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บทคัดย่อ 
 

 การศกึษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์  ดงันี ้ประการแรกคือ เพ่ือศกึษาระดบั ความคิดเห็นของ

พนักงาน ต่อปัจ จัยลกัษณะงาน  ประการที่สองคือ เพ่ือศกึษาระดบัความผูกพนัต่อองค์การของ

พนักงาน  ประการที่สามคือ เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน  จําแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล และประการสดุท้ายคือ เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะงาน กับความ

ผูกพนัต่อองค์การ กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํานวน 372 คน เก็บข้อมลูโดยใช้

แบบสอบถาม และประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล ได้แก่ 

ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  การ

เปรียบเทียบ ความแตกต่าง ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  และค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ ของ เพียร์สนั  โดย

กําหนดค่านัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

 ผลการศกึษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นของต่อปัจ จยัลกัษณะงานในระดบัปานกลาง 

มีความผูกพนัต่อองค์การในระดบั มาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วน

บคุคล คือ เพศ  อายุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศกึษา  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  และระดบั

รายได้ แตกต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ

ปัจจัยลกัษณะงานมีความสมัพนัธ์ ทางบวก กับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน  อย่าง มี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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Abstract 

 

 The purposes of this study were firstly to study the level of opinion about job 

characteristics, secondly to study the level of organizational commitment, thirdly to 

compare their organizational commitment according to personal factors, and lastly to 

study the relationship between job characteristic and organizational commitment. The 

samples of this study were 372 employees in Kasikornbank. The data were collected by 

questionnaire and, analyzed by Statistical Software. The statistic tools were mean, 

standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, Multiple comparison test by Scheffe’s 

method and Pearson product-moment correlation coefficient at the .05 level of 

significance. 

 

 The results of research indicated that the level of opinion about job 

characteristics of Kasikornbank's employees was moderate, the level of organizational 

commitment towards the Kasikornbank of employees was high. The hypothesis test 

showed that the employees who had different in gender, age, marital status, education 

level and period of employment and income level did cause difference in the 

organizational commitment with statistical significant at .05. The opinion about job 

characteristics and employee engagement had a positive relationship with the 

employees's Organizational Commitment with the .05 level of statistical significance. 
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บทนํา 

 

ความสําคัญของปัญหา  

 

 ธนาคารกสิกรไทยซึง่เป็นองค์การขนาดใหญ่ ที่มีการเติบโตและขยายตวัอย่างมัน่คงและ

ต่อเน่ือง ภายใต้การเติบโตนี ้ปัจจัยที่เป็นแรงขับเคลื่อนสําคญัที่สดุของธนาคารกสิกรไทยคือ การมี

บุคลากรที่มีคณุภาพ ซึง่ธนาคารกสิกรไทยได้ใช้กลยุทธ์เก่ียวกับทรัพยากรมนษุย์ เพ่ือสร้างองค์การ



ให้เป็นองค์การที่บุคลากรต้องการที่จะทาํงานกับธนาคารกสกิรไทยต่อไปในอนาคต  (ธนาคารกสิกร

ไทย, 2556) 

 

 อย่างไรก็ตาม  ข้อมลูการลาออกของพนักงานธนาคารกสิกรไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มี

การลาออกมากที่สดุในรอบ 4 ปี ซึง่ ไม่สอดคล้องกับนโยบายการขยายองค์การของธนาคาร  

ปัญหาการลาออกของพนักงานทําให้เกิดความเสี่ยงโดยตรงในเร่ืองของการร่ัวไหลของข้อมลู

ธนาคาร และการร่ัวไหลของความรู้ นอกจากนี ้การรับพนักงานใหม่ทําให้ สิน้เปลืองงบประมาณใน

การฝึกอบรม ความท้าทายของปัญหานีจ้ึงอยู่ที่การรักษา  และสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มีความ

ผูกพนักับองค์การ และอยู่ทํางานกับองค์การต่อไป (ธนาคารกสิกรไทย, 2559) 

