
บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 ผลการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) 
เขต 31 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอตามลําดับดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลดานลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  2.1 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยในดานความม่ันใจในการทํางาน ดานการ

ใหความสําคัญตอการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2.2 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพล

ตอความคิดเห็นตอในดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน ดานการใหความสําคัญตอการ
บริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ 

สวนท่ี 3 ขอมูลดานความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี   3.1  ระดับความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี   3.2  ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอ
องคการของพนักงาน  

ตอนท่ี   3.3  ความสัมพันธระหวางปจจยัท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการกับ
องคประกอบของความผูกพนัของพนักงานท้ัง 3 ดาน  
 
สวนท่ี 1  ขอมูลดานลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31 

ประชากรที่ใชศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31 
จํานวน 162 คน ไดรับแบบสอบถามกลับมา จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ของกลุม
ประชากรท่ีศึกษา ขอมูลท่ีศึกษาไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตรา
เงินเดือน ตําแหนงในองคกรและตําแหนงงานในองคกร ของผูตอบแบบสอบถาม จากการศึกษา
ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดผลการศึกษาดังนี้  
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ  
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 60 37.00 

หญิง 102 63.00 

รวม 162 100.00  

 
จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 63 และเพศ

ชาย รอยละ 37 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 

20 - 30 ป 63 38.89 

31 - 40 ป 43 26.54 

41 - 50 ป 38 23.46 

มากกวา 50 ป 18 11.11 

รวม 162 100.00  

 
จากตารางท่ี 2  พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากท่ีสุดมีอายุระหวาง 20 - 30  ป  

คิดเปนรอยละ  38.89  รองลงมาคืออายุระหวาง31 - 40 ป  คิดเปนรอยละ 26.54  อายุระหวาง 41 - 50 
ป คิดเปนรอยละ  23.46  และ อายุมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 11.11  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

อนุปริญญา 11 6.79 

ปริญญาตรี 128 79.01 

ปริญญาโท 23 14.20 

รวม 162 100.00 

 
จากตารางท่ี 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากท่ีสุดมีการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี รอยละ 79.01  รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท รอยละ 14.20  ระดับอนุปริญญา รอยละ 6.79 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จํานวน รอยละ 

1- 5 ป 68 41.98 

11 - 15 ป 22 13.58 

16 - 20 ป 40 24.69 

21 - 25 ป 17 10.49 

มากกวา 25 ป 15 9.26 

รวม 162 100.00 

 
จากตารางท่ี 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากท่ีสุดมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

1- 5 ป คิดเปนรอยละ 41.98   รองลงมาคือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16 - 20 ป คิดเปนรอยละ 
24.69   ปฏิบัติงาน  11 - 15 ป คิดเปนรอยละ 13.58   ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 21- 25 ป คิดเปน
รอยละ 10.49   และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 25 ป คิดเปนรอยละ 9.26   ตามลําดับ 
 
 
 



  
30 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับรายได  
 

ระดับรายได  จํานวน รอยละ 

10,001 - 15,000 บาท 51 31.48 

15,001 - 20,000 บาท 7 4.32 

20,001 - 25,000 บาท 39 24.07 

25,001 - 30,000 บาท 24 14.81 

30,001 - 35,000 บาท 13 8.02 

35,001 - 40,000 บาท 11 6.79 

40,001 - 45,000 บาท 4 2.47 

45,001 - 50,000 บาท 1 0.62 

50,001 บาทข้ึนไป 12 7.41 

รวม 162 100.00 

    
จากตารางท่ี 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดมีระดับรายไดระหวาง 

10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.5  รองลงมาคือ ระดับรายไดระหวาง 20,001 – 25,000 บาท 
คิดเปนรอยละ  24.1  ระดับรายไดระหวาง 25,001 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ  14.8   ระดับรายได
ระหวาง 30,001 - 35,000 บาท คิดเปนรอยละ  8.0  ระดับรายไดระหวาง 50,001 บาทข้ึนไป  คิดเปน
รอยละ 7.4   ระดับรายไดระหวาง 35,001 - 40,000 บาท คิดเปนรอยละ  6.8   ระดับรายไดระหวาง 
15,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.3   ระดับรายไดระหวาง 40,001 - 45,000 บาท คิดเปนรอยละ 
2.5  และระดับรายได 45,001 - 50,000 บาท คิดเปนรอยละ  0.6  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงในองคกร 
 

