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ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย  

ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ 

Factors Affecting Organizational Engagement of Generation Y Employees  

Towards Government Savings Bank in Chiang Mai Province 

อนันธนา  อาจราชกิจ* เขมกร ไชยประสิทธิ์** 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย  

ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชยีงใหม่ โดยเก็บขอ้มูลจากพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชยีงใหม่ 

จ านวนท้ังหมด 207 คน และน าแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกรอบในการศึกษา  

อันประกอบไปด้วยปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์  และด้านภาวะผู้น า ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม และใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วย

ตนเอง เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม และน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย  

และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สมการแบบถดถอยเส้นตรงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ภูมิล าเนาอยู่ ภาคเหนือ 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน พนักงานปฏิบัติการ 4-7 ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนงานสาขา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 20,000 

บาท และท างานรว่มกับธนาคารออมสิน 6 – 10 ปี  

 ผลจากการศึกษาพบว่า พนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ มีความผูกพันต่อ

องคก์รอยูใ่นระดับผูกพัน (Engaged Employee) โดยพนักงานมคีวามคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองคก์ร ในดา้น

องค์กร ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้น าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน โดยสามารถเรียง

ตามล าดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ ด้านภาวะผู้น า มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านองค์กร ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

และด้านงาน ตามล าดับ ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความผูกพันในภาพรวมของพนักงาน คือ ด้านองค์กร ด้านภาวะผู้น า  

และด้านงาน โดยมคีวามสัมพันธ์เชงิบวก อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิที่ระดับนัยส าคัญ 0.10 

ABSTRACT 

 The independent study on “Factors Affecting Organizational Engagement of Generation Y Employees Towards 

Government Savings Bank in Chiang Mai Province”. The researcher collected data from the total of 207 generation Y 

employees of Government Savings Bank in Chiang Mai province.  This study was conducted within the framework of 
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organizational engagement related concepts, consisting of four aspects i. e.  organization, work itself, human resource 

development, and leadership which shall be expanded to the overall view of organizational engagement. Data collection 

was based upon primary source obtained by questionnaire distributed by the researcher.  Acquired data were, then, 

analyzed by descriptive statistics i.e frequency, percentage, and mean as well as the Multiple Linear Regressions. The 

findings presented that most respondents were single female with Bachelor’ s degree.  Their hometown was mostly 

located in the northern region. Currently, they were in the position of Operation Officer (level 4 – level 7), working at 

a branch of the studied bank and earned monthly income at the amount of 15,000-20,000 Baht. They have worked 

with the Government Savings Bank for 6-10 years.  

 The findings presented that these generation Y employees of the Government Savings Banks in Chiang Mai 

rated their organizational engagement at engaged employee level. Their opinions towards organizational engagement 

aspects namely organization, work itself, human resource development, and leadership were rated at highly agree 

level in following order.  Leadership factor was rated at the highest level; followed by organization, human resource 

development and work itself, respectively. Factors positively affecting organizational engagement of the employees in 

an overall view at the 0.10 level of statistical significance included organization, leadership, and work itself. 

บทน า  

ทรัพยากรบุคคล หรือ ทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งส าคัญส าหรับองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันท่ีองค์กร

ต้องเผชิญกับการแข่งขันท่ีรุนแรงและความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยูต่ลอดเวลา องค์กรจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึน้กับ

พนักงาน เพื่อให้พนักงานอุทิศตนในการท างาน และมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ด้วยเหตุนี้การสร้างความรู้สึกผูกพันต่อ

องค์กรของพนักงานจึงเป็นส่วนท่ีมีความส าคัญมาก ในการรักษาบุคคลากรท่ีมีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรได้ยาวนาน  

เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ส าคัญในการแก้ปัญหาเร่ืองการขาดแคลนบุคลากร เพราะการท่ีองค์กรสูญเสียบุคลากรไปก็เท่ากับว่าได้

สูญเสียประสบการณ์ในส่วนนัน้ไปอกีด้วย (ชัยทว ีเสนะวงศ์, 2556) 