 

 ดงันัน้ ผู้ศกึษาจึง สนใจ ทําการศกึษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองค์การในการใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้าง

ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานให้สงูขึน้ และมีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็ม

กําลงัความสามารถในการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองเป้าหมายสงูสดุขององค์การ อนัจะ

นําไปสู่ความเจริญเติบโตขององค์การในในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 

 1. เพ่ือศกึษาระดบัความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน ) ต่อ

ปัจจัยลกัษณะงาน 

 

 2. เพ่ือศกึษาระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  

 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จําแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

 4. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะงาน กับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย  

 

  



ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 

 1.  ธนาคารกสิกรไทยสามารถนําผลที่ได้จากการศกึษามาเป็นข้อมลูเบือ้งต้นเพ่ือให้

ธนาคารได้ทราบเก่ียวกับระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน  

 

 2.  ธนาคารกสิกรไทยสามารถนําผลการศกึษาที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการ

บริหารงานการบุคคลในส่วนของการปรับปรุงปัจจัยลกัษณะงาน  และประสบการณ์ในงานให้

เหมาะกับพนักงาน เพ่ือเสริมสร้างความผูกพนัต่อองค์การและรักษาบุคลากรไว้กับองค์การต่อไป 

 

ขอบเขตของการศึกษา  

 

 การศกึษาครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) กําหนดขอบเขต

ประชากรในการศกึษาครัง้นีคื้อ พนักงานธนาคารกสิกรไทย ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานใหญ่  อาคาร

แจ้งวฒันะ จํานวน 5,167 คน (ธนาคารกสิกรไทย, 2559) เก็บข้อมลูในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 

การตรวจเอกสาร  

  

 การศกึษา ครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้นําเสนอเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศกึษา เพ่ือนํามา

เป็นแนวทางในการศกึษาโดยกําหนดหวัเร่ือง ดงัต่อไปนี ้

 1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การ 

 2.  ปัจจัยลกัษณะงานที่มีความสมัพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การ 

 3.  ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกับธนาคารกสิกรไทย 

 4.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 

 จากการตรวจเอกสารแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวข้างต้น ผู้ศกึษาได้นํามากําหนดเป็น

กรอบแนวคิดในการศกึษาดงันี  ้

 

  



 ตัวแปรอิสระ (x)      ตัวแปรตาม  (y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สมมุติฐานของการวิจัย  

 

สมมุติฐานท่ี 1  พนักงานธนาคารกสิกรไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์การ

แตกต่างกัน 

  1.1 พนักงานธนาคารกสิกรไทยที่มีเพศต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกัน  

  1.2 พนักงานธนาคารกสิกรไทยที่มีอายุต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกัน  

  1.3 พนักงานธนาคารกสิกรไทยที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์การ

แตกต่างกัน 

  1.4 พนักงานธนาคารกสิกรไทยที่มีระดบัการศกึษาต่างกันมีความผกูพนัต่อองค์การ

แตกต่างกัน 

  1.5 พนักงานธนาคารกสิกรไทยที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันมีความผูกพนั

ต่อองค์การแตกต่างกัน  

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล  

- เพศ  

- อายุ 

- สถานภาพสมรส  

- ระดบัการศกึษา  

- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   

- ระดบัรายได้ 

ปัจจัยลักษณะงาน  

- ความมีอิสระในการทํางาน  

- ความหลากหลายของงาน 

- ความมีเอกลกัษณ์ของงาน 

- ผลสะท้อนกลบัจากการทํางาน  

- งานที่มีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน  

ความผูกพันต่อองค์การ  
 

- ความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมาย

และค่านิยมขององค์การ  

- ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายาม

อย่างเต็มกําลงัสามารถเพ่ือประโยชน์

ขององค์การ 

- ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิก

ภาพขององค์การต่อไป  



  1.6 พนักงานธนาคารกสิกรไทยที่มีระดบัรายได้ต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์การ

