน โดยรวมมีระดบัคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดบัจากมากไป
หาน้อย ดังนี ้หัวหน้าเคารพการตัดสินใจในงานท่ีท่านรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ท่าน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการท างานต่อหัวหน้าโดยไม่มีผลต่อการพิจารณา
ประเมินการปฏิบตัิงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 หวัหน้าให้ความเสมอภาคในการท างานเท่าเทียม
กบัสมาชิกคนอ่ืนในทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 และสถานท่ีท างานท่านมีการโยกย้าย ปรับเปลี่ยน
งานอยา่งยตุิธรรม มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.66 ตามล าดบั 

7. ด้านภาวะอิสระจากงาน โดยรวมมีระดบัคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.81 เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ แตล่ะข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
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เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ดงันี ้ท่านสามารถวางแผนกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตไว้ล่วงหน้าได้ และท่านสามารถลางานเพื่อไป
พกัผ่อนหรือท าธุระสว่นตวัได้อย่างอิสระ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.84 เท่ากนั ท่านสามารถแบง่เวลาการ
ท างาน เวลาส่วนตวัและเวลาให้กบัครอบครัวได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 และเวลา
การท างานในปัจจุบันของท่านมีความเหมาะสมกับการด าเนินชีวิต  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 
ตามล าดบั 

8. ด้านความภูมิใจในองค์การ โดยรวมมีระดบัคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ จ านวน 1 ข้อ คือ ท่านรู้สกึวา่องค์การ
นีเ้ป็นองค์การท่ีมีช่ือเสียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก จ านวน 3 ข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ท่านรู้สึกดีท่ีองค์การของท่านท า
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 ท่านมีความภมูิใจท่ีได้เป็นพนกังานของ
องค์การนี ้มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.12 และการท างานท่ีองค์การนี ้ท าให้ท่านประสบความส าเร็จในชีวิต 
มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.92 ตามล าดบั 

 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้าน
บรรทดัฐานสงัคม ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 
กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การ โดยรวมอยู่ท่ีระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ย
เท่ากบั 3.95 ซึง่สามารถจ าแนกเป็นรายด้านได้ ดงันี ้

1. ด้านจิตใจ โดยรวมมีระดบัความผกูพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความผกูพนัตอ่องค์การอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 5 ข้อ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ท่าน
มีความรู้สกึเช่ือมัน่ในความมัง่คงขององค์การของท่าน มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.15 ท่านรู้สกึภาคภมูิใจท่ี
ได้เป็นสว่นหนึ่งขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14 ท่านชอบพดูถึงองค์การของท่านในทางท่ีดีกบั
บคุคลภายนอกเสมอ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.05 ท่านมีความพอใจท่ีจะใช้ชีวิตการท างานกบัองค์การนี ้
จนเกษียณ และท่านรู้สกึว่าปัญหาขององค์การก็คือปัญหาของท่าน มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.87 เท่ากนั 
ตามล าดบั 
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2. ด้านการคงอยู่กบัองค์การ โดยรวมมีระดบัความผกูพนัตอ่องค์การอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.94 เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ แตล่ะข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็น 
เก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ดงันี ้ท่านอทุิศและทุ่มเทการท างานอยา่งเต็มท่ี เพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ท่านไม่คิดลาออกจากองค์การนี ้แม้ว่าองค์การจะประสบปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ท่านคิดว่าองค์การนีส้ามารถตอบสนองความต้องการได้อย่าง
เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 และท่านจะยงัคงท างานกบัองค์การนีต้่อไป แม้ว่าองค์การอ่ืนจะ
ให้ข้อเสนอท่ีดีกวา่ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.80 ตามล าดบั 

3. ด้านบรรทัดฐานสงัคม โดยรวมมีระดบัความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.91 เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ แตล่ะข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็น 
เก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ดงันี ้ท่านมีความยินดีท่ีจะตอบแทนบุญคณุองค์การด้วยการท าทุกอย่างให้องค์การก้าวหน้าและ
ประสบความส าเร็จ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.04 ท่านเช่ือว่าความจงรักภกัดีเป็นสิ่งส าคญั จึงรู้สกึว่าการ
ท างานกบัองค์การนีต้อ่ไปเป็นสิง่ท่ีถกูต้อง มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.01 ท่านคดิวา่การอยูอ่งค์การนีต้อ่ไป
เป็นสิ่งท่ีควรกระท าเพราะองค์การให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และ
ท่านคดิวา่การย้ายงานไปองค์การคูแ่ข่งเป็นสิง่ท่ีไม่สมควร มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.73 ตามล าดบั 

 
ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้านความรู้สึก 
และด้านการรับรู้ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีองค์การ โดยรวมอยู่ท่ีระดับมาก โดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.07 ซึง่สามารถจ าแนกเป็นรายด้านได้ ดงันี ้

1. ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก โดยรวมมีระดบัความจงรักภกัดีองค์การอยู่ในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีองค์การอยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 1 ข้อ คือ ท่านมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะท างานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.33 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก จ านวน 3 ข้อ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย ดงันี ้ท่านเต็มใจท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพื่อให้องค์การของท่านประสบความส าเร็จ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ท่านแนะน าให้ครอบครัว เพื่อน คนสนิทมาท างานกับองค์การ มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.90 และท่านรู้สึกพอใจในอัตราการขึน้เงินเดือนและผลตอบแทนประจ าปี (โบนัส) มี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.70 ตามล าดบั 

2. ด้านความรู้สึก โดยรวมมีระดบัความจงรักภักดีองค์การอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น 
เก่ียวกับความจงรักภักดีอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้
ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีจะบอกกับคนอ่ืนว่าท่านเป็นพนักงานขององค์กรนี ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 
ท่านมีความยินดีและเต็มใจท่ีจะปฏิบตัิตามแนวทางขององค์การ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.18 ท่านรู้สกึมี
ความสขุท่ีได้ท างานในองค์การนี ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 และหากมีผู้ อ่ืนพดูถึงองค์การท่านในทาง
ไม่ดี ท่านจะรู้สกึไมพ่อใจและโต้ตอบว่าไม่เห็นด้วยทนัที  มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.84 ตามล าดบั 

3. ด้านการรับรู้ โดยรวมมีระดับความจงรักภักดีองค์การอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น 
เก่ียวกบัความจงรักภกัดีองค์การอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ดังนี  ้ท่านมีความเช่ือมั่นและเช่ือถือในองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ท่านยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อการพฒันาขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ท่านมีความรู้สึกมีความ
จงรักภกัดีต่อองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 และท่านเห็นด้วยกบันโยบายและวิธีการบริหารงาน
ขององค์การ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.01 ตามล าดบั 

 
ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคาร

กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ได้แก่ ด้านคณุภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้าน
เวลาท่ีใช้ และด้านค่าใช้จ่าย ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างาน โดยรวมอยู่ท่ี
ระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.95 ซึง่สามารถจ าแนกเป็นรายด้านได้ ดงันี ้

1. ด้านคณุภาพของงาน โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.05 เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ แตล่ะข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็น 
เก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย ดงันี ้ท่านสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  4.17 
ท่านเรียนรู้และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานให้เกิดความรวดเร็ว  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 ท่าน
สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งถกูต้องครบถ้วน ไม่มีความผิดพลาด มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.97 
และผลงานของท่านเป็นท่ีพงึพอใจของผู้บงัคบับญัชาเสมอ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.91 ตามล าดบั 
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2. ด้านปริมาณงาน โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดบัมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น 
เก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย ดงันี ้ภาระงานท่ีท่านได้รับมอบหมายเหมาะสมกับก าลงัความสามารถของท่าน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.77 ปริมาณงานประจ าท่ีท่านได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมและเป็นไปตามเปา้หมาย
ท่ีก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ปริมาณงานนอกเหนือจากงานประจ าท่ีท่านได้รับมอบหมายมี
ความเหมาะสม มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.67และจ านวนพนกังานในหน่วยงานของท่านมีความสมดลุกบั
ปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมาย มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.48 ตามล าดบั 

3. ด้านเวลาท่ีใช้ โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น 
เก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย ดงันี ้ท่านสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 
เม่ือท่านได้รับมอบหมายงาน ท่านสามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.07 ท่าน
สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และท่านมีการ
วางแผนก าหนดเวลาท างานอย่างเหมาะสมตามลักษณะของงาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
ตามล าดบั 

4. ด้านค่าใช้จ่าย โดยรวมมีระดบัประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น 
เก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ข้อ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย ดงันี ้หน่วยงานของท่านมีกระบวนการควบคมุค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีก าหนด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 หน่วยงานของท่านสามารถใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ มี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.06 หน่วยงานของท่านมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัท่ีสดุเพื่อให้ได้ผลงานท่ีดี
ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และหน่วยงานของท่านมีการใช้อุปกรณ์ส านักงานอย่างคุ้มค่าไม่
สิน้เปลือง มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.00 ตามล าดบั 

 
ตอนท่ี 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 พนักงานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายกุารท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความ
จงรักภกัดีองค์การแตกตา่งกนั 
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พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อความจงรักภกัดีองค์การ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยพนกังานหญิงมีความจงรักภกัดีองค์การมากกวา่พนกังานชาย 

พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อความจงรักภกัดีองค์การ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า ค่าเฉลี่ยความจงรักภักดีองค์การของพนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มี
จ านวน 2 คู ่คือ พนกังานท่ีมีอาย ุ26 ปี – 35 ปี มีความจงรักภกัดีองค์การแตกตา่งจากพนกังานท่ีมี
อาย ุ36 ปี – 45 ปี และอาย ุ46 ปีขึน้ไป กลา่วคือ พนกังานท่ีมีอาย ุ26 ปี – 35 ปี มีความจงรักภกัดี
องค์การโดยรวมน้อยกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ36 ปี – 45 ปี และอาย ุ46 ปีขึน้ไป  

พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อความจงรักภักดีองค์การ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส มีความจงรักภักดีองค์การ
มากกวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพโสด 

พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความจงรักภักดีองค์การ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พนกังานท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความจงรักภกัดีองค์การ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พนกังานท่ีมีอายกุารท างานแตกต่างกนั มีผลตอ่ความจงรักภกัดีองค์การ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า ค่าเฉลี่ยความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานท่ีมีอายงุาน
ต่างกัน มีจ านวน 2 คู่ คือ อายุการท างานต ่ากว่า 5 ปีหรือเทียบเท่า มีความจงรักภักดีองค์การ
โดยรวมแตกต่างจากอายกุารท างาน 15 – 20 ปี และอายกุารท างาน 6 – 10 ปี มีความจงรักภกัดี
องค์การโดยรวมแตกต่างจากอายกุารท างาน 15 – 20 ปี กล่าวคือ พนกังานท่ีมีอายกุารท างานต ่า
กว่า 5 ปีหรือเทียบเท่า มีความจงรักภกัดีองค์การน้อยกว่าพนกังานท่ีมีอายกุารท างาน 15 – 20 ปี 
และพนักงานอายุการท างาน 6 – 10 ปี มีความจงรักภกัดีองค์การน้อยกว่าพนักงานท่ีมีอายุการ
ท างาน 15 – 20 ปี หรือพนกังานท่ีมีอายกุารท างาน 15 – 20 ปี มีความจงรักภกัดีองค์การมากกว่า
พนกังานท่ีมีอายกุารท างานกวา่ 5 ปีหรือเทียบเท่า และพนกังานท่ีมีอายกุารท างาน 6 – 10 ปี  

 
สมมติฐานท่ี 2 พนักงานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการท างานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั 

พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พนกังานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พนักงานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พนักงานท่ีมีอายุการท างานแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
สภาพการท างานท่ีปลอดภยั การพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน โอกาสในการก้าวหน้า สงัคม
สมัพนัธ์ ลกัษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภมูิใจในองค์การ มีความสมัพนัธ์
ตอ่ความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.707 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ
ความสมัพนัธ์สงู ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็น
เร่ืองคณุภาพชีวิตการท างานในภาพรวมดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 
สามารถวิเคราะห์รายด้าน ได้ดงันี ้