ตําแหนงงาน จํานวน รอยละ 

พนักงานช้ันตน 69 42.59 

พนักงานช้ันกลาง 6 3.70 

ผูชวยหวัหนาสวน 45 27.78 

หัวหนาสวน 37 22.84 

ผูชวยผูอํานวยการฝาย 5 3.09 

รวม 162 100.00 

 
จากตารางท่ี 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากท่ีสุด ไดแก พนักงานช้ันตน คิดเปน

รอยละ 42.59  รองลงมาคือ ผูชวยหัวหนาสวน คิดเปนรอยละ 27.78   หัวหนาสวน  คิดเปนรอยละ 
22.84  พนักงานช้ันกลาง คิดเปนรอยละ 3.70 และผูชวยผูอํานวยการฝาย คิดเปนรอยละ 3.09 
ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 7   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงงานในองคกร 
 

ตําแหนงงาน จํานวน รอยละ 

เจาหนาท่ีบริการธุรกิจสาขา 73 45.06 

ผูดูแลงานบริการธุรกิจสาขา 14 8.64 

เจาหนาท่ีการตลาด 45 27.78 

ผูชวยผูจัดการสาขา 13 8.02 

ผูจัดการสาขา 17 10.49 

รวม 162 100.00 

 
จากตารางท่ี 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากท่ีสุด ไดแก เจาหนาท่ีบริการธุรกิจ

สาขา คิดเปนรอยละ  45.06  รองลงมาคือ  เจาหนาท่ีการตลาด คิดเปนรอยละ 27.78  ผูจัดการสาขา   
คิดเปนรอยละ 10.49  ผูดูแลงานบริการธุรกิจสาขา คิดเปนรอยละ 8.64  และผูชวยผูจัดการสาขา       
คิดเปนรอยละ 8.02 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 ขอมูลดานความคิดเห็นตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนท่ี  2.1 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยในดานความม่ันใจในการทํางาน ดานการใหความสําคัญตอ
การบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการของผูตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ เปนการวิเคราะหระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความ
ผูกพันของพนักงานในองคการ 3 ดาน ไดแก ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน    ดานการ
ใหความสําคัญตอการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ โดยจําแนกเปน 7 ระดับ 
คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  คอนขางเห็นดวย   เฉย ๆ  ไมคอยเห็นดวย  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง  มีผลการวิเคราะห ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 8   แสดงคาความเชื่อม่ันตอแบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
 

ความผูกพนั คาความเชื่อม่ัน (α) 
  ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน 0.91 
  ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา 0.95 
  ดานการวัฒนธรรมการใหบริการ 0.88 

หมายเหตุ : 0≤∝≤1 
 

 จากตารางท่ี 8 จากการหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษา
ท้ัง 3 ดาน ไดแก  ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน  ดานการใหความสําคัญตอการบริการ
ลูกคา  และดานการวัฒนธรรมการใหบริการ โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
พบวามีคาความเช่ือม่ันในระดับสูงทุกดาน โดยดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา   มีคา
ความเช่ือม่ันมากท่ีสุดเทากับ   0.95  รองลงมาไดแก ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงานคา
ความเช่ือม่ัน 0.91  และดานการวัฒนธรรมการใหบริการ คาความเช่ือม่ัน 0.88 ตามลําดับ แสดงวา
คําถามท่ีใชในการศึกษาในแตละดานมีความสัมพันธเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีความ
นาเช่ือถือในระดับสูง 
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ตารางท่ี 9 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานผูตอบ
แบบสอบถาม ในดานความมั่นใจในการทํางานของพนักงาน 

ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเห็นตอความม่ันใจในการทํางาน 
ของพนักงาน เห็นดวย

อยางย่ิง 
เห็นดวย 

คอนขาง
เห็นดวย 

เฉย ๆ 
ไมคอย
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

คา 
เฉล่ีย 

30 80 25 19 5 2 1 1. การทํางานของฉันอยูในระดับที่ดี ภายใต
ขอบเขตความสามารถ (18.52) (49.38) (15.43) (11.73) (3.09) (1.23) (0.62) 

5.62 
เห็นดวย 

25 55 41 20 15 6 - 2. ฉันไมเคยมีปญหาในการปรับตัวกับการ
ทํางานในธนาคาร (15.43) (33.95) (25.31) (12.35) (9.26) (3.70) - 