แตกต่างกัน 

 

สมมุติฐานท่ี 2  ปัจจัยลกัษณะงานมีความสมัพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย  

  2.1 ปัจจัยลกัษณะงานด้านความมีอิสระในการทํางานมีความสมัพนัธ์กับความผูกพนั

ต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  

  2.2 ปัจจัยลกัษณะงานด้านความหลากหลายของงานมีความสมัพนัธ์กับความผูกพนั

ต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  

  2.3 ปัจจัยลกัษณะงานด้านความมีเอกลกัษณ์ของงานมีความสมัพนัธ์กับความผูกพนั

ต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  

  2.4 ปัจจัยลกัษณะงานด้านผลสะท้อนกลบัจากการทํางานมีความสมัพนัธ์กับความ

ผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  

  2.5 ปัจจัยลกัษณะงานด้านงานที่มีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนมีความสมัพนัธ์กับความ

ผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  

  

วิธีการศกึษา 

 

ประชากร 

 

 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ พนักงานของ ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญ่ 

อาคารแจ้งวฒันะ จํานวน 5 ,167 คน (ข้อมลูจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

มหาชน, 2559) 

 

กลุ่มตัวอย่าง 

 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทยสํานักงานใหญ่ อาคาร

แจ้งวฒันะ จํานวน 372 คน 

 

  



วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 

 1. ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ ชัน้ภมิูโดยอาศยั สดัสว่น  (Proportional Stratified Random 

Sampling) โดยธนาคารกสิกรไทยสํานักงานใหญ่ อาคารแจ้งวฒันะแบ่งหน่วยงานออกเป็นทัง้หมด 

15 สายงาน 

 

 2. ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก แบบไม่

มีการทดแทน (Without Replacement) 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามที่ผู้ศกึษาสร้างขึน้จากการศกึษา ทฤษฎี

และแนวความคิดต่าง ๆ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดงันี ้

  

 ตอนท่ี 1 ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา  และ

ระดบัรายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน ) ต่อปัจจัยลกัษณะ

งาน เป็นข้อคําถามแบบ Rating Scale ตามแบบมาตราส่วนประเมินค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

เป็นมาตรวดัให้เลือกคําตอบ 5 ระดบั คือ เห็นด้วยมากทีส่ดุ เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็น

ด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สดุ ซึง่มีหลกัเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

 

 ระดบัความคิดเห็น  ข้อคําถามเชิงบวก  ข้อคําถามเชิงลบ  

  

  เห็นด้วยมากที่สดุ   5    1 

  เหน็ด้วยมาก    4    2 

  เหน็ด้วยปานกลาง   3    3 

  เหน็ด้วยน้อย    2    4 

  เหน็ด้วยน้อยที่สดุ   1    5 

 



 ตอนท่ี 3 ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน  ใช้การวดัระดบัตามแบบ มาตราส่วน

ประเมินค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นมาตรวดัให้เลือกคําตอบ 5 ระดบั คือ เห็นด้วยอย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง เป็นคําถามโดยมีหลกัเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

 

  ระดบัความคิดเห็น  ข้อคําถามเชิงบวก  ข้อคําถามเชิงลบ  

  

  เห็นด้วยมากที่สดุ   5    1 

  เหน็ด้วยมาก    4    2 

  เหน็ด้วยปานกลาง   3    3 

  เหน็ด้วยน้อย    2    4 

  เหน็ด้วยน้อยที่สดุ   1    5 

 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  

 

 1.  การหาความตรง ( Validity) ผู้ศกึษานําแบบสอบถามที่สร้างขึน้ไปเสนอต่อประธาน

กรรมการที่ปรึกษาและอาจารย์ที่เก่ียวข้อง เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อคําถาม 

 

 2. การหาความเช่ือมัน่  (Reliability) โดยผู้ศกึษาได้นําแบบสอบถามไปทําการทดสอบ  

(Try-out) กับกลุ่มประชากรที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกับกลุ่มตวัอย่างที่วิจัยจํานวน 30 คน โดยใช้ การ

วิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาช (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมัน่

ของแบบสอบถามทัง้ฉบับเท่ากับ .941 โดยค่าความเช่ือมัน่ของความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัย

ลกัษณะงานเท่ากับ .924 และค่าความเช่ือมัน่ของความผูกพนัต่อองค์การเท่ากับ .883  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 

 1. ข้อมลูทติุยภมิู รวมรวม ข้อมลูจาก เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือนํามาใช้เป็นกรอบ

แนวคิดทางการศกึษา 

 

 2. ข้อมลูปฐมภมิู ได้จากการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 372 ชุด 

นํามาตรวจสอบความสมบูรณ์  และถูกต้องครบถ้วน จากนัน้ทําการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติต่อไป  



การวิเคราะห์ข้อมูล  

 

 ผู้ศกึษารวบรวมข้อมลูที่ได้ จากแบบสอบถามมาวิเคราะหด้์วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ( Statistical Software) และนําผลจากการประมวลมาจัดทําตาราง

วิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือเสนอเป็นผลการศกึษาตามลําดบั 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สําหรับอธิบายข้อมลูปัจจัยส่วนบุคคล  

 

 2. ค่าเฉลี่ย ( Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) ในการอธิบาย

ระดบัความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยลกัษณะงาน และระดบัความผูกพนัต่อองค์การ 

 

 3. การทดสอบค่าที (t-test) ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ตวัแปรอิสระจําแนกเป็น 2 กลุ่ม 

 

 4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One Way  ANOVA) ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  

ที่ตวัแปรอิสระจําแนกเป็น 3 กลุ่มขึน้ไป  และทําการเปรียบเทียบพหคุณู ( Multiple comparison 

test) ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) เพ่ือทดสอบหาค่าเฉลี่ยของคู่ที่แตกต่างกัน 

 

 5. ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์เพียรสนั  (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) หรือ ค่า r ใช้หาความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัที่เป็นอิสระต่อกัน  

  

 6. ค่านัยสําคญัทางสถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ครัง้นี ้กําหนดที่ระดบั . 05 

 

สรุปผลการศกึษา 

 

ส่วนท่ี 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 

 

 กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 372 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ 56.2 และเป็นชาย ร้อยละ 43.8 

มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มากที่สดุ ร้อยละ 44.3 รองลงมาคือ อายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 26.1 



อาย ุ41 - 50 ปี ร้อยละ 15.9 และอายุ 51 ปีขึน้ไป ร้อยละ 13.7 ตามลําดบั มีสถานภาพโสด มาก

ที่สดุ ร้อยละ 66.1 รองลงมาคือ สมรส ร้อยละ 30.4 และหย่าร้าง / หม้าย ร้อยละ 3.5 ตามลําดบั  มี

ระดบัการศกึษาปริญญาตรี มากที่สดุ ร้อยละ 63.7 รองลงมาคือ มีระดบัการศกึษาปริญญาโท ร้อย

ละ 30.9 และการศกึษาปริญญาเอก ร้อยละ 5.4 ตามลําดบั  มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต่ํากว่า  6 

ปี มากที่สดุ ร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ ปฏิบัติงานมาแล้วมากกว่า 20 ปี ร้อยละ 26.1 และ

ปฏิบัติงานมาแล้ว  6 ปี ถึง 20 ปี ร้อยละ 17.4 ตามลําดบั และมีระดบัรายได้ต่อเดือนต่ํากว่าหรือ

เท่ากับ 20,000 บาท มากที่สดุ ร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ รายได้มากกว่า  50,000 บาท ร้อยละ 

23.4 รายได้ 20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 17.2 รายได้ 40,001 - 50,000 บาท  ร้อยละ  12.6 และ