ความผูกพันของพนักงานเป็นความรู้สึกโดยรวมท่ีมีต่องานและองค์กร โดยท่ีความผูกพันนั้นเป็นผลท่ีเกิดจาก

ความพงึพอใจก่อน แลว้จึงเชื่อมโยงมาสู่ความผูกพัน ความผูกพันเป็นทัศนคติท่ีมีเสถียรภาพมาก โดยกอ่เกิดและพัฒนาไป

อย่างช้าๆ ตามเวลาท่ีผ่านไป ซึ่งได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีมากขึน้เร่ือยๆ ระหว่างบุคคลกับองค์กร (สุรัสวดี สุวรรณเวช , 

2549)  อีกท้ังความผูกพันตอ่องค์กรสามารถใช้ท านายอัตราการเข้า-ออกจากงาน (Turnover rate) ได้ดีกวา่ความพึงพอใจ

ในงาน และเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการของบุคคลและเป้าหมายขององค์กร ยิ่งไปกว่านั้น ความผูกพันต่อ

องค์ ก รยั ง เ ป็นตั ว ชี้ บ่ ง ท่ี ดี ถึ ง ความมีประสิ ท ธิผล ในการ เอา ใจ ใส่ ต่ อท รัพยากร บุคคลขององค์ ก รด้ ว ย  

(การเกด อนันต์นาวีนุสรณ,์ 2552) 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ กานต์พิชชา เก่งการช่าง (2556) พบว่า พนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 

(Generation Y หรือ Gen Y) หรือ คนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2535 ซึ่งมีจ านวนกว่า 18 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27  

ของประชากรท้ังประเทศ และสูงถึงร้อยละ 42 หากมองในแง่แรงงานท้ังระบบ โดยลักษณะนิสัยของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่น
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วาย มักเป็นคนท่ีมีความมั่นใจในตัวเองสูง ต้องการความก้าวหน้าเร็วรายได้สูง ไม่ชอบการผูกมัด รักอิสระ ทะเยอทะยาน 

สอดคล้องกับ ภูเบศร์ สมุทรจักร (2557) ท่ีกล่าวว่า ในประเทศไทยพนักงานเจเนอเรชั่นวาย มีอัตราการลาออกและ  

มีคนเจเนอเรชั่นวายเข้ามาแทนท่ีสูงในเวลาเดียวกัน โดยเฉลี่ยเกิดการย้ายงานในช่วง 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี ซึ่งท าให้องค์กร

เสียเงินก้อนใหญ่ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน์ับสิบล้านบาทต่อปี และท าให้เกิดปัญหาในการท างาน ระบบงานในองค์กร

เสียหายในระยะยาวได ้

ธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ มีท้ังหมด 5 เขต  โดยมีพนักงานท่ีมีอายุระหว่าง 25-37 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 

เจเนอเรชั่นวาย จ านวนท้ังหมด 428 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 64.2 ของพนักงานท้ังหมด (ธนาคารออมสินภาค 8 , 2560) 

แม้ว่าธนาคารออมสินได้ให้ความส าคัญต่อพนักงานทุกคน แต่ยังคงพบกับปัญหาอัตราการเข้ า-ออก (Turnover Rate)  

ของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายค่อนข้างสูง จากการส ารวจอัตราการเข้า-ออกของงานของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 

ปี 2558 - 2560 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 0.84 ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.08  

และ ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 1.41 (ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน , 2560) จากอัตราการเข้า-ออกของ

พนักงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ท่ีสูงน้ี ท าให้ธนาคารเสียเวลาและค่าใชจ้่ายในการสรรหาพนักงานใหม่ในอัตราท่ีเพิ่มขึ้น และ

ส่งผลโดยตรงตอ่ต้นทุนการด าเนินงานท่ีสูงขึ้น รวมถึงปัญหาการให้บริการลูกค้าอีกดว้ย (ณัฏฐิรา ปานอนิทร์, 2560) 

ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย  

ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม ่เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลในองค์กร 

อกีทัง้ยังใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารคนเก่งท่ีมีความสามารถให้อยูก่ับธนาคารต่อไปอกีด้วย             

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร (สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง  