5.23 
คอนขาง    
เห็นดวย 

11 68 49 24 9 1 - 3. ฉันมีความรูดานเทคนิค ที่จําเปนตองใชใน
การทํางานอยางครบถวน  (6.79) (41.98) (30.25) (14.81) (5.56) (0.62) - 

5.28 
คอนขาง    
เห็นดวย 

25 64 43 20 9 1 - 4. ประสบการณการทํางานและความสําเร็จใน
การทํางานที่ผานมาของฉัน   เพ่ิมความม่ันใจ
ใหฉัน ในการทํางานใหกับธนาคารไดอยาง
เต็มที่  (15.43) (39.51) (26.54) (12.35) (5.56) (0.62) - 

5.45 
เห็นดวย 

13 44 41 56 5 3 - 5. ฉันรูสึกวา ฉันมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนง
ที่ฉันไดรับในปจจุบัน  (8.02) (27.16) (25.31) (34.57) (3.09) (1.85) - 

4.97 
คอนขาง    
เห็นดวย 

18 57 43 37 6 1 - 6. ฉันรูสึกมั่นใจวาทักษะและความสามารถ
ของฉันเทียบเทากับหรือมากกวา
ความสามารถของเพ่ือนรวมงาน (11.11) (35.19) (26.54) (22.84) (3.70) (0.62) - 

5.25 
คอนขาง    
เห็นดวย 

20 61 45 31 4 1 - 7. ฉันสามารถทํางานที่ทาทายมากกวางานที่
ฉันกําลังทําในปจจุบัน  (12.35) (37.65) (27.78) (19.14) (2.47) (0.62) - 

5.36 
เห็นดวย 

18 66 41 30 5 1 1 8. หากกลาวอยางมืออาชีพ ฉันพึงพอใจใน
งานของฉันที่เปนไปตามความคาดหวัง  (11.11) (40.74) (25.31) (18.52) (3.09) (0.62) (0.62) 

5.34 
เห็นดวย 

24 74 42 16 5 1 - 9. ฉันมั่นใจในความสามารถของฉันในการ
ทํางานไดเปนอยางดี  (14.81) (45.68) (25.93) (9.88) (3.09) (0.62) - 

5.57 
เห็นดวย 

รวม 
5.34 

เห็นดวย 
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หมายเหตุ : การแปลผล  
คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.86 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
คาเฉล่ียระหวาง 1.87 – 2.72 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับไมเห็นดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 2.73 – 3.58 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับไมคอยเห็นดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 3.59 – 4.44 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเฉยๆ 
คาเฉล่ียระหวาง 4.45 – 5.30 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับคอนขางเห็นดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 5.31 – 6.16 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเห็นดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 6.17 – 7.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
จากตารางท่ี 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นในภาพรวม ในดานความ

ม่ันใจในการทํางานในระดับเห็นดวย มีคาเฉล่ียท่ี 5.34 โดยมีระดับความคิดเห็นในปจจัยยอยใน
ระดับเห็นดวย ไดแก  การทํางานของพนักงานอยูในระดับท่ีดีภายใตขอบเขตความสามารถ คาเฉล่ีย 
5.62   รองลงมาคือ  พนักงานม่ันใจในความสามารถในการทํางานไดเปนอยางดี คาเฉล่ีย  5.57 
ประสบการณการทํางานและความสําเร็จในการทํางานท่ีผานมาของพนักงานเพิ่มความมั่นใจให
พนักงานในการทํางานใหกับธนาคารไดอยางเต็มท่ี คาเฉล่ีย 5.45   พนักงานมีความคิดวาตัวเอง
สามารถทํางานท่ีทาทายมากกวางานท่ีกําลังทําในปจจุบัน คาเฉล่ีย 5.36   หากกลาวอยางมืออาชีพ 
พนักงานพึงพอใจในงานท่ีเปนไปตามความคาดหวัง คาเฉล่ีย 5.34    ตามลําดับ และผูตอบแบบ 
สอบถามมีระดับความคิดเห็นในปจจัยยอยในระดับคอนขางเห็นดวย ไดแก  พนักงานมีความรูดาน
เทคนิคท่ีจําเปนตองใชในการทํางานอยางครบถวน คาเฉล่ีย 5.28  รองลงมาคือ  พนักงานรูสึกม่ันใจ
วาทักษะและความสามารถเทียบเทากับหรือมากกวาความสามารถของเพ่ือนรวมงาน คาเฉล่ีย 5.25 
พนักงานไมเคยมีปญหาในการปรับตัวกับการทํางานในธนาคาร คาเฉล่ีย 5.23 และพนักงานรูสึกวา 
ตัวพนกังานเองมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีไดรับในปจจุบัน คาเฉลี่ย 4.97 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานผูตอบ
แบบสอบถาม ในดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา 