1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีความสมัพนัธ์กับความจงรักภกัดี
องค์การของพนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
เท่ากบั 0.502 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปาน
กลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่าคณุภาพ
ชีวิตการท างาน ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภักดีองค์การ
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

2. ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีองค์การ
ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 
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0.556 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองตวัมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพันธ์ปาน
กลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่าคณุภาพ
ชีวิตการท างาน ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยัดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง 

3. ด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดี
องค์การของพนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ 
เท่ากบั 0.508 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองตวัมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่า 
คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภักดี
องค์การเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

4. ด้านโอกาสในการก้าวหน้า มีความสมัพันธ์กับความจงรักภักดีองค์การของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากับ 0.443 
แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองตวัมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่าคณุภาพชีวิตการ
ท างานด้านโอกาสในการก้าวหน้าดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

5. ด้านสงัคมสมัพนัธ์ มีความสมัพนัธ์กับความจงรักภกัดีองค์การของพนักงาน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.614 แสดงวา่ ตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นวา่ คณุภาพชีวิตการท างานด้านสงัคมสมัพนัธ์ดี
ขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 

6. ด้านลกัษณะการบริหารงาน มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีองค์การของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากับ 0.494 
แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพันธ์ปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่าคณุภาพชีวิตการ
ท างาน ด้านลกัษณะการบริหารงานดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

7. ด้านภาวะอิสระจากงาน มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีองค์การของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากับ 0.450 
แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพันธ์ปานกลาง ซึ่ง
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สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่าคณุภาพชีวิตการ
ท างาน ด้านภาวะอิสระจากงานดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

8. ด้านความภูมิใจในองค์การ มีความสมัพันธ์กับความจงรักภกัดีองค์การของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากับ 0.669 
แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่าคณุภาพชีวิตการท างาน ด้าน
ความภมูิใจในองค์การดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 

 
สมมติฐานท่ี 4 คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

สภาพการท างานท่ีปลอดภยั การพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน โอกาสในการก้าวหน้า สงัคม
สมัพนัธ์ ลกัษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภมูิใจในองค์การ มีความสมัพนัธ์
ตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ผลการวิจัยพบว่า  คุณภาพชีวิตการท างาน โดยรวมมีความสัมพัน ธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.613 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัความสมัพันธ์สูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความ
คิดเห็นเร่ืองคณุภาพชีวิตการท างานในภาพรวมดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ใน
ระดบัสงู สามารถวิเคราะห์รายด้าน ได้ดงันี ้

1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีความสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
เท่ากบั 0.431 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปาน
กลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่าคณุภาพ
ชีวิตการท างาน ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรมดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างาน
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

2. ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
เท่ากบั 0.465 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองตวัมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่า 
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คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัยดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

3. ด้านพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
เท่ากบั 0.452 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองตวัมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่า 
คณุภาพชีวิตการท างาน ด้านพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงานดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

4. ด้านโอกาสในการก้าวหน้า มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากับ 0.351 
แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต ่า ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่าคณุภาพชีวิตการ
ท างานด้านโอกาสในการก้าวหน้าดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

5. ด้านสงัคมสมัพนัธ์ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.547 แสดงวา่ ตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างาน ด้าน
สงัคมสมัพนัธ์ดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

6. ด้านลกัษณะการบริหารงาน มีความสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 
0.450 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่าคณุภาพชีวิตการ
ท างาน ด้านลกัษณะการบริหารงานดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

7. ด้านภาวะอิสระจากงาน มีความสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากับ 0.528 
แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพันธ์ปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่าคณุภาพชีวิตการ
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ท างาน ด้านภาวะอิสระจากงานดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

8. ด้านความภมูิใจในองค์การ มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพในการท างานของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากับ 0.463 
แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพันธ์ปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่าคณุภาพชีวิตการ
ท างาน ด้านความภมูิใจในองค์การดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

 
สมมติฐานท่ี 5 ความผกูพนัต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กบัองค์การ 

และด้านบรรทดัฐานสงัคม มีความสมัพนัธ์ตอ่ความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.819 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ
ความสัมพันธ์สูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความ
คิดเห็นในเร่ืองความผกูพนัตอ่องค์การในภาพรวมดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ใน
ระดบัสงูมาก สามารถวิเคราะห์รายด้าน ได้ดงันี ้

1. ด้านจิตใจ มีความสมัพันธ์กับความจงรักภักดีองค์การของพนักงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.783 แสดงว่า ตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่าความผูกพันต่อองค์การ ด้านจิตใจดีขึน้ จะท าให้
ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 

2. ด้านการคงอยู่กับองค์การ มีความสมัพันธ์กับความจงรักภักดีองค์การของ 
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากับ 0.735 
แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่าความผกูพนัต่อองค์การ ด้าน
การคงอยูก่บัองค์การดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 
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3. ด้านบรรทัดฐานสังคม มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีองค์การของ 
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากับ 0.712 
แสดงว่า ตวัแปรสองตวัมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่าความผกูพนัต่อองค์การ ด้าน
บรรทดัฐานสงัคมดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 
 

สมมติฐานท่ี 6 ความผกูพนัต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กบัองค์การ 
และด้านบรรทดัฐานสงัคม มีความสมัพนัธ์ตอ่ประสทิธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมมีความสัมพัน ธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.609 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัความสมัพันธ์สูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความ
คิดเห็นในเร่ืองความผกูพนัตอ่องค์การในภาพรวมดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้
ในระดบัสงู สามารถวิเคราะห์รายด้าน ได้ดงันี ้

1. ด้านจิตใจ มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.533 แสดงว่า ตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นวา่ความผกูพนัตอ่องค์การ ด้านจิตใจดีขึน้ จะท า
ให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

2. ด้านการคงอยู่กบัองค์การ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของ 
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากับ 0.582 
แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพันธ์ปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่าความผูกพันต่อ
องค์การ ด้านการคงอยู่กบัองค์การดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

3. ด้านบรรทัดฐานสังคม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากับ 0.541 
แสดงว่า ตวัแปรสองตวัมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสมัพันธ์ปานกลาง ซึ่ง
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สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่าความผูกพันต่อ
องค์การ ด้านบรรทดัฐานสงัคมดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

 
สมมติฐานท่ี 7 ความจงรักภักดีองค์การ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้าน

ความรู้สึก และด้านการรับรู้มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ผลการวิจัยพบว่า ความจงรักภักดีองค์การ โดยรวม มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.703 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัความสมัพันธ์สูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความ
คิดเห็นในเร่ืองความจงรักภกัดีองค์การในภาพรวมดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้
ในระดบัสงู สามารถวิเคราะห์รายด้าน ได้ดงันี ้

1. ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของ 
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากับ 0.638 
แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่าความจงรักภกัดีองค์การ ด้าน
พฤตกิรรมท่ีแสดงออกดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 

2. ด้านความรู้สึก มีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.634 แสดงวา่ ตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่าความจงรักภกัดีองค์การ ด้านความรู้สกึดีขึน้ 
จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 

3. ด้านการรับรู้ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.604 แสดงวา่ ตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่าความจงรักภกัดีองค์การ ด้านการ
รับรู้ดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
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การอภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การท่ี มี

ความสมัพนัธ์ตอ่ความจงรักภกัดีองค์การและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ อภิปรายผล ได้ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 1 พนักงานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายกุารท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความ
จงรักภกัดีองค์การแตกตา่งกนั 

เพศ พบว่า พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความจงรักภกัดีองค์การแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยเพศหญิงมีความจงรักภักดีมากกว่าเพศชาย อาจ
เน่ืองจากลกัษณะงานธนาคารส่วนใหญ่จะเป็นงานประจ าท่ีปฏิบตัิเหมือนเดิมทุกวนั ซึ่งพนกังาน
เพศหญิงยอมรับการท างานลกัษณะดงักล่าวได้มากกว่าพนกังานเพศชายท่ีมีความคาดหวงั การ
ท างานท่ีท้าทาย หรืองานเชิงรุกมากกว่า ประกอบกบัจ านวนพนกังานหญิงของธนาคารมีมากกว่า
พนกังานชาย ส่งผลให้ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความจงรักภกัดี
องค์การแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรัช ศิลาศรี (2559) ศึกษาวิจัยเร่ือง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกบัความจงรักภกัดีและความผกูพนัต่อองค์กร
ของพนกังานบริษัท นากาชิมา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า พนกังานเพศต่างกนั มีความ
พึงพอใจในการท างาน ความจงรักภกัดีต่อองค์กร และความผกูพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

อาย ุพบวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีผลตอ่ความจงรักภกัดีองค์การ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า พนกังานท่ีมีอายุ 26 ปี – 35 ปี มีความจงรักภกัดีองค์การ
น้อยกว่าพนกังานท่ีมีอาย ุ36 ปี – 45 ปี และอาย ุ46 ปีขึน้ไป อาจเน่ืองจากพนกังานท่ีมีอาย ุ26 ปี 
– 35 ปี มีความต้องการประสบการณ์การท างานท่ีหลากหลาย และลกัษณะการท างานใหม ่ๆ จาก
หลายองค์การ จึงมักจะเปลี่ยนงานบ่อย แตกต่างจากพนักงานท่ีมีอายุ 36 ปีขึน้ไป ท่ีมีต้องการ
ความมัน่คงในชีวิตการท างาน ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง หรือการเร่ิมต้นงานใหม่ จึงมีความทุ่มเท
การท างาน ยอมรับนโยบาย เป้าหมายขององค์การ รวมถึงมีความจงรักภกัดีกบัองค์การมากกว่า 
ส่งผลให้อายุท่ีแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีองค์การแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ญภาภญั เจริญชนัษา (2561) ศกึษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างาน ความ
ผกูพนัตอ่องค์กร และความจงรักภกัดีของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 
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พบว่า พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01  

