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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อความผูกพันใน

องค์การของบุคลากรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การจองบุคคลากร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับตําแหน่ง 
ระดับเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีบุคลากรในธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้จากประชากร จํานวน 300 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ
อย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ี
ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการประเมินความสอดคล้องและมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .89 และสถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และค่า F การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบEnter และStepwise 
ผลการวิจัยพบว่า  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีตอบแบบสอบถาม ท้ังหมดจํานวน 300 คน จําแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
10-15 ปี ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับ 4- 7 ระดับเงินเดือน 20,001-30,000 บาท ไม่มีเงินประจําตําแหน่ง 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี 3 ตัวแปร  คือ ด้านค่าตอบแทน ด้านการ
คัดเลือก และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยตัวแปรท้ัง 3 สามารถร่วมกันทํานาย ความผูกพันในองค์การ
ของบุคลากรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ร้อยละ 99 พบว่า เมื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ด้านค่าตอบแทน ด้านการคัดเลือก และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย ส่งผลให้มีความผูกพัน
ในองค์การจะเพ่ิมข้ึน 0.968 0.334 และ 0.160 หน่วย ตามลําดับ 
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 เปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของบุคคลากร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน
จังหวัดอุบลราชธานีจําแนกปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์การในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนบุคลากรท่ีมีอายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับ
ตําแหน่ง ระดับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันในองค์การในภาพรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
คําสําคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์, ความผูกพันในองค์การ, ค่าตอบแทน 
 

ABSTRACT 
  This research Objectives 1) To study the Human resource management that affect 
organizational commitment of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives In Ubon 
Ratchathani 2) To compare Human resource management that influences employee engagement. 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives In Ubon Ratchathani by gender, age, education, 
working hours, position, salary level And money The samples used in this study were personnel in 
the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives In Ubon Ratchathani A total of 300 people 
were sampled by stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire. Human 
Resource Management Affecting Organizational Commitment of Personnel Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives. In Ubon Ratchathani Quality inspection The reliability and validity were 
.89 Statistical methods used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, F-test, multiple regression, multiple regression analysis, Enter and Stepwise. 
 The sample was used in this study. Most of the staff of the Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives in Ubon Ratchathani. All 300 questionnaires were distributed by 
demographic data. Mostly male. Age between 31-40 years old. Period of operation 10-15 years. 
20,001-30,000 baht No position fee.  
 Human Resource Management Affects Organizational Commitment of Bankers for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives. In Ubon Ratchathani In general, there are 3 variables: 
compensation. Selection And the evaluation of the performance. All three variables can be 
predicted together. The organizational commitment of the Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives was 99%. Selection As a result, the organizational commitment increased by 0.968, 
0.334 and 0.160, respectively. 
 Compare the organizational commitment of the staff. Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives In the Ubon Ratchathani province, personal factors were found to be different among 
sex workers. There is no difference in organizational commitment. At the .01 level of personnel, 
Emoluments The difference in the organizational commitment in the overall difference. At the .01 
level of significance 
Keywords: Human Resource Management, Organizational Commitment, Remuneration 
 