ระดับความคิดเห็น 
ความคิดเห็นตอระดับการให

ความสําคัญตอ 
การบริการลูกคาของพนักงาน 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย 
คอนขาง
เห็นดวย 

เฉย ๆ 
ไมคอย
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

คา 
เฉลี่ย 

66 63 22 4 6 1 - 1. การย้ิมใหกับลกูคาทุกคน
เปนเร่ืองงายสําหรับฉัน (40.74) (38.89) (13.58) (2.47) (3.70) (0.62) - 

6.09 
เห็นดวย 

44 62 38 15 - 3 - 2. การเขาอกเขาใจลูกคาเปน
เร่ืองปกติสําหรับฉัน (27.16) (38.27) (23.46) (9.26) - (1.85) - 

5.78 
เห็นดวย 

33 65 42 16 1 3 2 3. ฉันมีความสุขในการ
ตอบสนองตอขอเรียกรองของ
ลูกคาอยางทันทวงที (20.37) (40.12) (25.93) (9.88) (0.62) (1.85) (1.23) 

5.59 
เห็นดวย 

67 59 28 2 6 - - 4. ฉันรูสึกพึงพอใจที่ทําให
ลูกคามีความสุข (41.36) (36.42) (17.28) (1.23) (3.70) - - 

6.10 
เห็นดวย 

55 57 35 9 2 4 - 5. ฉันมีความสุขทีไ่ดใหบริการ
ลูกคา (33.95) (35.19) (21.60) (5.56) (1.23) (2.47) - 

5.88 
เห็นดวย 

51 62 33 11 5 - - 6. ฉันพยายามชวยใหลูกคา
ประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย (31.48) (38.27) (20.37) (6.79) (3.09) - - 

5.88 
เห็นดวย 

61 57 35 7 1 1 - 7. การบรรลุวตัถปุระสงคของ
ฉันคือการทําใหลกูคาพึงพอใจ (37.65) (35.19) (21.60) (4.32) (0.62) (0.62) - 

6.03 
เห็นดวย 

40 70 34 14 4 - - 8. ฉันชอบใหลูกคาพูดคุย
เกี่ยวกับความตองการของเขา
ใหฉันฟง (24.69) (43.21) (20.99) (8.64) (2.47) - - 

5.79 
เห็นดวย 

47 61 39 11 4 - - 9. ฉันชอบชวยแกปญหาให
ลูกคา (29.01) (37.65) (24.07) (6.79) (2.47) - - 

5.84 
เห็นดวย 

47 57 42 12 4 - - 10. ความสนใจสูงสุดของ
ลูกคาอยูในใจฉันเสมอ (29.01) (35.19) (25.93) (7.41) (2.47) - - 

5.81 
เห็นดวย 

รวม 
5.88 

เห็นดวย 
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หมายเหตุ : การแปลผล  
คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.86 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
คาเฉล่ียระหวาง 1.87 – 2.72 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับไมเห็นดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 2.73 – 3.58 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับไมคอยเห็นดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 3.59 – 4.44 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเฉยๆ 
คาเฉล่ียระหวาง 4.45 – 5.30 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับคอนขางเห็นดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 5.31 – 6.16 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเห็นดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 6.17 – 7.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
จากตารางท่ี 10 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นในภาพรวม ในดานการ