สถานภาพ พบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อความจงรักภกัดี
องค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส มีความ
จงรักภกัดีองค์การมากกว่าพนกังานท่ีมีสถานภาพโสด อาจเน่ืองจากพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส 
มีภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบครอบครัว ค านึงถึงความมัน่คงในอาชีพการงาน และต้องการท่ีจะ
เป็นสมาชิกขององค์การท่ีมั่นคง อย่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในระยะยาว 
มากกว่าพนกังานท่ีมีสถานภาพโสด ซึง่ชอบความอิสระ ตดัสินใจเปลี่ยนงานง่าย เพื่อหาโอกาสท่ี
สนองความพึงพอใจตนเองมากท่ีสุด ส่งผลให้พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีความ
จงรักภักดีองค์การแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิศาชล เรืองชู (2557)ศึกษาเร่ือง 
คณุภาพชีวิตการท างานท่ีมีความสมัพนัธ์กับความภกัดีในองค์กรของพนกังานธนาคารต่างชาติ
แห่งหนึ่งในประเทศไทย พบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความภกัดีในองค์กร
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดบัการศกึษา พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั ไม่มีผลตอ่ความ
จงรักภกัดีองค์การ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเน่ืองจากพนกังานได้รับมอบหมาย
งานตามทกัษะ ความรู้ ตามสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา รวมทัง้ประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้อง 
ส าหรับระดับการศึกษานัน้ เป็นเพียงคุณสมบัติเบือ้งต้นในการสรรหาบุคลากร ไม่เก่ียวกับ
ความรู้สึก หรือทัศนคติด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ ส่งผลให้พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีองค์การไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สธิุดา ม่วงรุ่ง 
(2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของพนกังานในองค์กร บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า ระดบัการศกึษาของพนกังานท่ีแตกตา่งกนั ความจงรักภกัดีตอ่องค์กร
ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน พบว่า พนกังานท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่งกนั ไม่มีผล
ตอ่ความจงรักภกัดีองค์การ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเน่ืองจากพนกังานธนาคาร
ส่วนใหญ่ ได้รับเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ และสวสัดิการท่ีเพียงพอ
เหมาะสมกับการด าเนินชีวิต รายได้จึงไม่มีผลต่อความจงรักภกัดีองค์การ ส่งผลให้พนักงานท่ีมี
รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความจงรักภกัดีองค์การไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ จีรภัคร เอนกวิถี (2557) ศึกษาเร่ือง ความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อ
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องค์การของพนกังาน กรณีศกึษา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท พบวา่ รายได้ตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนัของ
พนกังาน ความจงรักภกัดีตอ่องค์การไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อายุการท างาน พบว่า พนักงานท่ีมีอายุการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อความ
จงรักภกัดีองค์การ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอายกุารท างาน 15 – 
20 ปี มีความจงรักภกัดีองค์การมากกว่าพนกังานท่ีมีอายกุารท างานกว่า 5 ปีหรือเทียบเท่า และ
พนักงานท่ีมีอายุการท างาน 6 – 10 ปี เน่ืองจากพนักงานท่ีมีอายุการท างานหลายปี โดยเฉพาะ
อายงุาน 10 ปีขึน้ไป จะมีความผกูพนักบัองค์การ และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานเสมือน
เป็นครอบครัว อีกทัง้องค์การตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ จึง ไม่ต้องการ
แสวงหาความท้าทายใหม่ๆ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการท างานใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก
พนกังานท่ีมีอายงุานน้อย ท างานเพื่อต้องการหาประสบการณ์ หรืองานท่ีท้าทายความสามารถ จึง
มกัจะย้ายงานบอ่ย เพื่อความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน สง่ผลพนกังานท่ีมีอายกุารท างานแตกตา่ง
กนั มีความจงรักภกัดีองค์การแตกตา่งกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปะการัง คณนาธรรม (2560) 
ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความจงรักภกัดีของพนกังานบริษัททางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ธุรกิจรถไฟฟ้า พบว่า พนกังานท่ีมีอายงุานท่ีแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีโดยรวมต่อ
บริษัทแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
สมมติฐานท่ี 2 พนักงานธนาคารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการท างานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั  

เพศ พบว่า พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากธนาคารเปิดโอกาสให้พนกังานทัง้เพศชาย 
และเพศหญิง สามารถแสดงความคิดเห็นในการท างานเท่าเทียมกัน และมีการอบรม พัฒนา
ความรู้แก่พนกังานทกุคนด้วยความเสมอภาค รวมทัง้ธนาคารมีการสร้างบรรยากาศในการท างาน
ท่ีดี ส่งผลให้ผลงานของพนกังานทัง้พนกังานหญิง และพนกังานชายไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ ปวีณา เปรมฤทยั (2556) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสทิธิภาพการท างานของ
พนกังานบริษัทประกนัแห่งหนึ่ง พบว่า พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างาน
ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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อาย ุพบว่า พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนั ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเน่ืองจากพนักงานแต่ละช่วงอายุมีความสามารถท่ี
แตกต่างกนัออกไป พนกังานท่ีอายุน้อยจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานใหม่ ๆ และมี
ความช านาญในการใช้เคร่ืองมือมาช่วยในการท างานให้รวดเร็ว และถูกต้องมากขึน้ ขณะท่ี
พนักงานท่ีมีอายุมากกว่า มีความสามารถด้านทกัษะการตดัสินใจจากประสบการณ์การท างาน 
และถ่ายทอดการท างานให้กบัพนกังานท่ีอายนุ้อยกว่าได้ สง่ผลให้ประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานแต่ละช่วงอายุท างานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ 
(2560) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานกลุ่มอตุสาหกรรม
ติดตัง้ เค ร่ืองจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า อายุของพนักงานท่ีแตกต่างกัน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานไม่แตกตา่งกนั ทัง้ด้านปริมาณการผลิต ด้านคณุภาพงาน และด้าน
ความรวดเร็วในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สถานภาพ พบวา่ พนกังานท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั ไม่มีผลตอ่ประสทิธิภาพใน
การท างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเน่ืองจากธนาคารให้ความส าคญักบัความ
หลากหลายของพนกังานในองค์การ เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น ได้รับการ
อบรมความรู้ พฒันาทกัษะการท างาน รวมถึงโอกาสก้าวหน้าในการท างานอย่างเท่าเทียมกนั โดย
ไม่มีการแบ่งแยกสถานภาพของพนักงานในการประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงาน พนักงาน
สถานภาพโสดและสมรส จึงท างานอย่างเต็มท่ีเพื่อให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหนึ่ง พบว่า พนกังานท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกัน ประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

ระดับการศึกษา พบว่าพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเน่ืองจากพนักงานส่วน
ใหญ่ของธนาคารมีระดบัการศกึษาระดบัปริญญาตรี และสงูกว่าปริญญาตรี แตล่ะกลุม่งานมีคูมื่อ
การท างานท่ีชัดเจน อีกทัง้มีการจัดอบรม ให้ความรู้พนักงานอย่างสม ่าเสมอ ส่งผลให้ระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ วิชดุา จิวประพนัธ์ (2553) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานศนูย์ปฏิบตัิการเอกสารสญัญา ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) พบว่า พนกังานท่ีมี
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ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน พบว่า พนกังานท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่งกนั ไม่มีผล
ตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเน่ืองจากพนกังานสว่น
ใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากเก่ียวกับเร่ืองค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงาน และ
สวัสดิการต่าง ๆ ท่ี เพียงพอเหมาะสม จึง เต็มใจปฏิบัติงานท่ีได้ รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ และตรงตามเวลาท่ีก าหนด ดงันัน้รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน จึงไม่ท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานแตกตา่งกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ นิ่มนวน ทองแสน 
(2557) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธุรกิ จผลิต
เคร่ืองส าอาง ในเขตจงัหวดัปทมุธานี พบว่า พนกังานท่ีมีรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่สง่ผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อายุการท างาน พบว่า พนักงานท่ีมีอายุการท างานแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเน่ืองจากวฒันธรรมของ
ธนาคารท่ีมุง่เน้นการท างานเป็นทีม การประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งกนั 
โดยพนักงานท่ีมีอายุการท างานมากกว่า มีความช านาญงานมากกว่า ถ่ายทอด และสอนงาน
ให้กับพนักงานท่ีมีอายุการท างานน้อยกว่า ส่วนพนักงานท่ีมีอายุงานน้อยกว่า มีความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีมากกว่า มีการน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้งานในการท างาน เพื่อปรับปรุง
กระบวนการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสดุ สง่ผลให้อายกุารท างานของพนกังาน ไม่มีผล
ตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน สอดคล้องกบังานวิจยัของ กิตติยา ฐิติคณุรัตน์ (2556) ศกึษาเร่ือง 
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท ซนัไชน์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั พบว่าพนกังานท่ี
มีอายงุานแตกต่างกนั ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
สภาพการท างานท่ีปลอดภยั การพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน โอกาสในการก้าวหน้า สงัคม
สมัพนัธ์ ลกัษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภมูิใจในองค์การ มีความสมัพนัธ์
ตอ่ความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมี
ความสมัพนัธ์ตอ่ความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
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มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัสงู ซึ่งลกัษณะคุณภาพชีวิตการท างานแต่ละด้านกับ
ความจงรักภกัดีองค์กรมีความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้ 

ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม พบว่า ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม มีความสมัพันธ์กับความจงรักภักดีองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง สอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสอดคล้องกบัแนวคดิของ Walton เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่การสร้างคณุภาพ
ชีวิตการท างาน  ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ กล่าวคือ การท่ีพนักงานได้รับ
ค่าตอบแทนจากการปฏิบตัิงานเพียงพอต่อการด ารงชีพท่ีสมเหตสุมผล และได้ค่าตอบแทนอย่าง
เป็นธรรม เทียบกบัการท างานในต าแหน่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีคล้ายกนั จะท าให้พนกังานรู้สกึ
พงึพอใจในการท างาน และมีแรงจงูใจในการท างานเพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้อาจเน่ืองจากธนาคาร
มีการจ้างงานและให้คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน รวมทัง้มีสวสัดิการช่วยเหลือตา่งๆ ท่ี
ดีให้แก่พนกังาน สง่ผลให้ความคิดเห็นด้านคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม มีความสมัพนัธ์กบั
ความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานธนาคาร ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ญภาภญั เจริญชนัษา 
(2561) ศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างาน ความผกูพนัต่อองค์กร และ
ความจงรักภกัดีของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า คณุภาพชีวิต
ในการท างานด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัย  พบว่า สภาพการท างานท่ีปลอดภัย มี
ความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
เน่ืองจากธนาคารค านึงถึงความปลอดภัยในการท างานของพนักงานเป็นส าคัญ มีการจัดตัง้
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าอาคาร
ส านักงานใหญ่ เพื่อดูแลสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท างานให้มีความ
ปลอดภัย ท าให้พนักงานรู้สึกมั่นใจในการท างานในสถานท่ีท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย 
สะดวกสบายในการท างาน สง่ผลให้ความคดิเห็นด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั มีความสมัพนัธ์
กับความจงรักภักดีองค์การของพนักงานธนาคาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิศาชล เรืองช ู
(2557) ศกึษาเร่ือง คณุภาพชีวิตการท างานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีในองค์การของพนกังาน
ธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย พบว่า ปัจจยัคณุภาพชีวิตการท างาน ด้านสิ่งแวดล้อมท่ี
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ถกูสขุลกัษณะและปลอดภยั มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีในองค์กรโดยรวมอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ ปฏิบัติงาน พบว่า การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบตัิงาน มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Cummings และ Worley (1969) กล่าวว่าการ
พฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน หรือโอกาสพฒันาตนเองจากงานท่ีท า รวมถึงการเปิดโอกาสให้
พนักงานได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง จะส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าตนเองมี
คณุคา่ และรู้สกึท้าทายกบังานท่ีได้รับมอบหมาย ซึง่เป็นหนึง่ในปัจจยัท่ีท าให้พนกังานรู้สึกถึงการมี
คณุภาพชีวิตในการท างานท่ีดี นอกจากนี ้อาจเน่ืองจากธนาคารสนบัสนุนให้พนกังานสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ และมีการจดัฝึกอบรม เพิ่มเติมความรู้ ให้แก่พนกังานอย่างตอ่เน่ือง ส่งผล
ให้ความคิดเห็นด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี
องค์การของพนกังานธนาคาร ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ญภาภญั เจริญชนัษา (2561) ศกึษา
เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตในการท างาน ความผกูพนัตอ่องค์กร และความจงรักภกัดี
ของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
ด้านโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล มีความสมัพนัธ์กับความจงรักภกัดีต่อองค์กร
ของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

ด้านโอกาสในการก้าวหน้า พบว่า โอกาสในการก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กับ
ความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ อาจเน่ืองจาก
ธนาคารมีเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งให้กับพนักงานอย่างยุติธรรมและเหมาะสมตาม
ผลงาน มีการโยกย้ายต าแหน่งงานอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้งานใหม่ ๆ สนับสนุน
พนกังานในการเพิ่มศกัยภาพในการท างานเพิ่มขึน้ เพื่อเตรียมพร้อมกบัต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ี
สูงขึน้ นอกจากนี ้มีโครงการแลกเปลี่ยนการท างานกับสาขาในต่างประเทศ เป็นการส่งเสริม 
พฒันาความรู้ ทกัษะและประสบการณ์การท างานในต่างประเทศ ท าให้พนกังานมีความก้าวหน้า
ในอาชีพ ส่งผลให้ความคิดเห็นด้านโอกาสในการก้าวหน้า มีความสมัพันธ์กับความจงรักภักดี
องค์การของพนักงานธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รสสุคนธ์ ฤาชาเกียรติคุณ (2550) 
ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ ธนาคาร 
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HSBC ประเทศไทย ที่มีผลตอ่ความจงรักภกัดีในองค์กร พบว่า ปัจจยัคณุภาพชีวิตการท างาน ด้าน
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีในองค์กร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  