รายได้ 30,001 - 40,000 บาท ร้อยละ 7.8 ตามลําดบั 

 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน ) ต่อปัจจัยลักษณะงาน  

 

ตารางท่ี 1   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) ต่อปัจจัยลกัษณะงานโดยรวม 

(n = 372) 

ปัจจัยลักษณะงาน x̄  SD ระดับความคิดเห็น  

1. ความมีอิสระในการทํางาน 3.43 .44 ปานกลาง 

2. ความหลากหลายของงาน 3.39 .53 ปานกลาง 

3. ความมีเอกลกัษณ์ของงาน 3.82 .63 มาก 

4. ผลสะท้อนกลบัจากการทํางาน 3.36 .69 ปานกลาง 

5. งานที่มีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน 3.64 .70 ปานกลาง 

รวม 3.53 .45 ปานกลาง 

 

 ระดบัความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน ) ต่อปัจจัยลกัษณะงาน 

โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก คือ ด้านความมีเอกลกัษณ์ของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ส่วนด้านอ่ืน ๆ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง โดยสามารถเรียงตามลําดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดงันี ้ด้าน

งานที่มีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ด้านความมีอิสระในการทํางาน มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ด้านความหลากหลายของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และด้านผลสะท้อน

กลบัจากการทํางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ตามลําดบั 



ส่วนท่ี 3 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน )  

 

ตารางท่ี 2   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน ) โดยรวม 

(n = 372) 

ความผูกพันต่อองค์การ x̄  SD ระดับความผูกพัน

ต่อองค์การ 

1. ความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและ

ค่านิยมขององค์การ  

3.65 .60 ปานกลาง 

2. ความเต็มใจทีจ่ะใช้ความพยายามอย่างเต็ม

กําลงัสามารถเพ่ือประโยชน์ขององค์การ  

3.78 .67 มาก 

3. ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพ

ขององค์การต่อไป  

3.36 .82 ปานกลาง 

รวม 3.60 .61 ปานกลาง 

 

 ระดบั ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน ) โดยรวม มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมาก คือ ด้านความเต็มใจทีจ่ะใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลงัสามารถเพ่ือประโยชน์ของ

องค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนด้านอ่ืนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง คือ  ด้านความเช่ือมัน่

และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.65 และด้าน ความต้องการที่

จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ตามลําดบั 

 

ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมุติฐาน  

 

สมมุติฐานท่ี 1  พนักงานธนาคารกสิกรไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์การ

แตกต่างกัน 

 

  



ตารางท่ี 3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นไปตามสมติฐาน  ไม่เป็นไปตามสมติฐาน  

1. เพศ   

2. อาย ุ   

3. สถานภาพสมรส   

4. ระดบัการศกึษา   

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน    

6. ระดบัรายได้   

 

 พนักงานธนาคารกสิกรไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล  คือ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดบั

การศกึษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดบัรายได้ ต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์การ  แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

   

สมมุติฐานท่ี 2  ปัจจัยลกัษณะงาน มีความสมัพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย 

  

ตารางท่ี 4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

 

 ความผูกพัน  ผลการทดสอบสมมติฐาน  

ตัวแปร ต่อองค์การ เป็นไปตาม  ไม่เป็นไปตาม  

 r สมติฐาน สมติฐาน 

1. ความมีอิสระในการทํางาน .558   

2. ความหลากหลายของงาน .610   

3. ความมีเอกลกัษณ์ของงาน .473   

4. ผลสะท้อนกลบัจากการทํางาน .616   

5. งานที่มีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน .422   

ปัจจัยลักษณะงานรวม .705   

* มีนัยสําคญัที่ระดบั .05  



 ปัจจัยลกัษณะงานทกุด้านมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้นี ้ 

 

 ปัจจัยลกัษณะงาน มีข้อเสนอแนะดงันี ้

 

 1. ด้านความมีอิสระในการทํางาน  ธนาคารควรส่งเสริมให้ พนักงานสามารถกําหนด

เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่  เช่น เปิดรับฟังข้อเสนอแนะ

ของพนักงานในการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบในบางประการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  

 

 2. ด้านความหลากหลายของงาน ธนาคารควรส่งเสริมให้ พนักงานได้รับโอกาสในการ

ปฏิบัติงานที่ต่ืนเต้น ท้าทาย ไม่ก่อให้เกิดความรู้สกึซํา้ซากจําเจ เปิดโอกาสให้ได้ทดลองใช้วิธีการ

ทํางานในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิม ตามเหตกุารณ์ใหม่ๆ เสมอ 

 

 3. ด้านความมีเอกลกัษณ์ของงาน ธนาคารต้องมีการฝึกอบรมให้พนักงานสามารถ ทํางาน

ในความรับผิดชอบของตนเองได้เป็นอย่างดี  สามารถคิด และสร้างวิธีการทํางานที่ดีกว่าเดิม  โดย

ไม่ต้องขอคําแนะนําจากผู้ อ่ืน และมีการรายงานผลสําเร็จของงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้วอย่างชัดเจน 

 

 4.  ด้านผลสะท้อนกลบัจากการทํางาน  ธนาคารควรปรับปรุงเร่ืองการให้ ผลสะท้อนกลบั

จากการทํางานผ่านทางผู้บังคบับัญชา เช่น การรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านทาง e-mail ส่วนตวั 

หรือผู้บงัคบับัญชาเรียกเข้าไปคยุส่วนตวัเพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงาน 

  

 5.  ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน ธนาคารควรสนับสนนุ การทํางานเป็นทีม มีการ

จัดตัง้ทีมงานเน้นให้พนักงานมีการทํางานร่วมกันมากกว่าต่างคนต่างทํา  อาจกระตุ้นโดยการให้

รางวลัเป็นทีมมากกว่ารายบุคคล 

 

 ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  มีข้อเสนอแนะดงันี ้

 



 1. ด้านความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  ธนาคารควรเปิด

โอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วม เช่น การจัดประชุมระดมความคิด เสนอแผนการทํางาน เพ่ือสร้าง

ความพงึพอใจให้กับทัง้ผู้ปฏิบัติงาน และประโยชน์ขององค์การ  

 

 2. ด้าน ความเต็มใจทีจ่ะใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลงัสามารถเพ่ือประโยชน์ของ

องค์การ ธนาคารควรพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมนอกจากเงินให้กับพนักงาน 

เช่น การเพ่ิมโบนัสปลายปีสําหรับพนักงานที่ทํางานล่วงเวลาให้กับธนาคารตามที่ธนาคารร้องขอ 

 

 3. ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป  ธนาคารควรมีการวดั

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แล้วพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนและความก้าวหน้าให้

เหมาะสมตามความสามารถ นอกจากนี ้ให้ความช่วยเหลือกับพนักงานที่ต้องการความช่วยเหลือ 

เช่น เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหาเร่ืองการเงิน การลงทนุ หรือมีการจัดระบบ

สหกรณ์เพ่ือขายสินค้าที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวนัด้วยราคาประหยัดและได้รับเงินปันผล

สําหรับพนักงาน เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป  

 

 1. การศกึษาครัง้ต่อไปควรทําการศกึษาเพ่ิมเติมในกลุ่มของพนกังานที่ไม่ได้ประจําอยู่ใน

สํานักงานใหญ่ ทัง้นี ้เพ่ือนําผลการศกึษามาเปรียบเทียบและพฒันาความผูกพนัต่อองค์การของ

พนักงานธนาคารกสิกรไทยต่อไป 

 

 2. ควรทําการศกึษาเพ่ือการพฒันา และมีการวดัผลอย่างต่อเน่ืองเป็นรายปี วิเคราะห์

ปัจจัยต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้เพ่ือที่จะนําไปสร้างเป็นโมเดลสําหบัการพฒันาความผูกพนัต่อ

องค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
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