ใหความสําคัญตอการบริการลูกคาในระดับเห็นดวย มีคาเฉล่ียท่ี 5.88  โดยมีระดับความคิดเห็นใน
ปจจัยยอยท้ังหมดในระดับเห็นดวยทุกขอ ไดแก  พนักงานรูสึกพึงพอใจท่ีทําใหลูกคามีความสุข 
คาเฉล่ีย 6.10    การยิ้มใหกับลูกคาทุกคนเปนเร่ืองงายสําหรับพนักงาน คาเฉล่ีย 6.09   การบรรลุ
วัตถุประสงคของพนักงานคือการทําใหลูกคาพึงพอใจ คาเฉล่ีย 6.03   พนักงานมีความสุขท่ีได
ใหบริการลูกคาและพนักงานพยายามชวยใหลูกคาประสบความสําเร็จตามเปาหมาย คาเฉล่ีย  5.88  
พนักงานชอบชวยแกปญหาใหลูกคา คาเฉล่ีย 5.84   ความสนใจสูงสุดของลูกคาอยูในใจพนักงาน
เสมอคาเฉล่ีย 5.81   พนักงานชอบใหลูกคาพูดคุยเกี่ยวกับความตองการของเขาใหฟง  คาเฉล่ีย 5.79   
การเขาอกเขาใจลูกคาเปนเร่ืองปกติสําหรับพนักงาน คาเฉล่ีย 5.78   พนักงานมีความสุขในการ
ตอบสนองตอขอเรียกรองของลูกคาอยางทันทวงที คาเฉล่ีย 5.59  ตามลําดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
37 

ตารางท่ี 11 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานผูตอบ
แบบสอบถาม ในดานวัฒนธรรมการใหบริการ 

ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเห็นตอวัฒนธรรม
การใหบริการ 
ของพนักงาน 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็น
ดวย 

คอนขาง
เห็นดวย 

เฉย ๆ 

ไม
คอย
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ย่ิง 

คา 
เฉล่ีย 

25 77 42 12 4 2 - 1. พนักงานในธนาคารมี
ความรูในงาน และมีทักษะใน
การทํางานและใหบริการได
อยางมีคุณภาพ (15.43) (47.53) (25.93) (7.41) (2.47) (1.23) - 

5.62 
เห็นดวย 

36 74 39 10 2 1 - 2. เมื่อพนักงานทํางานและ
ใหบริการไดอยางยอดเยี่ยมจะ
ไดรับการยกยองและไดรับ
รางวัล (22.22) (45.68) (24.07) (6.17) (1.23) (0.62) - 

5.80 
เห็นดวย 

37 76 37 9 2 1 - 3. โดยรวมแลวคุณภาพการ
บริการของธนาคารของทาน
อยูในระดับยอดเยี่ยม (22.84) (46.91) (22.84) (5.56) (1.23) (0.62) - 

5.83 
เห็นดวย 

17 81 41 18 3 2 - 4. ธนาคารมีการจัดเตรียม
เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และ
ความชวยเหลืออื่นๆ ที่
เหมาะสมสําหรับพนักงานใน
การทํางานและใหบริการ (10.49) (50.00) (25.31) (11.11) (1.85) (1.23) - 

5.52 
เห็นดวย 

30 53 45 20 9 3 2 5. ผูบริหารแสดงความหวงใย
อยางจริงใจในการบริการลูกคา
โดยการปฏิบัติเปนแบบอยาง
ดวยตัวเอง (18.52) (32.72) (27.78) (12.35) (5.56) (1.85) (1.23) 

5.36 
เห็นดวย 

43 69 34 12 1 2 1 6. ธนาคารมีการตรวจสอบ
มาตรฐานการใหบริการอยาง
สมํ่าเสมอ (26.54) (42.59) (20.99) (7.41) (0.62) (1.23) (0.62) 

5.81 
เห็นดวย 

24 84 38 15 1 - - 7. พนักงานทุกคนมีความรู
ความเขาใจในมาตรฐานการ
ใหบริการเปนอยางดี (14.81) (51.85) (23.46) (9.26) (0.62) - - 

5.70 
เห็นดวย 

รวม 
5.66 

เห็นดวย 
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หมายเหตุ : การแปลผล  
คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.86 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
คาเฉล่ียระหวาง 1.87 – 2.72 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับไมเห็นดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 2.73 – 3.58 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับไมคอยเห็นดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 3.59 – 4.44 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเฉยๆ 
คาเฉล่ียระหวาง 4.45 – 5.30 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับคอนขางเห็นดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 5.31 – 6.16 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเห็นดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 6.17 – 7.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
จากตารางท่ี 11   พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นในภาพรวมในดาน