ด้านสังคมสัมพันธ์ พบว่า สังคมสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี
องค์การของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัความสมัพนัธ์สงู สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ อาจเป็นเพราะวา่ธนาคารมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างพนักงานอยู่เสมอ การท างานร่วมกันเป็นทีม พนกังานได้รับความ
ช่วยเหลือจากหวัหน้างาน และความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานทัง้ในแผนก และระหว่างแผนกเป็น
อย่างดี ท าให้ความคิดเห็นด้านสังคมสมัพันธ์ มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีองค์การของ
พนักงานธนาคาร เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นว่าสังคมสัมพันธ์ดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภักดี
องค์การเพิ่มขึน้ในระดบัสงูนัน้ ธนาคารจึงควรท่ีจะเสริมสร้างความสมัพนัธ์ภายในองค์การมากขึน้
เช่น การสร้างวฒันธรรมองค์การด้านมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี จดักิจกรรมสานสมัพนัธ์ในธนาคาร เป็นต้น 
เพื่อท าให้พนกังานเกิดความจงรักภกัดีองค์การในระดบัสงู ท างานอย่างมีความสขุ ลดปัญหาอตัรา
การลาออกจากงาน ธนาคารได้รับความเช่ือถือจากบุคคลภายนอก และดึงดดูคนท่ีมีศกัยภาพมา
ท างานกบัธนาคาร สอดคล้องกบังานวิจยัของ ฐานิฎา เจริญเลิศวิวฒัน์ (2558) ศึกษาเร่ือง ความ
พงึพอใจในคา่ตอบแทน สวสัดิการและคณุภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลตอ่ความจงรักภกัดีตอ่องค์กร 
กรมควบคุมโรค (ส่วนกลาง) กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ค่าตอบแทน สวสัดิการ และคุณภาพ
ชีวิตในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีตอ่องค์กรในทิศทางเดียวกนัระดบัคอ่นข้างสงู 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยด้านสงัคมท่ีท างานเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้พนกังานเกิด
ความจงรักภกัดีต่อองค์การ เน่ืองจากเป็นแรงจูงใจหนึ่งท่ีตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของ
พนกังาน  

ด้านลกัษณะการบริหารงาน พบว่า ลกัษณะการบริหารงาน มีความสมัพนัธ์กับ
ความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสอดคล้อง
กบัแนวคิดของ Huse และ Cummings (1985) เก่ียวกบัองค์ประกอบคณุภาพชีวิต ด้านธรรมนูญ
ในองค์การ กล่าวคือ ความยตุิธรรมในการบริหารงาน การปฏิบตัิต่อบคุลากรอย่างเหมาะสม การ
คุ้มครองสภาพการจ้างงานท่ีเหมาะสม จะน าไปสู่ความจงรักภกัดีต่อองค์การ และอาจเน่ืองจาก
บรรยากาศการท างานของธนาคารมีความเสมอภาคและยตุิธรรม พนกังานได้รับความเคารพสิทธิ
ส่วนบุคคล มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อผู้บงัคบับญัชา มีอ านาจในการตดัสินใจ ได้ด้วย
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ตนเอง และพนกังานได้รับการปรับเปลี่ยนงาน โยกย้ายอย่างยุติธรรมโดยไม่แบ่งชนชัน้ เพศ เชือ้
ชาต ิสง่ผลให้ความคิดเห็นด้านลกัษณะการบริหารงาน มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีองค์การ
ของพนักงานธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ นิศาชล เรืองชู (2557) ศึกษาเร่ือง คุณภาพ
ชีวิตการท างานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีในองค์กรของพนกังานธนาคารตา่งชาติแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย พบว่า ปัจจยัคณุภาพชีวิตการท างานด้านประชาธิปไตยในองค์กร มีความสมัพนัธ์กบั
ความภกัดีในองค์กรของพนกังานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพันธ์ในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจ
เพราะวา่ลกัษณะการบริหารงานแบบประชาธิปไตยในการท างานร่วมกนัในองค์กร การแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ ยอมรับฟังความคิดเห็นซึง่กนัและกนั รวมทัง้การยอมรับเสียงส่วนใหญ่เป็น
สิง่ส าคญัในการท างานของพนกังาน ท่ีจะก่อให้เกิดความจงรักภกัดีในองค์กรได้ 

ด้านภาวะอิสระจากงาน พบว่า ภาวะอิสระจากงาน มีความสมัพันธ์กับความ
จงรักภกัดีองค์การของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ อาจเน่ืองจากธนาคาร
มีสวสัดิการด้านการลาพกัผ่อนท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่วนตวัได้อย่างอิสระ มีช่วงเวลาให้
พนกังานสามารถผ่อนคลายจากงาน อีกทัง้ มีการน าระบบสารสนเทศมาช่วยสนบัสนนุการท างาน 
ท าให้งานส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาการท างาน จึงไม่เบียดเบียนเวลาส่วนตวัของพนักงาน 
พนกังานสามารถแบ่งเวลาท ากิจกรรมกบัครอบครัวได้มากขึน้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ นิศาชล 
เรืองชู (2557) ศกึษาเร่ือง คณุภาพชีวิตการท างานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีในองค์การของ
พนกังานธนาคารตา่งชาติแห่งหนึง่ในประเทศไทย พบวา่ ปัจจยัคณุภาพชีวิตการท างาน ด้านความ
สมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีความสัมพันธ์กับความภักดีในองค์กรโดยรวม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสมัพนัธ์
กนัในระดบัปานกลาง  

ด้านความภูมิใจในองค์การ พบว่า ความภูมิใจในองค์การ มีความสมัพันธ์กับ
ความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู อาจเป็นเพราะธนาคารค านึงถึงการช่วยเหลือและความ
รับผิดชอบต่อสงัคมอย่างสม ่าเสมอ เช่น การให้ความรู้เร่ืองการออมเงินแก่ชุมชน การสร้างฝาย
ชะลอน า้ การบริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ ด้อยโอกาส รวมถึงการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 
ตลอดจนช่ือเสียงของธนาคาร จึงก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการท างานของพนกังาน ส่งผลให้
ความคิดเห็นด้านความภมูิใจในองค์การ มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน
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ธนาคาร เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่าความภมูิใจองค์การดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การ
ดีขึน้นัน้ ธนาคารควรจะสร้างแรงจงูใจด้านความภมูิใจให้แก่พนกังาน โดยท าให้รู้สกึวา่งานท่ีท านัน้ 
มีคุณค่า ผลงานท่ีท าออกมามีคุณค่าทัง้แก่ทีมงาน และองค์การ พยายามสร้างช่ือเสียงและท า
สาธารณประโยชน์มากขึน้ เพื่อให้พนักงานรู้สึกภูมิใจท่ีได้ท างานกับธนาคาร  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ รสสคุนธ์ ฤาชาเกียรติคณุ (2550) ศกึษาเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการ ธนาคาร HSBC ประเทศไทย ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีใน
องค์กร พบวา่ คณุภาพชีวิตในการท างาน ด้านการค านงึถึงประโยชน์และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคาร HSBC 
ประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 น าไปสูค่วามภาคภมูิใจในหน้าท่ีการงานได้ 

 
สมมติฐานท่ี 4 คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

สภาพการท างานท่ีปลอดภยั การพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน โอกาสในการก้าวหน้า สงัคม
สมัพนัธ์ ลกัษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภมูิใจในองค์การ มีความสมัพนัธ์
ตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  คุณภาพ ชีวิตการท างานโดยรวม  มี
ความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์สูง ซึ่งลักษณะคุณภาพชีวิตการ
ท างานแตล่ะด้านกบัประสิทธิภาพในการท างานมีความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้

ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม พบว่า ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยตุิธรรม มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ด้าน
ความต้องการขัน้พืน้ฐานในการด ารงชีพของมนุษย์ ซึ่งค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนนัน้ สามารถ
สนองตอบความต้องการด้านพืน้ฐานส าหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัได้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองจาก
ธนาคาร มีเกณฑ์การพิจารณาให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ และยตุิธรรม
เม่ือเทียบกบัต าแหน่งเดียวกนั และเทียบกบัองค์การอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั จึงสร้างความพึง
พอใจในการท างานให้กบัพนกังาน ส่งผลให้พนกังานตัง้ใจท างานอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่
สอดคล้องกับแนวคิดของ Zaleanick (1958) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ ขึน้อยู่กบัผู้ปฏิบตัิงานได้รับการตอบสนองความต้องการทัง้ภายในและภายนอกมากน้อย
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เพียงใด หากพนกังานได้รับการตอบสนองระดบัท่ีดีมาก การปฏิบตัิงานก็จะมีประสิทธิภาพมาก
ด้วย ซึ่งความต้องการภายนอก ได้แก่ รายได้หรือค่าตอบแทน ความปลอดภัยในการท างาน 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน เป็นต้น ส่วนความต้องการภายใน ได้แก่ 
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ส่งผลให้ความคิดเห็นด้าน
คา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม มีความสมัพนัธ์ตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน แต่
ขดัแย้งกบังานวิจยัของ ณฏัฐรินีย์ พิศวงษ์ (2555) ศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิต
ในการท างานกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน กรณีศกึษาพนกังานออมสิน ภาค 1 พบว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างาน ด้านค่าตอบแทนท่ียตุิธรรม ไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
ของพนักงาน ซึ่งอาจเน่ืองมาจากพนักงานพึงพอใจกับค่าตอบแทนท่ีได้รับว่าอยู่ในระดบัดี และ
ยตุิธรรมเม่ือเทียบกบัเพื่อนร่วมงานวิชาชีพอ่ืนท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั อีกทัง้การได้รับโบนสัประจ าปี
ทกุปี พนกังานจงึตัง้ใจปฏิบตัิงานเพื่อให้ได้ผลงานออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไมค่ านงึถึงเร่ือง
คา่ตอบแทนท่ีได้รับ 

ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัย พบว่า ความปลอดภัยในการท างาน มี
ความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง สอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ อาจเน่ืองมาจากการท่ีธนาคารจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพในการท างานได้อย่าง
เหมาะสม มีแสงสว่าง อุณหภูมิท่ีไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป สร้างบรรยากาศท่ีท างานแบบ Co-
Working Space ท่ีสบายตา น่าท างาน อีกทัง้ธนาคารให้ความส าคัญกับสภาพการท างานท่ี
ปลอดภัย ไม่เกิดความเสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติงาน ท าให้พนักงานมีความสบายใจในการ
ท างาน มีแนวคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ ความคิดเห็นด้าน
สภาพการท างานท่ีปลอดภัย จึงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมพงศ์ รัตนนพุงศ์ (2558) ศกึษาเร่ือง ระดบัคณุภาพชีวิตในการท างาน
กับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานศูนย์ข่าว SMM พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภยั มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการท างาน
โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะหน่วยงานมีการดูแลความ
ปลอดภยัในการท างาน มีการท าประกนัสขุภาพให้กบัพนกังานท่ีมีความเสี่ยงในการท างาน และจดั
สาธารณปูโภคให้กบัพนกังานได้อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ ปฏิบัติงาน พบว่า การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบตัิงาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
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ท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง สอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากธนาคารมีการสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเน่ือ ง มี
หลกัสตูรเก่ียวกบังานท่ีได้รับมอบหมาย และหลกัสตูรท่ีเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมจากงานท่ีปฏิบตัิ 
ทัง้แบบในห้องเรียน และแบบออนไลน์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้จากพนกังานญ่ีปุ่ นท่ีถกูสง่ตวัมา
บริษัทแม่ ท าให้พนกังานได้มีโอกาสพฒันาศกัยภาพในการท างานเพิ่มขึน้ ส่งผลให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ได้ผลงานท่ีมีคณุภาพ ในเวลาท่ีรวดเร็ว สอดคล้องกบังานวิจยัของ สรุพงษ์ 
ภิยโยภาพ (2546) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานท่ีท างาน
อยู่ในโรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีระบบการบริหารท่ีดี จ านวน 6 โรงงาน พบว่า ตวัแปรด้านการพฒันา
ศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงานมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน 
และสามารถอธิบายความผนัแปรของประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานของพนกังานได้ร้อยละ 44.9 
โดยเป็นไปในเชิงบวก 