บทนํา  
 ตามแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้านทรัพยากรมนุษย์ในเร่ืองการพัฒนาระบบ
บริหารผลงานเช่ือมโยงกับระบบแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากรและกําหนดแผนดําเนินการท่ีเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์เสริมสร้างจริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร และแรงจูงใจให้บุคลากรมีความสุข ผูกพันต่อ ธ.ก.ส. รวมท้ัง
พัฒนาระบบงานบริหารและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เอื้อต่อผลการดําเนินงาน เพิ่มความผูกพันของบุคลากร และปรับความสามารถ
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การ บริหารและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ในการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2559 
ภาพรวมธนาคาร พบว่า บุคลากรมีระดับความพึงพอใจสูงขึ้นมากกว่าปีบัญชีท่ีผ่านมาทุกปัจจัย โดยปัจจัยความพึงพอใจ ท่ีมีระดับ
คะแนนมากท่ี สุด ได้แก่  ปัจจัย ด้านลักษณะของงาน เ ร่ือง “งานท่ีท่านทําในปัจจุบันมี คุณค่า” ส่วนการสํารวจความสุข
(HAPPINOMETER) พบว่า มิติที่มีคะแนนมากท่ีสุด คือ มิติการงานดี และมิติที่ได้คะแนนน้อยท่ีสุด คือ มิติสุขภาพเงินดี สําหรับความพึง
พอใจและความผูกพันของบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ปัจจัยฯ ท่ีต้องนํามาพัฒนา เน่ืองจากมีคะแนนความพึงพอใจในระดับ
ตํ่าสุด คือ ปัจจัยด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความพึงพอใจ และความผูกพันกับ
ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ตามรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (SEM) ของปีบัญชี 2558 พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพัน 3 ลําดับ
แรก คือ ปัจจัยด้านลักษณะของงาน ปัจจัยด้านการนําองค์กร และปัจจัยด้านเพื่อนร่วมงาน ได้มีการนําข้อมูลผลการประเมินฯ มา
พิจารณา เพื่อกําหนดแผนเสริมสร้างความผูกพัน โดยคัดเลือกปัจจัยด้านลักษณะของงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันเป็น
ลําดับแรก และพบว่ามีระดับคะแนนลดลงจากปีบัญชีที่ผ่านมา โดยเน้นเร่ือง “งานท่ีท่านทําในปัจจุบันมีความสอดคล้องระหว่างทักษะท่ี
มีกับความรู้ความสามารถท่ีจําเป็นในการทํางาน” และวิเคราะห์เพิ่มเติมพบว่า กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ท่ีอยู่ใน Generation Y เป็นกลุ่มท่ีมี
ระดับคะแนนน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แผนธุรกิจฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 2560: 32-33) 
 เน่ืองจากปัจจุบันการดํารงอยู่ของบุคลากรเร่ิมมีการเคล่ือนย้ายออกจากองค์การดังเห็นได้จากสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
อุบลราชธานี มีจํานวนการลาออกก่อนเกษียณอายุและการลาออกจากบุคลากรบรรจุใหม่ ในปี 2560 มีจํานวนการลาออกก่อน
เกษียณอายุและการลาออกเป็นจํานวน 4 ราย ซ่ึงมีความแตกต่างในด้านปัจจุบันส่วนบุคคลเพศอายุตําแหน่งอายุการทํางานและในอีก
ด้านหน่ึงท่ีมีการยื่นเร่ืองปรับโครงสร้างเงินเดือนเป็นระยะเวลา 3 ปี และยังมีเหตุการณ์ บุคลากรตัดสินใจลาออก  สัดส่วนการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนบุคลากรใหม่ ซ่ึงสะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความผูกพันในองค์การของบุคลากร และการสร้าง
ความผูกพันต่อองค์การท่ีจะมีการวัดความผูกพันต่อองค์การทุกปีโดยมีเป้าหมายในแผนธุรกิจของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ไม่ตํ่ากว่า 4.80 
(คะแนนเต็ม 5) โดยเข้าระบบประเมินความพึงพอใจและคามผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ ธ.ก.ส. ทางระบบอินทราเน็ตขององค์การ ซ่ึง
เป็นความท้าทายของ สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีจะสร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในสังกัด 
 จากปัญหาดังกล่าวจึงทําให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาว่าสาขาในสังกัดสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานีมีการบริหารจัดการ
การดําเนินงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์การเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
องค์การเป็นองค์กรธุรกิจท่ีดีมีการทํางานในเชิงรุก รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นปัจจัยหลักสําคัญท่ีสุด ซ่ึงองค์การต้องให้
ความสนใจและจูงใจให้บุคลากรในทุ่มเทการทํางานให้กับองค์การอย่างเต็มความรู้ความสามารถพื่อให้องค์การประสบความสําเร็จ บรรลุ
ตามเป้าหมายการท่ีทําให้บุคลากรปฏิบัติงานให้กับองค์การได้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ องค์การต้องคํานึงถึงความรู้สึก ความต้องการ
ด้านจิตใจท่ีมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การท่ีต้องการมีส่วนร่วมในองค์การจนมีความเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน ซ่ึงเป็นการธํารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์การให้ยาวนานท่ีสุดด้วยความจงรักภักดีต่อองค์การ  ทําให้บุคลากรรู้สึกรักและ
ผูกพันต่อองค์การโดยไม่คิดท่ีจะลาออกจากองค์การไปจึงทําให้มีผู้วิจัยสนใจท่ีจะทําการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความ
ผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงยังไม่มีการทําวิจัยลักษณะน้ีมา
ก่อน ผู้วิจัยเห็นถึงความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะทําการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลทําให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การและศึกษา
ว่าแต่ละปัจจัยส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การมากน้อยเพียงใด ทําให้ทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ 
และด้านบรรทัดฐาน ผลท่ีได้รับจากการวิจัยคร้ังน้ี เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเป็นองค์การธุรกิจท่ีดีนําไปสู่องค์การในอนาคต โดยจะ
ทําการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การจองบุคคลากร ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี  
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2560 โดยผู้วิจัยได้
ดําเนินการเพื่อหากลุ่มตัวอย่างขนาดของจํานวนประชากรในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี รวม
ท้ังหมด 25 สาขา มีประชากร 518 คน เลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างได้ 300 คน  
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย (ขนาดสาขาแบ่งตามสัดส่วนจํานวนประชากร) 
 