ประเทศไทย, 2549) ประกอบด้วย (1) ด้านองค์กร (Company) (2) ด้านงาน (Job) (3)ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

(Human Resource Development) และ (4) ด้านภาวะผู้น า (Leadership)   

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศกึษา  

 ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาเป็นการศกึษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันตอ่องค์กรของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย 

ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชยีงใหม่ 

 2. ข้ันตอนการศึกษา 

 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาดังนี้ 1) รวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้น 2) สร้างแบบสอบถาม   3) เก็บรวบรวมขอ้มูล         4) 

วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล และ 5) จัดท าและน าเสนอรายงาน 
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3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ พนักงานของธนาคารออมสิน ในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  

มีอายุระหว่าง 25-37 ปี จ านวนท้ังหมด 428 คน (ธนาคารออมสินภาค 8 , 2560) โดยใช้วิธีการของ Taro Yamane  

(ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, 2538) ที่ความเชื่อมั่นท่ี 95% ความคาดเคลื่อน 5% เพื่อก าหนดขนาดตัวอย่างได้จ านวนท้ังสิ้น 

207 ตัวอยา่ง โดยเก็บจากพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ท่ีมีอายุระหว่าง 25-37 ปี โดยสังกัดในจังหวัดเชยีงใหม่ 1 เขตเชยีงใหม่ 

2 เขตเชยีงใหม่ 3 เขตเชยีงใหม่ 4 และส านักงานภาค 8 และใชว้ธีิการเลอืกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)              

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร และส่ วนท่ี 3  

ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะ โดยใช้ค าถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้

คะแนนในแต่ละระดับ และหลักเกณฑ์การแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ย (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553) การวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงปริมาณ โดยน าข้อมูลท่ีได้ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (One-way 

ANOVA หรือ F-test) สรุปผลการศึกษาน าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย             

ผลการศึกษา  

แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังรายละเอยีดตอ่ไปน้ี 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพ โสด ระดับการศกึษาสูงสุด ปริญญาตรี 

ภูมิล าเนาอยู ่ภาคเหนอื ต าแหนง่งานในปัจจุบัน พนักงานปฏิบัตกิาร 4-7 ปฏบัิตงิานอยู่ในส่วนงานสาขา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

15,000 – 20,000 บาท และท างานร่วมกับธนาคารออมสิน 6 – 10 ปี 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสิน

ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินใน

จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย ซึ่งเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ คือ  

ดา้นภาวะผู้น า ด้านองคก์ร ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และด้านงาน ตามล าดับ   

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ท่ีพบมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ ควรปรับรายได้ให้เป็นไปตามผลงานของพนักงานเป็นหลัก 

รวมถึงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าคลองชีพในปัจจุบัน รองลงมาคือ ควรก าหนดปริมาณงานให้เหมาะสมกับพนักงานแตล่ะ

รายในสาขา และ ควรเพิ่มวงเงินการเบิกค่าใชจ่่ายในสถานพยาบาลเอกชน มากกวา่นี้ ตามล าดับ 
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 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน  

 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ต่อ

องค์ประกอบความผูกพันตอ่องค์กรของพนักงาน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  มรีายละเอยีดดังนี้ 

 สถานภาพ มผีลท าให้ระดับความคิดเห็นต่อดา้นองค์กร แตกตา่งกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิท่ีระดับนัยส าคัญ 

0.05 ในขณะท่ี ปัจจัยส่วนบุคคลอื่น ๆ ไม่มีผลท าให้ระดับความคิดเห็นต่อด้านองค์กร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลท าให้ระดับความคิดเห็นต่อด้านงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ในขณะท่ี ปัจจัยส่วนบุคคลอื่น ๆ ไม่มีผลท าให้ระดับความคิดเห็นต่อด้านงาน แตกต่างกัน  

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

 ระยะเวลาท่ีท างานร่วมกับธนาคารออมสิน มีผลท าให้ระดับความคิดเห็นต่อด้านภาวะผู้น า แตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ในขณะท่ี ปัจจัยส่วนบุคคลอื่น ๆ ไม่มีผลท าให้ระดับความคิดเห็นต่อ 