ด้านโอกาสในการก้าวหน้า พบว่า โอกาสในการก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธ์ต ่า สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ อาจ
เน่ืองมาจากธนาคารส่งเสริมให้พนกังานมีการพฒันาความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์การท างานทัง้
ภายในองค์การและนอกองค์การ เพื่อน ามาพฒันาการท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้
ผู้บงัคบับญัชาสนบัสนุนให้พนกังานมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งอย่างยตุิธรรม และเท่าเทียมกนัทุก
คน จึงเป็นสิ่งจงูใจให้พนกังานตัง้ใจท างาน พฒันา ปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อให้ได้ผลงานท่ี
ดียิ่งขึน้ และคาดหวงัการได้รับโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งท่ีสงูขึน้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ กิตติ
ยา ยทุธนาปกรณ์ (2558) ศึกษาเร่ือง แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนักงานบริษัท ซีพี  ออลล์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยด้านโอกาส
ความก้าวหน้าในงานมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู  

นอกจากนี ้คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคาร ด้านค่าตอบแทนท่ี
ยตุิธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั ด้านพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน และ
ด้านโอกาสในการก้าวหน้า มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน ยั ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ กิตติคณุ ซื่อสตัย์ดี (2557) ศึกษาเร่ือง คณุภาพชีวิตในการท างานกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานชวเลข สังกัดส านักเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร 
พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานท่ี
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ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ ลักษณะของงานท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโต 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงแก่ผู้ปฏิบัติงาน การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้
ความสามารถ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของพนกังานชวเลข แต่ขดัแย้งกับงานวิจยั
ของ ณัฏฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ (2550) ศึกษาเร่ือง ความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการ
ท างานกบัแรงจงูใจในการท างานและผลปฏิบตัิงานของพนกังาน ศึกษาเฉพาะกรณีพนกังานของ
บริษัท ไทยตาบูชิ อิเล็คทริค จ ากดั พบว่า คณุภาพชีวิตในการท างานด้านสิ่งตอบแทนท่ียุติธรรม 
ด้านโอกาสก้าวหน้าและพัฒนาความสามารถ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนกังาน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่พนกังานมีความพงึพอใจกบัคา่ตอบแทนท่ีได้รับ และรู้สกึว่าบริษัท
มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อเตรียมพร้อมกับความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าท่ีในอนาคตอย่างเหมาะสม และยตุิธรรม จึงท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างตัง้ใจ โดยไม่ค านึง
ว่าปัจจัยด้านสิ่งตอบแทนท่ียุติธรรม โอกาสก้าวหน้าและพัฒนาความสามารถจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในปฏิบตัิงาน  

ด้านสงัคมสมัพนัธ์ พบว่า สงัคมสมัพนัธ์ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
ในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ อาจเน่ืองจากบรรยากาศใน
การท างานภายในธนาคารเป็นลกัษณะพี่น้อง มีการช่วยเหลืองานซึ่งกันและกัน และเต็มใจให้
ความร่วมมือในท างานเป็นอย่างดี มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อใ ห้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การร่วมกัน อีกทัง้มีการจดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างหวัหน้างาน
และเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ ท าให้ลดการขดัแย้งในการท างาน พนักงานมีความรู้สึกดีทางจิตใจ 
ส่งผลให้ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจยัของ วรรณรัต ค าสด (2553) 
ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานและความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่า คณุภาพชีวิตในการท างานด้านบรูณาการทางสงัคม ความเสมอ
ภาคของบคุคล หรือการท างานร่วมกนั มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของ
บคุลากร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ปานกลาง 

ด้านลกัษณะการบริหารงาน พบว่า ลกัษณะการบริหารงาน มีความสมัพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้
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ไว้ อาจเน่ืองจากผู้บงัคบับญัชาเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เท่าเทียม
กนัทกุคน โดยไม่มีผลกระทบตอ่การพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงาน และเคารพในการตดัสินใจ
ในสว่นงานท่ีพนกังานรับผิดชอบ รวมถึงมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ แก้ไขปัญหาร่วมกนั เพื่อให้งาน
ส าเร็จลลุว่งได้ด้วยดี สง่ผลให้พนกังานกล้าท่ีจะเสนอความคิดหรือไอเดียการท างานรูปแบบใหม่ ๆ 
น ามาพฒันาการท างาน ลดขัน้ตอนการท างานท่ีซ า้ซ้อน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
มากยิ่งขึน้ ส่งผลให้ความคิดเห็นของพนักงานด้านลกัษณะการบริหารงาน มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน สอดคล้องกบังานวิจยัของ ณัฏฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ 
(2550) ศกึษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตในการท างานกบัแรงจงูใจในการท างานและ
ผลปฏิบัติงานของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานของบริษัท ไทยตาบูชิ อิเล็คทริค จ ากัด 
พบว่า คณุภาพชีวิตในการท างานด้านความเป็นอธิปไตยในการท างาน หรือความยตุิธรรมในการ
บริหารงาน การให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน การยอมรับเสียงส่วนใหญ่ 
สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานด้านคณุภาพงานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

ด้านภาวะอิสระจากงาน พบว่า ภาวะอิสระจากงาน มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ อาจเน่ืองจากผู้บริหารของธนาคารให้ความส าคัญกับการสร้างความสมดุลในชีวิตและการ
ท างาน โดยให้พนักงานได้พักผ่อนประจ าปี เพื่อสามารถท ากิจกรรมกับครอบครัวได้อย่างอิสระ 
เป็นการลดความเครียด ความเหน่ือยล้าจากการท างาน โดยก าหนดให้พนักงานสามารถลา
พกัผ่อนตอ่เน่ืองได้ 3 วนั ถึง 5 วนัติดตอ่กนั ตามอายงุานของพนกังาน นอกจากนีย้งัมีก าหนดให้มี
วนัหยุดพิเศษในเดือนเกิดอีกด้วย ซึ่งการท่ีพนักงานสามารถวางแผนการท ากิจกรรมส่วนตวั มี
ช่วงเวลาท่ีอิสระจากงาน บริหารการด าเนินชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม ท าให้พนกังานมี
ความสขุส่วนตวั ความสขุในการท างาน และสามารถวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ลลิดา โกมลจนัทร์ (2555) ศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพ
ชีวิตการท างานและประสิทธิภาพการท างาน : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานเขตลพบุรี พบว่า คณุภาพชีวิตการท างานของพนักงาน ด้านความสมดุลของชีวิตการ
ท างาน มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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ด้านความภูมิใจในองค์การ พบว่า ความภูมิใจในองค์การ มีความสมัพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
อาจเน่ืองจากธนาคารเป็นองค์การท่ีมีช่ือเสียง และท าประโยชน์ให้กบัสงัคมอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้
พนักงานในธนาคารก็มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน จึงเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และตัง้ใจท่ีจะปฏิบัติงาน สร้างผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จ และ
ได้รับความช่ืนชมจากบุคคลภายนอก ส่งผลให้ความคิดเห็นของพนักงานด้านความภูมิใจใน
องค์การ มีความสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน สอดคล้องกับงานวิจยัของ 
สมพงศ์ รัตนนพุงศ์ (2558) ศกึษาเร่ือง ระดบัความคณุภาพชีวิตในการท างานกบัประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิงานของพนกังานศูนย์ข่าว SMM พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานทุกด้านอยู่ใน
ระดบัสงู เรียงล าดบัความส าคญัจากความรวดเร็วในการท างาน คุณภาพงาน และปริมาณงาน 
โดยประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานทัง้ 3 ด้าน มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัระดบัคณุภาพชีวิตใน
การท างาน โดยเฉพาะด้านความเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานท่ี 5 ความผกูพนัต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กบัองค์การ 

และด้านบรรทดัฐานสงัคม มีความสมัพนัธ์ตอ่ความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม  มี
ความสมัพนัธ์ตอ่ความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธ์สงูมาก สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
เม่ือพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมดีขึน้ จะท าให้ความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มขึน้ใน
ระดบัสงูมาก  ธนาคารจะต้องมีเป้าหมายและวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจน ให้พนกังานมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่างๆ และรู้สึกถึงการเป็นเจ้าขององค์การร่วมกัน ใส่ใจดูแลพนักงานอย่างดี เพื่อท าให้
พนกังานอยากท างานกบัธนาคารในระยะยาว น าไปสูค่วามจงรักภกัดีองค์การท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่ลกัษณะ
ความผกูพนัตอ่องค์การแตล่ะด้านกบัความจงรักภกัดีองค์การมีความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้

ด้านจิตใจ พบว่า จิตใจ มีความสมัพนัธ์ตอ่ความจงรักภกัดีองค์การของพนกังาน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู 
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ อาจเน่ืองจากพนกังานยอมรับและเช่ือมัน่ในเปา้หมายและคา่นิยม
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ขององค์การ รวมถึงวฒันธรรมองค์การท่ีท างานกันแบบพี่น้อง ท าให้พนกังานมีความสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน จึงมีความรู้สกึเชิงบวกตอ่องค์การ ก่อให้เกิดความผกูพนั 
และต้องการท่ีจะท างานกบัองค์การตอ่ไปในระยะยาว สอดคล้องกบัแนวคดิของ Meyer และ Allen 
(1997) ท่ีกล่าวว่าองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ เป็นความรู้สึกของบุคลากรท่ี
ต้องการอยู่กับองค์การเพราะมีการยอมรับค่านิยมและเป้าหมายองค์การ มีความเต็มใจ ความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพให้กับองค์การต่อไป ส่งผลให้ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความผูกพนัต่อองค์การ ด้านจิตใจ มีความสมัพนัธ์กับความจงรักภกัดีของพนักงานธนาคาร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ญภาภัญ เจริญชันษา (2561) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คณุภาพชีวิตในการท างาน ความผกูพนัต่อองค์กรและความจงรักภกัดีของพนกังานสินเช่ือธุรกิจ
รายใหญ่ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเช่ือมั่น ยอมรับใน
เป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงาน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเป็นความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู 