ขนาด สาขา 
บุคลากร 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ใหญ่ 

สาขาเดชอุดม 34 20 
สํานักงานจังหวัด 27 16 
สาขาเขมราฐ 27 16 
สาขาบุณฑริก 24 14 

กลาง 

สาขาม่วงสามสิบ 24 14 
สาขาอุบลราชธานี 23 14 
สาขาโพธิ์ไทร 23 14 
สาขาวารินชําราบ 22 13 
สาขานํ้ายืน 22 13 
สาขาตระการพืชผล 20 12 
สาขาสําโรง 22 13 
สาขาพิบูลมังสาหาร 19 11 

เล็ก 

สาขาตาลสุม 19 11 
สาขาเหล่าเสือโก๊ก 18 12 
สาขานาจะหลวย 17 10 
สาขาศรีเมืองใหม่ 17 10 
สาขาคําเจริญ 17 10 
สาขาชัยมงคล 17 10 
สาขานํ้าขุ่น 16 10 
สาขากุดข้าวปุ้น 16 10 
สาขาทุ่งศรีอุดม 15 10 
สาขาบ้านกอก 15 10 
สาขาดอนจิก 15 10 
สาขาสิรินธร 14 9 
สาขาสว่างวีระวงศ์ 13 8 

รวมทั้งหมด 25 สาขา 518 300 
ที่มา : ระบบ Intranet ธ.ก.ส., 2560 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลตามวิธีการแบบ Likert Scale เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6 ด้านคือ ด้านการสรรหา ด้านการคัดเลือก ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทน และด้านสิทธิประโยชน์ ความผูกพันในองค์กร 3 ด้าน คือ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน 
และข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 

ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์การได้คะแนนความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ไว้ดังน้ี 
 ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 - 1.50  หมายถึง มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารน้อยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียคะแนน 1.51 - 2.50  หมายถึง มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์น้อย   
 ค่าเฉล่ียคะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ปานกลาง    
    ค่าเฉล่ียคะแนน 3.50 - 4.50  หมายถึง มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาก 
 ค่าเฉล่ียคะแนน 4.50 - 5.00  หมายถึง มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากท่ีสุด 
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ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี 

 ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความผูกพันในองค์การอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียคะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความผูกพันในองค์การอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉล่ียคะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความผูกพันในองค์การยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียคะแนน 3.50 – 4.50  หมายถึง  มีความผูกพันในองค์การอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉล่ียคะแนน 4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความผูกพันในองค์การอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและเอกสารต่างๆ เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการวิจัย และใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. กําหนดกรอบแนวคิดจากข้อมูลท่ีทําการศึกษามาท้ังหมด โดยวิเคราะห์แยกประเด็นท่ีต้องการศึกษาและนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

3. กําหนดโครงร่างของแบบสอบถามตามประเด็นท่ีสําคัญของวัตถุประสงค์ และขอบเขตการศึกษาโดยนําร่าง
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ นําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

4. นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของการใช้ภาษา (Wording) 

5. นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญมาปรับปรุงร่วมกับกรรมการอีกคร้ัง 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูลท่ัวไปของการวิจัยพบว่า 
 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด
อุบลราชธานี ท่ีตอบแบบสอบถาม ท้ังหมดจํานวน 300 คน จําแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10-15 ปี ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับ 4- 7 
ระดับเงินเดือน 20,001-30,000 บาท ไม่มีเงินประจําตําแหน่ง  
 สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุระหว่างความผูกพันในองค์การของบุคลากรในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

จังหวัดอุบลราชธานี (Y) และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ตัวแปรX) โดยวิธ ีStepwise 

 

