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บทคดัย่อ 
 

การค้นควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  และปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  ภายหลงัการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
และ  ธนาคารนครหลวงไทย  จ  ากดั (มหาชน)   
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ  พนกังานของธนาคารธนชาต  จ  ากดั  (มหาชน) ท่ีปฏิบติังาน
ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่  โดยกลุ่มตวัอยา่งไดค้ดัเลือกมาทั้งหมด 90 คน  เป็นพนกังานของธนาคาร
ธนชาตเดิมจ านวน 45 คน  และพนกังานธนาคารนครหลวงไทยเดิมจ านวน  45  คน คิดเป็นร้อย 100 
ซ่ึงคดัเลือกจากธนาคารธนชาต  จ  ากดั  (มหาชน)  จ  านวนทั้งหมด 10 สาขา ไดแ้ก่สาขาท่าแพ,สาขา
ข่วงสิงห์,สาขาสั้นป่าข่อย,สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต,สาขาบ๊ิกซีดอนจัน่,สาขาสันทราย,สาขาหางดง,
สาขาถนนช้างคลาน,สาขานิมมานเหมินทร์  และสาขาบ่อสร้าง ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ  เพื่อหาค่าสถิติท่ีใช ้ ไดแ้ก่ความถ่ี  ร้อยละ และค่าเฉล่ีย และขอ้มูลทุติย
ภูมิ  โดยการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาจากต ารา  บทความ  เอกสารวิจยั  และการคน้ควา้
ขอ้มูลผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
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 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัไม่มีความรู้สึก
ซ่ึงดา้นความผกูพนัของพนกังานต่อธนาคารในภาพรวมมีระดบัความผกูพนัมากท่ีสุด  รองลงมาคือ
ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นองคก์าร  ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นภาวะผูน้ า  ความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ และความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นงาน  ตามล าดบั 
 จากการแยกแบบสอบถามเป็นสองกลุ่มระหว่างพนักงานธนาคารธนชาต  จ  ากัด  
(มหาชน)  และ  พนักงานธนาคารนครหลวงไทย  จ  ากดั  (มหาชน)  นั้นผลส ารวจออกมามาว่าการ
ควบรวมกิจการระหวา่งธนาคารธนชาต  และ  ธนาคารนครหลวงไทยมีผลเล็กน้อยต่อระดบัความ
ผูกพัน  ซ่ึงผู ้ตอบแบบสอบถามนั้ นได้ตอบไปในแนวทางเดียวกัน ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับไม่มี
ความรู้สึก 
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ABSTRACT 
 

Independent  reserch  is intended to determine the level of organizational commitment of 
Thanachart Bank Public Company Limited. And factors affecting the organizational commitment 
of employees, Thanachart Bank Public Company Limited. After the merger of Thanachart Bank 
and Siam City Bank Public Company Limited, Thailand. 

The population of the study is employees, Thanachart Bank Public Company Limited  
working in the district town. Chiang Mai. Population sample was selected by 90 peoples. The 
staff of Thanachart Bank's  45 person  and The staff of Siam city Bank's  45 person. Equal to 100 
percent. Selection of 10 bank branches. There are Thapae branch,Kuangsing branch,Sunpakhoi 
branch,Central airport chiangmail branch,Big c donchan branch,Sansrai branch,Hangdong 
branch,Thanon changkarn branch, nimmanhaemin branch and Borsang branch. The tools 
collection primary datas from a questionnaire.  To find the statistics. Including frequency, 
Percentage, Average and Secondary data by researching information from texts, Article, Research 
documents and Research by the Internet. 
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The study findings were that the organizational commitment levels of respondents is   
moderate. The commitment of employees to the Bank as a whole is the highest level of 
engagement. And then is The organizational commitment to the organization side, The 
organizational commitment to the leadership side. The organizational commitment to  human 
resource development side and ,The organizational commitment to the jobside,respectively. 

Separation questionnaire by two side between  Staff of Thanachart Bank Public 
Company Limited and Staff of Siam City Bank Public Company Limited. Survey results show 
that the proposed merger between Thanachart Bank Public Company Limited and Siam City 
Bank Public Company Limited has little effect on the level of engagement. The respondents 
responded to in the same manner. Average levels is in moderate 