ด้านการคงอยู่กบัองค์การ พบว่า การคงอยู่กบัองค์การ มีความสมัพนัธ์ต่อความ
จงรักภักดีองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์สูง สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ อาจเน่ืองมาจาก
พนกังานธนาคารสว่นใหญ่มีอายงุานมากกวา่ 10 ปีขึน้ไป ซึง่พนกังานกลุม่ดงักลา่วปฏิบตัิงานเป็น
ระยะเวลานาน จนเกิดทักษะ และความเช่ียวชาญในการท างาน มีความคาดหวังด้านโอกาส
ก้าวหน้าในงาน อีกทัง้ยงัได้รับสวสัดิการท่ีดีกว่าพนกังานท่ีมีอายงุานน้อย อาทิเช่น จ านวนวนัลา
พักผ่อน อัตราเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพจากนายจ้าง หรือเงินเกษียณอายุ เป็นต้น จาก
ปัจจยัดงักลา่วสง่ผลให้พนกังานต้องการท างานกบัธนาคารตอ่ไป เพราะไม่อยากสญูเสียประโยชน์
ท่ีจะได้รับจากองค์การ และมั่นใจว่าองค์การสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Colquitt, Lepine และ Wesson (2015) กล่าวว่า ความผูกพันต่อ
องค์การ ด้านการคงอยู่ เป็นความผูกพันต่อองค์กรในพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการท างานกับ
องค์การระยะยาว ไมอ่ยากเปลี่ยนงาน และพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ เน่ืองจาก
เปรียบเทียบผลได้ผลเสียท่ีจะเกิดขึน้จากการลงทุนลงแรงให้กบัองค์การแล้ว หากลาออกจากงาน
จะท าให้สญูเสียประโยชน์ต่างๆ ท่ีได้รับจากองค์การ และสญูเสียมิตรภาพ เป็นต้น ส่งผลให้ความ
คิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ ด้านการคงอยู่ กับองค์การ มีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภกัดีของพนกังานธนาคาร สอดคล้องกับงานวิจยัของ ธันธิภา แก้วแสง (2558) ศึกษาเร่ือง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อองค์กรกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบคุลากรสหกรณ์โค
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นมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กรมีความสมัพันธ์ต่อความจงรักภกัดีต่อ
องค์กร ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และเป็นความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู 

ด้านบรรทัดฐานสังคม พบว่า บรรทัดฐานสังคม มีความสัมพันธ์ต่อความ
จงรักภักดีองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์สูง สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองจาก
พนักงานมีความรู้สึกเชิงบวกกับธนาคารท่ีให้สวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ การดูแลให้พนักงานมี
ความสขุทัง้ทางกายและทางใจ การลงทุนปรับปรุงสถานท่ีท างานเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
ท างาน หรือการลงทุนด้านการพฒันา อบรมให้ความรู้แก่พนกังาน พนกังานจึงรู้สึกว่าการทุ่มเท
การท างานให้กับองค์การเป็นสิ่งท่ีควรกระท าเป็นการตอบแทนแก่องค์การ และมีความกังวลว่า
หากย้ายไปท างานท่ีอ่ืน จะท าให้ผู้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงานต้องล าบาก ส่งผลให้ความคิดเห็น
เก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การ ด้านบรรทดัฐานสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีองค์การ
ของพนักงานธนาคาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย รุ่งเจริญสุขศรี (2558) ศึกษาเร่ือง 
การศึกษาความผูกพันในองค์กร การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพและความพึงพอใจใน
สวสัดิการพนกังานส่งผลตอ่ความจงรักภกัดีของพนกังานระดบัปฏิบตัิการของบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความผูกพันในองค์กร ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับ
ปฏิบตัิการของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ยินดีท างานให้กับบริษัทจนถึงเกษียณอาย ุ
ภมูิใจท่ีจะบอกกับคนอ่ืนว่าท างานท่ีบริษัทนี ้ส าหรับการท างานอย่างเต็มความสามารถแม้ได้รับ
คา่ตอบแทนไมส่งู มีระดบัความคดิเห็นปานกลาง 

 
สมมติฐานท่ี 6 ความผกูพนัต่อองค์การ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กบัองค์การ 

และด้านบรรทดัฐานสงัคม มีความสมัพนัธ์ตอ่ประสทิธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม  มี
ความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึง่
ลกัษณะความผกูพนัตอ่องค์การแตล่ะด้านกบัความจงรักภกัดีองค์การมีความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้
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ด้านจิตใจ พบว่า จิตใจ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบั
ความสมัพนัธ์ปานกลาง สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ อาจเน่ืองจากธนาคารมีเป้าหมายและ
คา่นิยมองค์การท่ีสอดคล้องกบัความทศันคติของพนกังาน จงึมีความเช่ือถือ ยอมรับและรู้สกึภมูิใจ
ท่ีเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ จึงทุ่มเทการท างานอย่างเต็มท่ี เพื่อต้องการให้องค์การประสบ
ความส าเร็จและบรรลเุปา้หมายขององค์การ สง่ผลให้ประสทิธิภาพในการท างานของพนกังานเพิ่ม
มากขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภวรรณ หล าผาสขุ (2550) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร
เปรียบเสมือนตวักระตุ้นให้บคุลากรในองค์กร ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือบคุลากรเกิด
ความจงรักภกัดีต่อองค์กรจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร 
ดังนัน้ ส่งผลให้ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน สอดคล้องกับงานวิจยัของ พสัวีภรณ์ วสุสิริกุล (2560) 
ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การและคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของวิศวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทุมธานี พบว่า 
ความผูกพนัต่อองค์การ ได้แก่ ด้านความเช่ือมัน่และยอมรับค่านิยมองค์การ มีความสมัพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของวิศวกรในเขตสวนอตุสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทมุธานี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

ด้านการคงอยู่กับองค์การ พบว่า การคงอยู่กับองค์การ มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.01 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
อาจเน่ืองจากธนาคารสามารถสนองตอบความต้องการของพนักงานได้อย่างเพียงพอในด้าน
ค่าตอบแทน สวัสดิการ การจัดสภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย บรรยากาศในท่ีท างาน 
รวมทัง้ความสัมพันธ์ท่ีดีภายในองค์การ ท าให้พนักงานมีความผูกพันต่อบุคคลและองค์การ 
นอกจากนีส้ภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน การโยกย้ายเปลี่ยนงาน อาจเกิดความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับ
ผลประโยชน์ได้ดีเทียบเท่ากับท่ีได้รับจากธนาคาร พนักงานจึงทุ่มเทตัง้ใจท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้ได้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ น าไปสู่โอกาสความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงาน และการคงอยูก่บัองค์การตอ่ในระยะยาว สอดคล้องกบังานวิจยัของ ณฐัวตัร เป็งวนั
ปลูก (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการทหาร 
สงักัดกองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7 พบว่า ปัจจัยค า้จุน ด้านความผูกพันต่อองค์กร 
ได้แก่ ความภูมิใจท่ีเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความตัง้ใจท่ีจะท างานกบัองค์กรตลอดไป และการ
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ยดึถือช่ือเสียงและความก้าวหน้าขององค์กร มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างาน ระดบั
ความสมัพนัธ์สงูสดุ ซึง่ขดัแย้งกบังานวิจยัของ คนัธรส หนูเขียว (2557) ศึกษาเร่ือง แรงจงูใจและ
ความผกูพนัต่อองค์กรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานส านกังานบริหารกิจการ
ส านกังานอยัการสงูสดุ พบว่า ความผกูพนัต่อองค์กร ด้านความปรารถนาท่ีจะยงัเป็นสมาชิกของ
องค์กร ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อาจเน่ืองจากการท่ีพนกังาน
ต้องการจะคงอยู่กับองค์กร โดยไม่คิดลาออกจากองค์กร ไม่ได้มีผลกับประสิทธิภาพการท างาน
ท่ีมากขึน้หรือลดลง แต่มีปัจจัยอ่ืนๆ มากกว่าท่ีอาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังาน 

ด้านบรรทดัฐานสงัคม พบว่า บรรทดัฐานสงัคม มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ อาจเน่ืองจากพนกังานท่ี
อายกุารท างาน 10 ปีขึน้ไป ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของธนาคาร มีความผกูพนักบัองค์กร และ
รู้สึกเป็นบุญคุณท่ีธนาคารรับตนเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การ และให้ค่าตอบแทนเหมาะสม
เพียงพอต่อการด ารงชีพ สวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์ต่อตวัพนกังานและครอบครัว รวมถึงการดแูล
เอาใจใส่ด้านสขุภาพและจิตใจ พนกังานจึงมีความคิดเห็นว่าการย้ายไปท างานกบัองค์กรอ่ืนหรือ
คู่แข่งเป็นสิ่งท่ีไม่สมควร จึงตอบแทนองค์การด้วยการตัง้ใจท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรขององค์การให้เกิดประโยชน์คุ้ มค่าท่ีสุด เพื่อให้องค์การบรรลุ
เป้าหมาย และประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ Colquitt, Lepine และ Wesson 
(2015) กลา่ววา่ ความผกูพนัตอ่องค์การ ด้านบรรทดัฐานสงัคม เป็นการแสดงออกถึงความรู้สกึผิด
เม่ือต้องออกจากงาน ซึ่งคนท่ีมีบรรทัดฐานสังคมมากจะมีความกังวลมาก พนักงานตัดสินใจ
ท างานต่อ เพราะข้อผูกพนักับองค์การด้านความรู้สึกเป็นบุญคณุ ส่งผลให้ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความผกูพนั ด้านบรรทดัฐานสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน 

 
สมมติฐานท่ี 7 ความจงรักภักดีองค์การ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้าน

ความรู้สึก และด้านการรับรู้ มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ความจงรักภักดีองค์การโดยรวม  มี
ความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์สงู สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึง่
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ลักษณะความจงรักภักดีองค์การแต่ละด้านกับประสิทธิภาพในการท า งานของพนักงานมี
ความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้

ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก พบว่า พฤติกรรมท่ีแสดงออก มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพันธ์สูง สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไ ว้ อาจ
เน่ืองจากพนกังานมีความเช่ือมัน่ในค่านิยมองค์การ มีทศันคติทางบวกกบัองค์การ แม้ว่าองค์การ
จะมีการเปลี่ยนแปลงเปา้หมาย และนโยบายการบริหาร จึงมีความทุ่มเท อทุิศตนในการท างานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีพึงพอใจของ
ผู้บงัคบับญัชา สง่ผลให้ความคดิเห็นของพนกังานเก่ียวกบัความจงรักภกัดีองค์การ มีความสมัพนัธ์
กบัประสิทธิภาพในการท างาน สอดคล้องกบังานวิจยัของ วีราภรณ์ บตุรทองดี (2557) ศกึษาเร่ือง 
การศึกษาทัศนคติต่อการท างานองค์กรและความจงรักภกัดีของพนกังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
การปฏิบตัิงานของพนกังานโรงงาน ในเขตนิคมอตุสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ทศันคติต่อ
ความจงรักภกัดีของพนักงาน ด้านพฤติกรรม ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน
โรงงาน ในเขตนิคมอตุสาหกรรม จงัหวดัปทมุธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ด้านความรู้สึก พบว่า ความรู้สึก มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัความสมัพนัธ์สงู สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ อาจเน่ืองจากธนาคารสามารถสนองความ
ต้องการด้านต่างๆ ของพนกังานได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้คณุภาพชีวิตในการท างานดี เกิดความ
ผกูพนัต่อองค์การ พนกังานท างานอย่างมีความสขุ มีความพึงพอใจในการท างาน และยินดีท่ีจะ
ปฏิบตัิตามนโยบายขององค์การ มีความรู้สกึดีต่อองค์การ และมีความภมูิใจท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนว่า
ท างานกับธนาคาร เม่ือพนกังานมีความรู้สึกเชิงบวก ก็จะท างานท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จตาม
ก าหนดเวลา ถกูต้องครบถ้วน รวมทัง้มีก าลงัใจในการคิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆ อยู่เสมอ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Hoy และ Rees (1974) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า มิติความจงรักภักดี ด้านความรู้สึก คือ 
ความรู้สึกพึงพอใจ ชอบทัง้ต่อตวับุคลและองค์กร ปกป้ององค์การเพื่อไม่ให้ภาพลกัษณ์องค์การ
เสียหาย เม่ือรู้สึกดีก็จะเต็มใจปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จ 
แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ วีราภรณ์ บุตรทองดี (2557) ศึกษาเร่ือง การศึกษาทัศนคติต่อการ
ท างานองค์กรและความจงรักภกัดีของพนกังานท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน
โรงงาน ในเขตนิคมอตุสาหกรรม จงัหวดัปทมุธานี พบว่า ทศันคติตอ่ความจงรักภกัดีของพนกังาน 
ด้านจิตใจหรือความรู้สกึ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของพนกังานของพนกังานโรงงาน 
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ในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากพนักงานไม่ได้มีความรู้สึกว่า
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การสอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง หรือไม่ได้มีความ
ปรารถนาท่ีจะอยู่กบัองค์การในระยะยาว องค์กรจึงต้องสร้างทศันคติทัง้ต่องานและตอ่องค์การให้
พนักงานมีความจงรักภกัดีองค์การเพิ่มมากขึน้ เพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างาน 