ตัวพยากรณ ์ B Beta t Sig 

ด้านการคัดเลือก (X2) 0.210  0.334  7.200** 0.000  
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (X4) 0.900  0.160  3.000**  0.003  
ด้านค่าตอบแทน (X5) 0.430  0.960  9.360** 0.000  

F = 34.60    Constant =8.13    df = 299 R = 0.997 R2 = 0.993  R2
adj = 0.993  Sig F = .00 

 
 จากตารางพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี 3 ตัวแปร  คือ ด้านค่าตอบแทน ด้านการคัดเลือก และด้าน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยตัวแปรท้ัง 3 สามารถร่วมกันทํานาย ความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ได้ร้อยละ 99 โดยส่งผลดังน้ี ด้านค่าตอบแทน ด้านการคัดเลือก ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น 1 หน่วย 
ความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มขึ้น 0.968 0.334 0.160  
หน่วย ตามลําดับ 
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 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของบุคคลากร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ในจังหวัดอุบลราชธานีจําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับตําแหน่ง ระดับเงินเดือน และเงินประจํา
ตําแหน่ง พบว่า   

จากการศึกษา พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันในองค์การของบุคลากรในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก กรณีจําแนกรายด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี ด้านจิตใจ 
ด้านบรรทัดฐาน  ด้านการคงอยู่ ตามลําดับ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ พบว่า 
 บุคลากรท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 กรณี
เปรียบเทียบแยกรายด้าน เพศแตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันในองค์การแตกต่างกัน ด้านจิตใจ และด้านการคงอยู่ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 บุคลากรท่ีมีอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันในองค์การในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เปรียบเทียบรายคู่ พบว่า มีความคิดเห็นต่อความผูกพันในองค์การ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลําดับ บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์การในภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 บุคลากรท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์การในภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 บุคลากรท่ีมีระดับตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์การในภาพรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปรียบเทียบรายคู่ พบว่า บุคลากรมีความผูกพันในองค์การ ด้านบรรทัดฐาน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 บุคลากรท่ีมีระดับเงินเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์การในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปรียบเทียบรายคู่ พบว่า บุคลากรท่ีมีระดับเงินเดือนแตกต่างกันมีความผูกพันในองค์การ ด้านจิตใจ ด้าน
บรรทัดฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 บุคลากรท่ีมีและไม่มีเงินประจําตําแหน่ง มีความผูกพันในองค์การใน
ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  
อภิปรายผล 
 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านค่าตอบแทน ด้านการคัดเลือก ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านสิทธิประโยชน์ ด้านการสรรหา และด้านการฝึกอบรมและพัฒนา เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัด
อุบลราชธานี มี 3 ด้าน คือ 
 1.1 ด้านค่าตอบแทนส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ช้ีให้เห็นว่า บุคลากรให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายให้ บุคลากรได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และวิชาความรู้ทักษะความชํานาญตามตําแหน่งของงานซ่ึงตนได้รับไว้ตามสัญญาจ้างแรงงาน ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของศศิวิมล ทุมวัน (2559: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาปัจจัยเชิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การ
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความผูกพันในองค์การเร่ืองความผูกพันต่อองค์การโดยรวม
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ คือ ด้านค่าตอบแทน และสอดคล้องกับ สิริรักษ์ ศิริมาสกุล (2559 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และภาวะผู้นํา ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา องค์กรธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Measurement & Control) สัญชาติญี่ปุ่น พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านค่าตอบแทนส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร 0.309 และสอดคล้องกับ ปิยพร ห้อง
แซง (2555: 180-197) ได้ทําการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานสาขาธนาคารออมสิน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เม่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านค่าตอบแทน เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์กรใน
เร่ืองความผูกพันจะเพิ่มขึ้น 0.167 หน่วย  
 1.2 ด้านการคัดเลือกส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ช้ีให้เห็นว่า บุคลากรให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายให้ ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือกมีความเหมาะสมเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ และมีการประชุมวางแผน ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทํางานในองค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิวิมล ทุม
วัน (2559: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาปัจจัยเชิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความผูกพันในองค์การเร่ืองความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ คือ ด้านการคัดเลือก และสอดคล้องกับศุภชัย  รุ่งเจริญสุขศรี (2559: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา ความผูกพัน
ในองค์กร การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความพึงพอใจในสวัสดิการพนักงาน ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพมีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับปิยพร  ห้องแซง (2555: 180-197) ได้
ทําการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 
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พบว่า เม่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการคัดเลือก เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์กรในเร่ืองความผูกพันจะเพิ่มขึ้น 
0.162 หน่วย  
 1.3 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ช้ีให้เห็นว่า บุคลากรให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายให้มีกระบวนการประเมินค่าของ
บุคคลในผลการปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมกับตําแหน่งและสายงาน และใช้ผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ในการเพิ่มค่าตอบแทนหรือ
การเล่ือนตําแหน่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิวิมล ทุมวัน (2559: 
บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาปัจจัยเชิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความผูกพันในองค์การเร่ืองความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ คือ 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับสิริรักษ์ ศิริมาสกุล (2559 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
และภาวะผู้นํา ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา องค์กรธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(Measurement & Control) สัญชาติญี่ปุ่น พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร 0.377  

2. เปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของบุคคลากร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานีจําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับตําแหน่ง ระดับเงินเดือน และ
เงินประจําตําแหน่ง ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ ในภาพรวมแตกต่างกัน จําแนกเป็นรายด้านดังน้ี 
 2.1 บุคลากรท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภดล  เตชัย (2558: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรและ
ความสําเร็จในการทํางานของพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง 
พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับภูวดล  
บุญอ่ํา (2558: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ความผูกพันในองค์การของพนักงานธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานครจําแนกตาม เพศต่างกันมีความผูกพันในองค์การไม่แตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับบุญสันติ  ประทุมปี (2558: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา ความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาคาทอลิก 
สังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา พบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับนูรีมัน  ดอเลาะ 
(2556: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พบว่าผลการเปรียบเทียบ
ความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จําแนก ตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศท่ีแตกต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับปิยพร ห้องแซง (2555: 180-197) ได้ทําการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศของ
พนักงานท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับลิตา ล้ิมสวัสด์ิ (2551:  บทคัดย่อ) ได้
ทําการศึกษาจริยธรรมในหน้าท่ีธุรกิจขององค์การท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ พบว่า
พนักงานเพศแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน กรณีเปรียบเทียบแยกรายด้าน เพศแตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันใน
องค์การแตกต่างกัน ด้านจิตใจ และด้านการคงอยู่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์  มณีรัตน์ 
(2559: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ความผูกพันในองค์การ: ศึกษากรณี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พบว่า ความผูกพันใน
องค์การของบุคลากรในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแตกต่างกันไปตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซ่ึงได้แก่ เพศ 
 2.2 บุคลากรท่ีมีอายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับตําแหน่ง ระดับเงินเดือนเงินประจําตําแหน่ง ท่ีแตกต่าง
กันมีระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันในองค์การในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
อนันต์  มณีรัตน์ (2559: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ความผูกพันในองค์การ: ศึกษากรณี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พบว่า 
ความผูกพันในองค์การของบุคลากรในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแตกต่างกันไปตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซ่ึงได้แก่ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การทํางาน ตําแหน่งงาน ให้ความผูกพันในองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.05 และสอดคล้องกับบุญสันติ  ประทุมปี (2558: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา ความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาคาทอลิก 
สังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา ครูที่มีอายุต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประสบการณ์
ในการทํางาน ท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสอดคล้องกับนูรีมัน  ดอเลาะ (2556: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ พบว่าลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ตําแหน่งงานและหน่วยงานท่ีสังกัดท่ีแตก 
ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และสอดคล้องกับลิตา ล้ิมสวัสด์ิ (2551:  บทคัดย่อ) ได้
ทําการศึกษาจริยธรรมในหน้าท่ีธุรกิจขององค์การท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่ พบว่า
พนักงานท่ีมีอายุ สถานภาพ ตําแหน่งงาน และอัตราเงินเดือนต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การต่างกัน และพนักงานท่ีอายุงานต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์การต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงมีความแตกต่างกับ นภดล  เตชัย (2558: บทคัดย่อ) ได้
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ทําการศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรและความสําเร็จในการทํางานของพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ อายุ ,ระยะเวลาการทํางาน ,ระดับการศึกษา
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแตกต่างกับปิยพร ห้องแซง 
(2555: 180-197) ได้ทําการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน ของพนักงานท่ี
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 
สรุป  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี 3 ตัวแปร  คือ ด้านค่าตอบแทน ด้านการคัดเลือก และด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของบุคคลากร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี
จําแนกปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรท่ีมีอายุ 
วุฒิการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับตําแหน่ง ระดับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันในองค์การใน
ภาพรวมแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