วัฒนธรรมการใหบริการในระดับเห็นดวย มีคาเฉล่ียท่ี 5.66 โดยมีระดับความคิดเห็นในปจจัยยอย
ท้ังหมดในระดับเห็นดวยทุกขอ ไดแก  โดยรวมแลวคุณภาพการบริการของธนาคารของทานอยูใน
ระดับยอดเย่ียม คาเฉล่ีย 5.83  ธนาคารมีการตรวจสอบมาตรฐานการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 
คาเฉล่ีย 5.81   เม่ือพนักงานทํางานและใหบริการไดอยางยอดเยี่ยมจะไดรับการยกยองและไดรับ
รางวัล คาเฉล่ีย 5.80   พนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการใหบริการเปนอยางดี 
คาเฉล่ีย 5.70   พนักงานในธนาคารมีความรูในงาน และมีทักษะในการทํางานและใหบริการไดอยาง
มีคุณภาพ คาเฉล่ีย 5.62   ธนาคารมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสมสําหรับพนักงานในการทํางานและใหบริการ คาเฉล่ีย 5.52   และผูบริหารแสดงความ
หวงใยอยางจริงใจในการบริการลูกคาโดยการปฏิบัติเปนแบบอยางดวยตัวเอง คาเฉล่ีย 5.36   
ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2.2 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอความคดิเห็น 
ในดานความม่ันใจในการทํางาน ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมการ
ใหบริการ 

 
 การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ เปนการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมี
อิทธิพลตอระดับความคิดเห็นในดานตาง ๆ 3 ดาน ไดแก ดานความม่ันใจในการทํางาน ดานการให
ความสําคัญตอการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมการใหบริการ โดยใชสถิติคาเฉล่ีย และ การ
ทดสอบตัวแปรดวยวิธี คาแจกแจงแบบที (T-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of 
Variance: ANOVA) เพื่อเปนการทดสอบความสัมพันธ มีผลการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 12 แสดงคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคการในดานตาง ๆ  จําแนกตามเพศ 

 
เพศ 

ความคิดเห็นตอองคการ 
ชาย หญิง 

T-Value Sig. 

ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน 5.50 5.25 0.24 0.63 

ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา 6.00 5.81 1.13 0.29 

ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ 5.69 5.65 0.25 0.62 
 
Dependent  variable : ความคิดเห็นตอองคการในดานตาง ๆ  
Independent  variable : เพศ 

 
จากตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) เขต 31 จําแนกตามเพศ พบวาเพศไมมีผลตอความคิดเห็นตอองคการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ในดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน    ดานการให
ความสําคัญตอการบริการลูกคา และ ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ 

 
 
 
 
 



  
40 

ตารางท่ี 13   แสดงคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคการในดานตางๆ  จําแนกตามอายุ 
 

อายุ 
ความคิดเห็นตอองคการ 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป มากกวา 

51ป 

F-Value Sig. 

ดานระดับความม่ันใจในการ
ทํางาน  

5.24 5.28 5.34 5.86 2.80 0.04* 

ดานการใหความสําคัญตอ
การบริการลูกคา 

5.95 5.68 5.84 6.21 1.82 0.15 

ด า น วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น ก า ร
ใหบริการ 

5.79 5.54 5.61 5.63 0.97 0.41 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนอยกวาหรือเทากับ 0.05  
Dependent  variable : ความคิดเห็นตอองคการในดานตาง ๆ  
Independent  variable : อายุ  

 
จากตารางท่ี 13  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอองคการของพนักงานธนาคาร

กสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31 จําแนกตามอายุ พบวาอายุมีผลตอความคิดเห็นตอองคการใน
ดานความม่ันใจในการทํางาน  สวนความคิดเห็นดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา และ
ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ พบวาอายุไมมีผลตอความคิดเห็นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 
ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 14  แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคดิเห็นตอองคการของพนักงาน ใน
ดานความม่ันใจในการทํางาน จําแนกตามปจจัยดานอายเุปนรายคู 
 

ผลตางคาเฉล่ีย /  
Sig. อายุ คาเฉล่ีย 

20 - 30 ป 31 – 40 ป 41 - 50 ป มากกวา 50 ป 

20 - 30 ป 5.24 
- 0.043 

1.00 
0.11 
0.94 

0.63 
0.05* 

31 - 40 ป 5.28 
- - 0.06 

0.99 
0.59 
0.10 

41 - 50 ป 5.34 
- - - 0.52 

0.19 

มากกวา 50 ป 5.86 
- - 

 
- - 

 *มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนอยกวาหรือเทากับ 0.05  
Post Hoc comparison Scheffe’s method. 