ด้านภาวะผู้น า แตกตา่งกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  

 ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินในจังหวัด

เชียงใหม ่

 การศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร ในภาพรวมของพนักงานธนาคาร พบว่า พนักงานมีระดับความผูกพันตอ่

องคก์ร ในระดับผูกพัน (Engaged)  

 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร ในภาพรวมของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสิน  

ในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศ มีผลท าให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ในขณะท่ี สถานภาพ การศึกษาสูงสุด ภูมิล าเนา ต าแหน่ง

ในปัจจุบัน ส่วนงานท่ีปฎบัิตใินปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน และ ระยะเวลาท่ีท างานร่วมกับธนาคารออมสิน ไมม่ผีลท าให้

ระดับความผูกพันตอ่องค์กรโดยรวม แตกตา่งกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

 ผลการทดสอบหาความสัมพันธ์ของความผูกพัน กับความผูกพันท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร  ด้านงาน ด้านการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผู้น า และตัวแปรตามได้แก่ ความผูกพันของพนักงานต่อธนาคารในภาพรวม มีการแปร

ผันตามกันในเชิงบวก โดยมีค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.705 โดยพบว่า ตัวแปรต้นนั้นสามารถพยากรณ์ ความผูกพันของ

พนักงานต่อธนาคารในภาพรวม ได้ร้อยละ 49.7 ส่วนความผูกพันของพนักงานต่อธนาคาร อีกร้อยละ 50.3 เป็นผลท่ีเกิด

จากปัจจัยอื่น ๆ เมื่อพิจารณาจากนัยส าคัญทางสถิติ พบว่าองค์ประกอบด้านองค์กร ด้านภาวะผู้น า และด้านงาน  

มคีวามสัมพันธ์กับความผูกพันในภาพรวมตอ่องคก์ร  อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิท่ีระดับนัยส าคัญ 0.10 ส่วนองค์ประกอบ

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ไมม่คีวามสัมพันธ์ ตอ่ระดับความผูกพันในภาพรวมต่อองค์กร  อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.10 และเมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย พบว่าด้านองค์กร ผลต่อระดับความผูกพัน  

ในภาพรวมได้มากท่ีสุด (Beta = 0.443) รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้น า  (Beta = 0.301) และ ด้านงาน (Beta = 0.215) 
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การอภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

การอภปิรายผล 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินในจังหวัด

เชยีงใหม่ สามารถอภปิรายผลดังนี้ 

ด้านองค์กร จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านองค์กรในภาพรวมอยูใ่นระดับเห็นดว้ยมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ ณัฐญา บุญย่ิงยง (2553) ได้ศึกษาเร่ือง 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)จังหวัดสมุทรสาคร สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของ พรพิมล กล่อมจิต (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกิจลูกค้า

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และ สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ ภาสิริ ปัญญาภู (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด 

(มหาชน) ในจังหวัดเชยีงใหม่  

ด้านงาน จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านงานในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐญา บุญยิ่งยง (2553) พบว่า  

ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านงานในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของ พรพิมล กล่อมจิต (2553) พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านงานใน

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภาสิริ ปัญญาภู (2553) พบว่า ความคิดเห็นต่อ

ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความผูกพันตอ่องค์กร ด้านงานในภาพรวมอยูใ่นระดับเห็นดว้ยปานกลาง 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความผูกพันต่อองค์กร ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ ณัฐญา บุญยิ่งยง (2553) พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยใ์นภาพรวมอยูใ่นระดับเห็นด้วยมาก สอดคล้องกับผลการศกึษาของ พรพมิล กล่อมจิต (2553) พบวา่ ความคิดเห็นตอ่

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยมาก  

แตไ่มส่อดคล้องกับผลการศกึษาของ ภาสิริ ปัญญาภู (2553) พบวา่ ความคิดเห็นตอ่ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความผูกพันตอ่องค์กร 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นภาพรวมอยูใ่นระดับเห็นด้วยปานกลาง  