 
ข้อเสนอแนะในเชิงการนําไปปฏิบัติ 
1. จากผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน ด้านคัดเลือก และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ีมีผล
ต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
 1.1 ข้อเสนอแนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านค่าตอบแทน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี
ควรมีการกําหนดนโยบายให้ บุคลากรได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และวิชาความรู้ทักษะ
ความชํานาญตามตําแหน่งของงานซ่ึงตนได้รับไว้ตามสัญญาจ้างแรงงาน  
 1.2 ข้อเสนอแนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการคัดเลือก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี
ควรมีการกําหนดนโยบายให้ ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือกมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ และมีการประชุมวางแผน ในการ
คัดเลือกบุคคลเข้ามาทํางานในองค์การ 
 1.3 ข้อเสนอแนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน
จังหวัดอุบลราชธานีควรมีการกําหนดนโยบายให้มีกระบวนการประเมินค่าของบุคคลในผลการปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมกับตําแหน่ง
และสายงาน และใช้ผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ในการเพิ่มค่าตอบแทนหรือการเล่ือนตําแหน่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและ
มาตรฐานแบบเดียวกัน 
 2. จากผลการวิจัย ผู้วิจัยค้นพบข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ปัจจัยส่วนบุคคลจําแนกตาม อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ระดับตําแหน่ง ระดับเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง ต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากร แตกต่างกัน 
ดังน้ัน ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้ มีการจัดกิจกรรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับ
บุคลากรให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร เพื่อให้เกิดความผูกพันในองค์การ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
จากผลการวิจัย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี  
1. ศึกษาปัจจัยทางการบริหารและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี 
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์และความผูกพันในองค์การท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี 
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3. ศึกษาวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ฝอล.) 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณ์ได้เป็นผลมาจากการได้รับความช่วยเหลือ การดูแลเอาใจใส่ กระตุ้น ผลักดัน และคําช้ีแนะ ท่ี
มีคุณค่ายิ่งจาก อาจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ ท่ีกรุณาให้คําปรึกษาและเอาใจใส่ตรวจสอบวิทยานิพนธ์เพื่อความสมบูรณ์ทุกขั้นตอนรวมท้ัง
ท่ีได้ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาความรู้แก่ ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงด้วยความเคารพยิ่ง 
ขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีช่วยเหลือใน
การตอบแบบสอบถาม สุดท้ายขอมอบคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเพื่อบูชาครู-อาจารย์ และอีกหลายท่านท่ีมิได้
กล่าวนาม ท่ีให้การสนับสนุนในการวิจัย ช่วยช้ีแนะ และให้โอกาสในการศึกษา คอยเป็นกําลังใจ จนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จ
สมบูรณ์ได้ด้วยดี 

 
เอกสารอ้างอิง 
นภดล  เตชัย. (2558). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรและความสําเร็จในการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฝ่ายกจิการสาขาภาคเหนือตอนล่าง. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์.  

นูรีมัน  ดอเลาะ. (2556). ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ.  

บุญสันติ  ประทุมปี. (2558). การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา. 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา.  

ปิยาพร ห้องแซง. (2555). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานคร.  (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ).  

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. (2558). การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร
ท่ีมีต่อธ.ก.ส. ปีบัญชี 2557. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.  

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. (2560). แผนธุรกิจฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์2560. กรุงเทพฯ: ฝ่าย 
 ทรัพยากรมนุษย ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์. 
ภูวดล  บุญอ่าํ. (2558). ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานธุรกจิโรงแรมในกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ลิตา  ล้ิมสวัสด์ิ. (2551). จริยธรรมในหน้าท่ีธุรกิจขององค์กรท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่. 

(วิทยานิพนธ์บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ). 
ศศิวิมล  ทุมวัน. (2559). ปัจจยัเชิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การ ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ. 

(วิทยานิพนธ์บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม). 
ศุภชัย  รุ่งเจริญสุขศรี. (2559). ความผูกพันในองค์กร การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความพึงพอใจในสวสัดิการพนักงาน

ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธบ์ริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ).  

สิริรักษ์  ศิริมาสกุล. (2559). การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และภาวะผู้นา ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา องค์กรธุรกิจ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการระบบควบคุมอัตโนมัติ (Measurement & Control) สัญชาติญี่ปุ่น.  (วิทยานิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น).  

อนันต์  มณีรัตน์. (2559). ความผูกพันในองค์การ: ศึกษากรณี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย). 

 