ด้านการรับรู้ พบว่า การรับรู้ มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบั
ความสมัพนัธ์ปานกลาง อาจเน่ืองมาจากธนาคารมีเปา้หมาย คา่นิยมองค์การ ลกัษณะการบริหาร
ท่ีชดัเจน พนกังานจงึมีความเช่ือมัน่และเช่ือถือในองค์การ รวมทัง้มีความไว้วางใจผู้บงัคบับญัชาว่า
จะสามารถชีแ้นะ ช่วยเหลือ สนับสนุนงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ท าให้พนักงานสามารถ
ท างานเป็นทีมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความภูมิใจท่ีท างานกับธนาคาร สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Steers (1977) กล่าวว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคคลในองค์กรจะมีความ
เช่ือมัน่อย่างแรงกล้าและยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององค์กร จะมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ
พยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชน์ขององค์กร เสียสละอทุิศตนท างานอยา่งเต็มความสามารถเพื่อให้
องค์กรประสบความส าเร็จบรรลเุปา้หมาย และตัง้ใจท่ีจะปฏิบตัิงานในองค์กรนีต้ลอดไป ส่งผลให้
ความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับความจงรักภักดีองค์การ ด้านการรับรู้ มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การท่ีมี
ความสมัพนัธ์ตอ่ความจงรักภกัดีองค์การและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ มีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ พบวา่ ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีผลตอ่ความจงรักภกัดีองค์การแตกตา่ง
กนั ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ และอายุการท างาน ดงันัน้ ผู้บงัคบับญัชาควรมอบหมายงานท่ีมี
ความท้าทาย มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถ
เรียนรู้งานใหม ่ๆ อย่างเท่าเทียมกนัทัง้พนกังานเพศชาย และเพศหญิง ส าหรับพนกังานท่ีมีอาย ุ26 
ปี – 35 ปี และมีอายุการท างานต ่ากว่า 5 ปีหรือเทียบเท่านัน้ นอกจากจะมอบหมายความ
รับผิดชอบงานท่ีท้าทายแล้ว ผู้ บริหารควรกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างความผูกพนัใน
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องค์การ สร้างแรงจงูใจด้านความส าเร็จของงานร่วมกนัระหว่างพนกังานและองค์การ รวมถึงวาง
แผนการก้าวหน้าด้านต าแหน่งหน้าท่ีการงานในอนาคตแก่พนกังาน เพื่อให้พนกังานอยากท างาน
ให้กบัธนาคารตอ่ไปในระยะยาว และเกิดความจงรักภกัดีตอ่องค์การ 

2. จากการศึกษาพบว่า คณุภาพชีวิตการท างาน ด้านสงัคมสมัพนัธ์ และด้านความ
ภมูิใจองค์การ มีความสมัพนัธ์ต่อความจงรักภกัดีองค์การของพนกังานอยู่ในระดบัความสมัพนัธ์
สงู ผู้บริหารจึงควรให้ความส าคญักบัด้านมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีในธนาคาร ส่งเสริมความสมัพนัธ์ท่ีดี
ภายในองค์การ รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการท างานให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าในงานท่ีรับผิดชอบ 
และท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ธนาคารประสบความส าเร็จ จนเกิดความ
ภาคภูมิใจในงานและองค์การ เพื่อให้พนักงานเกิดความจงรักภักดีองค์การเพิ่มขึน้ในระดบัสูง 
ส าหรับด้านท่ีระดบัความสมัพันธ์อยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั ด้านพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน ด้านโอกาสใน
การก้าวหน้า ด้านลกัษณะการบริหารงาน และด้านภาวะอิสระจากงานนัน้ ผู้บริหารด้านทรัพยากร
บุคคลควรเพิ่มแรงจูงใจในการท างาน โดยมุ่งเน้นให้ความส าคญักับคุณภาพชีวิตการท างานใน
ด้านดงักล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการของพนกังาน ทัง้ด้านร่างกายและด้านจิตใจ และสร้าง
ความพึงพอใจในการท างานให้กับพนักงานมากขึน้ เป็นการท าให้พนักงานเกิดความผูกพัน
องค์การ และความจงรักภักดีองค์การมากยิ่งขึน้ เช่น การปรับปรุงค่าตอบแทน สวัสดิการให้
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั จดัโปรแกรมการอบรมความรู้ท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์
ต่อการท างานอย่างเหมาะสม โดยอาจสอบถามความต้องการจากพนักงานว่าต้องการเพิ่มพูน
ความรู้การท างานด้านใด มีการสื่อสารภายในองค์การแบบสองทาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
พนกังาน และตอบสนองสิ่งท่ีพนกังานต้องการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการท างานร่วมกนัระหว่าง
บุคคล และระหว่างหน่วยงาน มีการให้รางวัลตอบแทนพนักงานท่ีมีผลงานดีเด่น นอกจากนี ้
ผู้บงัคบับญัชาแต่ละหน่วยงานควรจดัแบ่งงานในทีมให้สมดลุ เพี่อให้พนกังานมีช่วงเวลาอิสระใน
การใช้ชีวิตการท างานและชีวิตสว่นตวัได้อยา่งเหมาะสม 

3. จากการศึกษาพบว่า คณุภาพชีวิตการท างานมีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังาน โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงู แตมี่ด้านโอกาสในการก้าวหน้าท่ี
มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับต ่า ดังนัน้ ผู้ บังคับบัญชาควรใส่ใจ
พนักงานอย่างจริงจังในเร่ืองของการมอบหมายงานใหม่ ๆ ท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนา
ศกัยภาพการท างานให้ดีขึน้ มีการวางแผนพฒันาอาชีพ โดยการวางโครงสร้างต าแหน่งงานอย่าง
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เหมาะสม จดัเส้นทางอาชีพ (Career Path) อยา่งชดัเจน เพื่อให้พนกังานรับรู้ถึงเส้นทางการเติบโต
ทางอาชีพการงานในอนาคต และมุง่มัน่ตัง้ใจท างานอยา่งประสทิธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

4. จากการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์การและความจงรักภักดีองค์การมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน ดังนัน้ ผู้ บังคับบัญชาควรสร้าง
บรรยากาศการท างานให้น่าท างาน การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในการท างานระหว่างหวัหน้าและ
ลูกน้อง กระจายอ านาจให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้ระดับหนึ่ง สร้างทัศนคติเชิงบวกให้
พนกังานเกิดความภมูิใจในงานและองค์การ เสริมสร้างองค์การแห่งความสขุ การมอบหมายงานท่ี
ท าให้พนกังานรู้สกึมีคณุคา่ กลา่วช่ืนชม สร้างขวญัและก าลงัใจการท างานแก่พนกังานท่ีทุ่มเทการ
ท างานอย่างเต็มท่ี รวมถึงการสร้างจิตส านึกในการมีสว่นเป็นเจ้าขององค์การ เพื่อให้พนกังานรู้สกึ
มีความผูกพัน และจงรักภักดีต่อองค์การในระดับสูง ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานอยากไปท างาน 
เสนอแนะแนวคดิการท างานใหม่ๆ  ให้กบัทีม ร่วมกนัสร้างผลงานท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุออกมา และพดู
ถึงองค์การในทางที่ดีกบับคุคลภายนอก 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. การศึกษาครัง้นี เ้ป็นการศึกษาเฉพาะพนักงานธนาคาร ส านักงานใหญ่ ดังนัน้
การศึกษาครัง้ต่อไป ควรจะศึกษาพนักงานธนาคาร ในสาขากลางและสาขาภูมิภาคด้วย เพื่อให้
ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ ความจงรักภักดีองค์การและ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน ซึง่อาจจะแตกตา่งจากพนกังานธนาคาร ส านกังานใหญ่ 

2. การศึกษาครัง้นี ้ใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ควรท าการศกึษาโดยใช้
วิธีอ่ืนๆ ร่วมกบัแบบสอบถาม เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ เป็นต้น เพื่อให้ทราบข้อมลูเชิงลกึอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม สามารถน าผลการวิจัยมาปรับปรุง พัฒนาได้อย่าง
ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ 

3. ควรศึกษาตวัแปรด้านอ่ืน ๆ เช่น ภาวะผู้น า วฒันธรรมองค์การ การมอบอ านาจการ
ตดัสินใจ ท่ีอาจส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองค์การและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน 
เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มความจงรักภกัดีองค์การ และประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
ธนาคาร นอกเหนือจากคณุภาพชีวิตการท างาน 

4. ควรศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างาน เพื่อทราบระดบัความเครียด
ของพนักงานและน าผลท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานให้ดียิ่งขึน้  
รวมทัง้แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดงาน และลาออกจากงานของพนกังาน 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

เร่ือง คณุภาพชีวิตการท างานและความผกูพนัตอ่องค์การท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่ความจงรักภกัดี

องค์การและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามนี ้เป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานและ

ความผูกพันต่อองค์การท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีองค์การและประสิทธิภาพในการ

ท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ประกอบด้วย 5 ส่วน 

ดงันี ้

 

สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างาน 
สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การ 
สว่นท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความจงรักภกัดีองค์การ 
สว่นท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 

 
ผู้วิจยัขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทกุข้อ และตอบให้ตรงกบัสภาพความ

เป็นจริงท่ีสดุ ข้อมลูท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้จะน าเสนอโดยภาพรวม ไมมี่ผลกระทบ
ใดๆ ตอ่การประกอบอาชีพของท่าน และน าข้อมลูไปใช้เพื่อการศกึษาวิจยัเท่านัน้ 
 

ขอขอบคณุส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามชดุนี ้
ผู้วิจยั 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (  ) ให้ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ 
1. เพศ   

(  ) ชาย     (  ) หญิง 

2. อาย ุ  

(  ) ต ่ากวา่หรือเทียบเท่ากบั 25 ปี  (  ) 26 ปี – 35 ปี   

(  ) 36 ปี – 45 ปี    (  ) 46 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพ  

(  ) โสด     (  ) สมรส   

4. ระดบัการศกึษา  

(  )  ต ่ากวา่ปริญญาตรี   ( ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

(  ) สงูกวา่ปริญญาตรี 

5. รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน  

 (  ) น้อยกว่า 20,000 บาท  (  ) 20,000  – 30,000 บาท  

(  ) 30,001  – 40,000 บาท  (  ) 40,001  – 50,000 บาท 

(  ) 50,0001 บาท ขึน้ไป 

6. อายกุารท างาน  

(  ) ต ่ากวา่ 5 ปี หรือเทียบเท่  (  ) 6  – 10 ปี 

(  ) 11  - 15 ปี    (  ) 15 – 20 ปี 

(  ) มากกวา่ 20 ปีขึน้ไป 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งท่ีตรงกบัระดบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุเพียง

ค าตอบเดียว  

คุณภาพชีวิตการท างาน 
 

ระดับความคดิเหน็ 
 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 
เหน็
ด้วย 

 
ไม่

แน่ใจ 

 
ไม่
เหน็
ด้วย 

 
ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุตธิรรม 

1. ท่านได้รับเงินเดือนหรือคา่ตอบแทนเหมาะสมกบัต าแหน่ง
งานและความรับผิดชอบของท่าน           

2. ท่านได้รับสวสัดิการตา่งๆ เพียงพอและเหมาะสม      
3. ท่านได้รับเงินเดือนหรือคา่ตอบแทนเพียงพอส าหรับการใช้