ด้านภาวะผู้น า จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อ

องค์กร ด้านภาวะผู้น าในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐญา บุญยิ่งยง (2553) 

พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านภาวะผู้น าในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

สอดคล้องกับผลการศกึษาของ พรพิมล กล่อมจิต (2553) พบว่า ความคิดเห็นตอ่ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันตอ่องค์กร 

ด้านภาวะผู้น าในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภาสิริ ปัญญาภู (2553)  

พบวา่ ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความผูกพันตอ่องค์กร ด้านภาวะผู้น าในภาพรวมอยูใ่นระดับเห็นดว้ยปานกลาง 
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ข้อค้นพบ 

 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินในจังหวัด

เชยีงใหม่ มขี้อค้นพบดังนี้ 

1. พนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ มีระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความ

ผูกพันต่อองค์กร ท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้าน

ภาวะผู้น าสูงท่ีสุด และมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ต่ าท่ีสุด 

2. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในภาพรวม เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกปัจจัย โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ( 1) ตนเองมีความ

เต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อประโยชน์ของธนาคาร เป็นหลัก (2) ธนาคารเป็นองค์กรท่ีดีท่ีสุด ท่ีตนเอง

เลือกท างานด้วย (3) ตนเองมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของธนาคาร (4) ตนเองมี

ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ที่จะคงไวซ้ึ่งความเป็นสมาชกิภาพพนักงานของธนาคารต่อไป และ (5) ตนเองมีความพร้อมท่ี

จะรับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นไม่ว่าต่อธนาคาร หรือต่อหน้าท่ีการท างาน ตามล าดับ ซึ่งสามารถนาค่าเฉลี่ยนี้มาท า

การแปลผลระดับความผูกพัน และพบว่า พนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ มีความผูกพัน

ตอ่องค์กร (Engaged Employee) ในทุกหัวข้อ 

3. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร ในภาพรวมของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินใน

จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศ มีผลท าให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ในขณะท่ี สถานภาพ การศึกษาสูงสุด ภูมิล าเนา ต าแหน่ง

ในปัจจุบัน ส่วนงานท่ีปฎบัิตใินปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน และ ระยะเวลาท่ีท างานร่วมกับธนาคารออมสิน ไมม่ผีลท าให้

ระดับความผูกพันตอ่องค์กรโดยรวม แตกตา่งกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

4. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินในจังหวัด

เชยีงใหม่ ได้แก่ ด้านองค์กร และด้านภาวะผู้น า โดยความคิดเห็น ด้านองค์กร ด้านภาวะผู้น า และด้านงาน มคีวามสัมพันธ์

กับความผูกพันของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชยีงใหม่ ในภาพรวม อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.10 ซึ่งด้านองค์กร ด้านภาวะผู้น า และด้านงาน สามารถพยากรณ์ ความผูกพันของพนักงานต่อ

ธนาคารในภาพรวม ได้ร้อยละ 49.7 ส่วนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่มีความสัมพันธ์ ต่อระดับความผูกพันใน

ภาพรวมต่อองคก์ร อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.10 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันตอ่องค์กรของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินในจังหวัด

เชียงใหม่ สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการสร้างความผูกพันของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินในจังหวัด

เชยีงใหม่ ตามขอ้คน้พบท่ีได้จากการศึกษา ดังตอ่ไปน้ี 

 ด้านองค์กร พนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ

ความผูกพันต่อองค์กร ในด้านองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่เมื่อพิจารณาข้อปัจจัยย่อยมีข้อท่ีได้ค่าเฉลี่ย
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ระดับความคดิเห็นต่ าสุด คือ ธนาคารมีการเปิดโอกาส และรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ดังนัน้ธนาคาร

ออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ ควรพิจารณาในด้านนี้เป็นส าคัญ โดยธนาคารควรมีช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและ

เข้าถึงพนักงานเจเนอเรชั่นวายในทุกระดับ เช่น การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีการท างาน 

การใช้บอร์ดประชาสัมพันธ์ และควรมีการจัดประชุมพนักงานประจ าเดือน เพื่อสอบถามความต้องการจากพนักงาน  