 
จากตารางท่ี 14 เม่ือทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นตอองคการของพนักงานใน

ดานความม่ันใจในการทํางานจําแนกตามปจจัยดานอายุเปนรายคู พบวาอายุมีความคิดเห็นตอ
องคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 มีจํานวน 1 คู ไดแก กลุมท่ีมีอายุ
มากกวา 50 ป และกลุมอายุ 20-30 ป โดยท่ีกลุมท่ีมีอายุมากกวา 50 ป  มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอ
องคการในดานความม่ันใจในการทํางานมากกวากลุมอายุ  20-30 ป   
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ตารางท่ี15 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคดิเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผกูพันของพนักงาน 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ความคิดเห็นตอองคการ 

อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท 
F-Value Sig. 

ดานระดับความม่ันใจในการ
ทํางาน 

5.64 5.30 5.46 1.08 0.34 

ดานการใหความสําคัญตอการ
บริการลูกคา 

5.65 5.87 6.05 0.85 0.43 

ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ
ลูกคา 

5.58 5.66 5.75 0.19 0.83 

  

หมายเหตุ : ตัวแปรตาม ไดแก ดานความมั่นใจในการทํางาน    ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา และ 
            ดานวัฒนธรรมในการใหบริการลูกคา 

ตัวแปรอิสระ ไดแก ระดับการศึกษา 

จากตารางท่ี 15   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกร
ไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31  จําแนกตามระดับการศึกษาพบวา  ระดับการศึกษาไมมีผลตอความ
คิดเห็นตอองคการในดานความม่ันใจในการทํางาน   ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา 
และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 16    แสดงคาเฉล่ียความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของพนักงาน จําแนกตาม
กลุมระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ความคิดเห็นตอองคการ 

1-10 ป 11-20 ป 21 ปขึ้นไป 
F-Value Sig. 

ดานระดับความม่ันใจในการ
ทํางาน 

5.22 5.39 5.51 
1.42 0.25 

ดานการใหความสําคัญตอการ
บริการลูกคา 

5.96 5.77 5.93 
0.85 0.43 

ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ
ลูกคา 

5.75 5.66 5.49 
1.21 0.30 

หมายเหตุ : ตัวแปรตาม ไดแก ดานความม่ันใจในการทํางาน    ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา และ   
            ดานวัฒนธรรมในการใหบริการลูกคา 

  ตัวแปรอิสระ ไดแก กลุมระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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 จากตารางท่ี 16  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกร
ไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31   จําแนกตามกลุมระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  พบวาระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานไมมีผลตอความคิดเห็นตอองคการ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05  ในดาน
ความมั่นใจในการทํางาน  ดานการใหความสําคัญในการบริการลูกคา  และดานวัฒนธรรมในการ
ใหบริการลูกคา   
 
ตารางท่ี 17 แสดงคาเฉล่ียความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของพนักงาน จําแนกตาม
กลุมอัตราเงินเดือน 
 

อัตราเงินเดือน 
ความคิดเห็นตอองคการ ต่ํากวา 

20,000 บาท 
20,001 - 

30,000 บาท 
30,001 บาท 

ข้ึนไป 

F-Value Sig. 

ด านระดับความ ม่ันใจในการ
ทํางาน 

5.27 5.34 5.45 0.57 0.57 

ดานการใหความสําคัญตอการ
บริการลูกคา 

5.97 5.81 5.86 0.57 0.57 

ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ
ลูกคา 

5.63 5.67 5.70 0.12 0.89 

หมายเหตุ : ตัวแปรตาม ไดแก ดานความม่ันใจในการทํางาน    ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา และ   
             ดานวัฒนธรรมในการใหบริการลูกคา 

  ตัวแปรอิสระ ไดแก กลุมอัตราเงินเดือน 

 
จากตารางท่ี 17  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกร

ไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31 จําแนกตามกลุมอัตราเงินเดือน พบวาอัตราเงินเดือนไมมีผลตอความ
คิดเห็นตอองคการในดานความม่ันใจในการทํางาน   ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา   
ดานความคิดเห็นดานวัฒนธรรมในการใหบริการลูกคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 18   แสดงคาเฉล่ียความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของพนักงาน   จําแนกตาม
ตําแหนงงานในองคกร 
 

ตําแหนงงานในองคการ 

องคประกอบของความผูกพัน 
ตอองคการ 

เจาหนาท่ี
บริการธุรกิจ

สาขา 

ผูดูแลงาน
บริการธุรกิจ
สาขาและ
เจาหนาท่ี
การตลาด 

ผูชวยผูจัด 
การสาขา 
และ 

ผูจัดการสาขา 

F-Value Sig. 