จ่ายตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั           

4. ท่านได้รับเงินเดือนหรือคา่ตอบแทนอยา่งยตุิธรรมเม่ือเทียบ
กบัองค์การอ่ืน           

ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภยั 

5. สภาพแวดล้อมทางกายภายในท่ีท างาน เช่น แสงสว่าง 
อณุหภมูิ มีความเหมาะสม          

6. สถานท่ีท างานของท่านมีสิง่อ านวยความสะดวกและ
อปุกรณ์การท างานตา่งๆ เพียงพอ เหมาะสมกบัการ
ปฏิบตัิงาน           

7. ท่านคดิวา่องค์การให้ความส าคญักบัสภาพการท างานท่ี
ปลอดภยัและสง่เสริมสขุภาพ      
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คุณภาพชีวิตการท างาน 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เหน็
ด้วย 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภยั 

8. บรรยากาศโดยรวมของสถานท่ีท างานท าให้ท่านท างานได้
อยา่งมีความสขุ      

ด้านพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัตงิาน 

9. ท่านได้รับการพฒันา ฝึกอบรม เพิ่มเติมความรู้อยา่ง
ตอ่เน่ือง      

10. ท่านได้น าความรู้ ความสามารถมาใช้ในการปฏิบตัิงานได้
อยา่งเตม็ท่ี      

11. ท่านได้เรียนรู้การท างานใหม่ๆ  อยูเ่สมอ      
12. หน่วยงานของท่านมีการสนบัสนนุให้คดิสร้างสรรค์ผลงาน

ใหม่ๆ   อยูเ่สมอ      

ด้านโอกาสในการก้าวหน้า 

13. ท่านมีโอกาสเทียบเท่ากบัคนอ่ืนในการพิจารณาเลื่อน
ต าแหน่ง      

14. ท่านได้รับการเลื่อนต าแหนง่อยา่งเหมาะสมตามผลงาน      

15. ท่านได้รับการสนบัสนนุให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าท่ี      

16. ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีท่านปฏบิตัิอยูมี่ความมัน่คงตอ่ตวัทา่น
และมีความก้าวหน้าในอาชีพ      
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คุณภาพชีวิตการท างาน 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เหน็
ด้วย 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านสังคมสัมพันธ์ 

17. หน่วยงานของท่านมีการจดักิจกรรมเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงานอยู่
เสมอ      

18. ท่านได้รับความร่วมมือและการช่วยเหลือจากหวัหน้าหรือ
เพื่อนร่วมงานเป็นอยา่งดี เม่ือท่านต้องการ      

19. เพื่อนร่วมงานของทา่นเคารพสทิธิสว่นบคุคลซึง่กนัและกนั      

20. ท่านมีความสขุท่ีได้ร่วมงานกบัเพื่อนร่วมงานปัจจบุนั      

ด้านลักษณะการบริหารงาน 

21. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อยา่งอิสระในการ
ท างานตอ่หวัหน้าโดยไม่มีผลตอ่การพิจารณาประเมินการ
ปฏิบตัิงาน      

22. หวัหน้าให้ความเสมอภาคในการท างานเทา่เทียมกบั
สมาชิกคนอ่ืนในทีม      

23. หวัหน้าเคารพการตดัสินใจในงานท่ีท่านรับผิดชอบ      

24. สถานท่ีท างานท่านมีการโยกย้าย ปรับเปลี่ยนงานอยา่ง
ยตุิธรรม      
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คุณภาพชีวิตการท างาน 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เหน็
ด้วย 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านภาวะอิสระจากงาน 

25. เวลาการท างานในปัจจบุนัของท่านมีความเหมาะสมกบั
การด าเนินชีวิต      

26. ท่านสามารถแบง่เวลาการท างาน เวลาสว่นตวัและเวลา
ให้กบัครอบครัวได้อยา่งเหมาะสม      

27. ท่านสามารถวางแผนกิจกรรมตา่งๆ ในชีวิตไว้ลว่งหน้าได้      
28. ท่านสามารถลางานเพื่อไปพกัผอ่นหรือท าธุระสว่นตวัได้

อยา่งอิสระ      

ด้านความภมิูใจในองค์การ 

29. ท่านมีความภมูิใจท่ีได้เป็นพนกังานขององค์การนี ้      
30. การท างานท่ีองค์การนี ้ท าให้ท่านประสบความส าเร็จใน

ชีวิต 
     

31. ท่านรู้สกึดท่ีีองค์การของท่านท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
สงัคม      

32. ท่านรู้สกึวา่องค์การนีเ้ป็นองค์การท่ีมีช่ือเสียง      
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคดิเหน็เก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งท่ีตรงกบัระดบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุเพียง

ค าตอบเดียว 

ความผูกพนัต่อองค์การ 
 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เหน็
ด้วย 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านจติใจ 

1. ท่านมีความพอใจท่ีจะใช้ชีวิตการท างานกบัองค์การนีจ้น
เกษียณ           

2. ท่านรู้สกึภาคภมูิใจท่ีได้เป็นสว่นหนึง่ขององค์การ           
3. ท่านชอบพดูถึงองค์การของท่านในทางท่ีดีกบั

บคุคลภายนอกเสมอ           
4. ท่านมีความรู้สกึเช่ือมัน่ในความมัง่คงขององค์การของ

ท่าน      

5. ท่านรู้สกึวา่ปัญหาขององค์การก็คือปัญหาของท่าน      

ด้านการคงอยู่กับองค์การ 

6. ท่านอทุิศและทุ่มเทการท างานอยา่งเต็มท่ี เพื่อให้องค์การ
ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย          

7. ท่านคดิวา่องค์การนีส้ามารถตอบสนองความต้องการได้
อยา่งเพียงพอ           

8. ท่านจะยงัคงท างานกบัองค์การนีต้อ่ไป แม้วา่องค์การอ่ืน
จะให้ข้อเสนอท่ีดีกวา่      
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ความผูกพนัต่อองค์การ 
 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เหน็
ด้วย 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านการคงอยู่กับองค์การ 

9. ท่านไมค่ิดลาออกจากองค์การนี ้แม้วา่องค์การจะประสบ
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ      

ด้านบรรทดัฐานสังคม 

10. ท่านเช่ือวา่ความจงรักภกัดีเป็นสิง่ส าคญั จงึรู้สกึวา่การ
ท างานกบัองค์การนีต้อ่ไปเป็นสิง่ท่ีถกูต้อง      

11.  ท่านคดิวา่การอยูอ่งค์การนีต้อ่ไปเป็นสิ่งท่ีควรกระท า 
เพราะองค์การให้คา่ตอบแทนและสวสัดิการท่ีดี      

12. ท่านมีความยนิดีท่ีจะตอบแทนบญุคณุองค์การด้วยการ
ท าทกุอยา่งให้องค์การก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ      

13.  ท่านคดิวา่การย้ายงานไปองค์การคูแ่ข่งเป็นสิง่ท่ีไม่
สมควร      
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภกัดอีงค์การ 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งท่ีตรงกบัระดบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุเพียง

ค าตอบเดียว  

ความจงรักภกัดอีงค์การ 
 

ระดับความคดิเหน็ 
 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 
เหน็
ด้วย 

 
ไม่
แน่ใจ 

 
ไม่
เหน็
ด้วย 

 
ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านพฤตกิรรมที่แสดงออก 

1. ท่านมีความกระตือรือร้นท่ีจะท างานตามท่ีได้รับ
มอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ           

2. ท่านเตม็ใจท่ีจะเสียสละประโยชน์สว่นตวัเพ่ือให้องค์การ
ของท่านประสบความส าเร็จ           

3. ท่านรู้สกึพอใจในอตัราการขึน้เงินเดือนและผลตอบแทน
ประจ าปี )โบนสั(            

4. ท่านแนะน าให้ครอบครัว เพื่อน คนสนิทมาท างานกบั
องค์การ      

ด้านความรู้สึก 

5. ท่านรู้สกึมีความสขุท่ีได้ท างานในองค์การนี ้          
6. ท่านมีความยนิดีและเต็มใจท่ีจะปฏิบตัิตามแนวทางของ

องค์การ      
7. ท่านรู้สกึภาคภมูิใจท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนวา่ท่านเป็น

พนกังานขององค์กรนี ้           
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ความจงรักภกัดอีงค์การ 
 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เหน็
ด้วย 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านความรู้สึก 

8. หากมีผู้ อ่ืนพดูถึงองค์การท่านในทางไม่ดี ท่านจะรู้สกึไม่
พอใจและโต้ตอบว่าไม่เห็นด้วยทนัที      

ด้านการรับรู้ 

9. ท่านมีความเช่ือมัน่และเช่ือถือในองค์การ      
10. ท่านเห็นด้วยกบันโยบายและวิธีการบริหารงานของ

องค์การ      
11. ท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ เพื่อการพฒันาของ

องค์การ      

12. ท่านมีความรู้สกึมีความจงรักภกัดีตอ่องค์การ      
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งท่ีตรงกบัระดบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุเพียง

ค าตอบเดียว 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เหน็
ด้วย 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านคุณภาพของงาน 

1. ท่านสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งถกูต้อง
ครบถ้วน ไมมี่ความผิดพลาด           

2. ท่านสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด           

3. ท่านเรียนรู้และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานให้เกิด
ความรวดเร็ว            

4. ผลงานของท่านเป็นท่ีพงึพอใจของผู้บงัคบับญัชาเสมอ      

ด้านปริมาณงาน 

5. จ านวนพนกังานในหน่วยงานของท่านมีความสมดลุกบั
ปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมาย      

6. ภาระงานท่ีท่านได้รับมอบหมายเหมาะสมกบัก าลงั
ความสามารถของท่าน      

7. ปริมาณงานประจ าท่ีท่านได้รับมอบหมายมีความ
เหมาะสมและเป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนด      
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ประสิทธิภาพในการท างาน 
 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เหน็
ด้วย 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านปริมาณงาน 

8. ปริมาณงานนอกเหนือจากงานประจ าท่ีท่านได้รับ
มอบหมายมีความเหมาะสม      

ด้านเวลาที่ใช้ 

9. ท่านมีการวางแผนก าหนดเวลาท างานอย่างเหมาะสม
ตามลกัษณะของงาน      

10. ท่านสามารถท างานท่ีได้รับหมายเสร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด      

11. เม่ือท่านได้รับมอบหมายงาน ท่านสามารถท างานได้
อยา่งรวดเร็ว      

12. ท่านตัง้ใจท างานให้เสร็จก่อนก าหนดสง่ทกุครัง้โดยไมมี่
ข้อผิดพลาด      

ด้านค่าใช้จ่าย 

13. หนว่ยงานของท่านมีการใช้อปุกรณ์ส านกังานอยา่ง
คุ้มคา่ไมส่ิน้เปลือง      

14. หนว่ยงานของท่านมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั
ท่ีสดุเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีดท่ีีสดุ      
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ประสิทธิภาพในการท างาน 
 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เหน็
ด้วย 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านค่าใช้จ่าย 

15. หนว่ยงานของท่านมีกระบวนการควบคมุคา่ใช้จ่ายให้
เป็นไปตามงบประมาณท่ีก าหนด      

16. หนว่ยงานของท่านสามารถใช้งบประมาณเป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนดไว้      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

       รายชื่อ          ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กลุเชษฐ์  มงคล อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. อาจารย์ ดร. เพชรรัตน์  จินต์นพุงศ์  อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  228 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล กญัญภทัร นนัทกิจทวี 
วัน เดอืน ปี เกิด 20 กมุภาพนัธ์ 2521 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2543 บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาภาษาองักฤษธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์   
วิทยาเขตบพิตรพิมขุจกัรวรรดิ  
พ.ศ. 2564 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 64 หมูบ้่านชนช่ืน ถนนเลียบคลองทวีวฒันา  
แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา  
กรุงเทพฯ 10170   
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