เจเนอเรชั่นวาย รวมท้ังข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น เป้าหมายประจ าเดือน สวัสดิการ การฝึกอบรม 

ในปัจจุบัน งบประมาณภายในสาขา วัสดุและอุปกรณข์องสาขา เป็นต้น ส าหรับฝ่ายบริหาร หรือผู้บังคับบัญชา ควรใกล้ชิด

กับพนักงานเจเนอเรชั่นวายให้มากยิ่งขึน้ เพื่อเป็นการสร้างความไวว้างใจกับพนักงาน ผู้บังคับบัญชาตอ้งเปิดใจและยอมรับ

ฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพนักงานเจเนอเรชั่นวายท้ังในด้านดีและไม่ดี พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานเจเนอเรชั่นวาย 

ทุกระดับ มีโอกาสแสดงความคดิเห็นกับหัวหน้าได้โดยตรงและอย่างเท่าเทียม อกีด้วย 

 ด้านภาวะผู้น า พนักงานเจเนอเรช่ันวาย ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชยีงใหม ่มคีวามคิดเห็นต่อองค์ประกอบ

ความผูกพันต่อองค์กร ในด้านภาวะผู้น า โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่เมื่อพิจารณาข้อปัจจัยย่อยมีข้อท่ีได้ค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นต่ าสุด คือ ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แก่พนักงานทุกคน  

ดังนั้นผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้น า ต้องมีการประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีดี  

และเหมาะสมกับพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ให้ครอบคลุมทุกต าแหน่งงานโดยผู้บังคับบัญชาควรให้การสนับสนุนและให้

ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงก าหนดให้มีแผนการอบรมและการสอนงาน หรือ On the job training (OJT)  

จากส่วนงานต้นสังกัดเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเจเนอเรชั่นวายท้ังในด้านการอบรมหลักสูตร

บังคับและการอบรมท่ีเกี่ยวกับงานประจ าของตนเอง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น ามีความส าคัญเป็นอย่างมากกับความ

ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชา ให้ความส าคัญในเร่ืองของทรัพยากรมนุษย์มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก 

พนักงานถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญท่ีสุดในองค์กร เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การให้ความส าคัญกับเร่ืองทรัพยากรมนุษย์นั้น ยังรวมถึงเร่ืองของการท่ีผู้บังคับบัญชามี

วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลในด้านของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต้องสื่อสารและถ่ายทอดเป้าหมายในการท างานให้

พนักงานเจเนอเรชั่นวายได้รับทราบโดยท่ัวถึง เพื่อให้พนักงานเจเนอเรชั่นวายสามารถได้รับทราบและปฏิบัติงานไปใน

ทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ยิ่งไปกว่านั้น การให้ค าแนะน าและแนวทางในการท างานให้แก่พนักงานเจเนอเรชั่น

วายก็เป็นเร่ืองส าคัญเช่นกัน เมื่อพนักงานเจเนอเรชั่นวาย มปัีญหาไมท่ราบว่าจะต้องท าอย่างไรตอ่ไป การได้รับค าแนะน าที่

ดีจากผู้บังคับบัญชานัน้ นอกจากจะท าให้พนักงานสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างเต็มท่ีและเต็มความสามารถแล้ว ยังเป็นสร้าง

ขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานได้ดีอีกดว้ย 

 ด้านงาน พนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม ่มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความ

ผูกพันต่อองค์กร ในด้านงานโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยปัจจุบันธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการ

ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมตัดสินเกี่ ยวกับงานท่ีตนปฏิ บัติอยู่  และมีการมอบหมายงานให้ เหมาะสมกับ  

ความรู้ความสามารถของพนักงานเป็นหลัก เพื่อลดความผิดพลาดจากการท างาน รวมถึงมีการก าหนดรูปแบบการท างาน

ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักจากส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยย่อยเร่ือง การจัดเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ี

สนับสนุนการท างานของพนักงานเจเนอเรชั่นวาย อย่างเพียงพอ และ การจัดการระบบการให้ค าปรึกษาด้านการท างาน
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และการพัฒนาความรู้แก่พนักงาน ซึ่งพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ดังนั้น ธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ ควรน ามาปรับปรุงเพื่อให้พนักงานเจเนอเรชั่นวาย 

ท างานได้สะดวก รวดเร็ว และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิท ธิผลในการท างานแก่พนักงานได้โดยตรง  

โดยผู้บังคับบัญชาควรสอบถามพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ถึงความต้องการอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ียังมีไม่เพียงพอต่อการ

ท างาน เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคิดเลขประจ าเคาร์เตอร์ เป็นต้น เพื่อจัดหาอุปกรณ์มาสนับสนุนการท างานของพนักงาน  

เจเนอเรชั่นวายได้อย่างเต็มท่ี นอกจากนั้น หัวหน้าควรมีการให้ค าปรึกษาด้านการท างานและประเมินความรู้ด้านงานของ

พนักงาน หากพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ยังขาดความรู้ในด้านใด เชน่ ด้านการขอสนิเชื่อให้กับลูกค้า ด้านการลงทุน เป็นต้น 

ทางผู้บังคับบัญชาจะได้อบรมพัฒนาความรู้ให้พนักงานได้ตรงจุด อกีด้วย 

 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่  

มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กร ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

แต่เมื่อพิจารณาข้อปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยเร่ือง ธนาคารมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของพนักงานอย่างเพียงพอ 

ธนาคารมีการจัดการวางแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้อย่างเหมาะสม และธนาคารมีระบบการจ่าย

ค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นในธุรกิจเดียวกันได้ พนักงานเจเนอเรชั่นวาย ของธนาคารออมสินในจั งหวัด

เชยีงใหม ่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับเห็นด้วยปานกลาง ดังนัน้ ธนาคารควรให้ความส าคัญในปัจจัยเหล่านี้ โดยฝ่ายทรัพยากร

บุคคลของธนาคาร ควรท าการส ารวจ ค่าจ้างค่าตอบแทนของธนาคารรัฐวสิาหกิจอื่น เชน่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอสิลาม 

ธกส. ธอส. เป็นตน้ รวมถึงธนาคารพาณิชย ์เพื่อน ามาพจิารณาก าหนดโครงสร้างค่าจ้างและค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม

กับงานท่ีพนักงานรับผิดชอบ โดยพนักงานควรได้รับผลตอบแทน และสวัสดิการ ไม่แตกต่างจากธนาคารอื่นมากนัก   

และควรแนะน าพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ให้ค านึงถึงโบนัสประจ าปี และสวัสดิการของธนาคารร่วมด้วยในการค านวณ

ผลตอบแทนท่ีได้รับจากธนาคาร  

 นอกจากนี้ ธนาคารควรมีการส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานทุกระดับได้รับการอบรมตามหน้าท่ีอย่างท่ัวถึง  

โดยการให้พนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถหรือบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ โดยมีการสอบถามถึงความต้องการของ

พนักงานเจเนอเรชั่นวาย ว่าต้องการการอบรมในต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบหรือการสร้างเสริมทักษะในด้านใด หรือการ

ทดสอบความสามารถท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีต าแหน่งงาน เพื่อท าให้ทราบว่าพนักงานเจเนอเรชั่นวาย ท่ีปฏิบัติงานอยู่นั้น  

มีความเชี่ยวชาญหรือขาดทักษะในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ โดยผู้บังคับบัญชาสามารถเลือกการฝึกอบรม 

ท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นการพัฒนาทัง้เร่ืองงานและเร่ืองทัศนคตท่ีิพนักงานควรมตีอ่องค์กร ท าให้เกิดภาคภูมิใจและมีความรู้สกึ

เป็นหน่ึงเดียวกับองคก์ร ส่งผลให้มีความภักดี องคก์รท่ีมีการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ี์ดจีะสามารถสร้างทัศนคติในแง่บวก

ต่อพนักงาน ซึ่งสง่ผลตอ่ระดับความผูกพันขององคก์รท่ีเพิ่มขึ้นอกีด้วย 
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