ดานระดับความม่ันใจในการ
ทํางาน 

5.25 5.30 5.66 2.67 0.07 

ดานการใหความสําคัญตอการ
บริการลูกคา 

6.00 5.58 6.18 6.64 0.00* 

ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ
ลูกคา 

5.75 5.53 5.72 1.37 0.26 

 

หมายเหตุ : ตัวแปรตาม ไดแก    ดานความมั่นใจในการทํางาน ดานการให   ความสําคัญตอการใหบริการลูกคา และ 
ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ 

  ตัวแปรอิสระ ไดแก ตําแหนงงานในองคกร 

 

จากตารางท่ี 18  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกร
ไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31 จําแนกตามตําแหนงงานในองคการ พบวาตําแหนงงานในองคการไม
มีผลตอความคิดเห็นตอองคการในดานความม่ันใจในการทํางานและดานวัฒนธรรมในการ
ใหบริการลูกคา   สวนความคิดเห็นดานการใหความสําคัญตอการใหบริการลูกคาพบวาตําแหนง
งานในองคกรมีผลตอความคิดเห็นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 19 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ใน
ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา จําแนกตามตําแหนงงานในองคการ 

 
ผลตางคาเฉล่ีย /  

Sig. 

ตําแหนงงาน คาเฉล่ีย เจาหนาท่ี
บริการธุรกิจ

สาขา 

ผูดูแลงาน
บริการธุรกิจ
สาขาและ
เจาหนาท่ี
การตลาด 

ผูชวยผูจัด 
การสาขา 
และ 

ผูจัดการสาขา 

เจาหนาท่ีบริการธุรกิจสาขา 5.99 
- 0.42 

0.17* 
0.18 
0.60 

ผูดูแลงานบริการธุรกิจสาขา 
และเจาหนาท่ีการตลาด 

5.57 
- - 0.61 

0.00* 
ผูชวยผูจัดการสาขา 
และผูจัดการสาขา 

6.18 
- 
 

- - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนอยกวาหรือเทากับ 0.05  
Post Hoc comparison Scheffe’s method. 

 
 จากตารางท่ี 19   เม่ือทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นตอองคการ ของพนักงานใน  
ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา จําแนกตามตําแหนงงานในองคการเปนรายคู พบวากลุม
ท่ีมีตําแหนงงานในองคการที่มีความคิดเห็นตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 
ระดับ  0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก กลุมเจาหนาท่ีบริการธุรกิจสาขาและกลุมผูดูแลงานบริการธุรกิจ
สาขาและเจาหนาท่ีการตลาด     กลุมผูชวยผูจัดการสาขาและผูจัดการสาขาและกลุมผูดูแลงาน
บริการธุรกิจสาขาและเจาหนาท่ีการตลาด  โดยกลุมเจาหนาท่ีบริการธุรกิจสาขามีคาเฉล่ียความ
คิดเห็นตอองคการในดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคามากกวากลุมผูดูแลงานบริการ
ธุรกิจสาขาและเจาหนาท่ีการตลาด และกลุมผูชวยผูจัดการสาขาและผูจัดการสาขามีคาเฉล่ียความ
คิดเห็นตอองคการในดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคามากกวากลุมผูดูแลงานบริการ
ธุรกิจสาขาและเจาหนาท่ีการตลาด 
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สวนท่ี 3 ขอมูลดานความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนท่ี 3.1 ระดับความผูกพนัตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ เปนการวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคการ ซ่ึงวัดจาก
คาเฉล่ียความผูกพันในดานภาพรวมขององคการ ซ่ึงประกอบไปดวยคําถามเก่ียวกับความผูกพันตอ
องคการของพนักงาน จํานวน 17 ขอ มีผลการวิเคราะห ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 20 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานผูตอบ
แบบสอบถาม ในดานความผกูพันตอองคการ 
 

ระดับความคิดเห็น 
ความคิดเห็นตอระดับ

ความผูกพัน 
ตอองคการ 

เห็น
ดวย
อยาง
ย่ิง 

เห็นดวย 
คอนขาง
เห็นดวย 

เฉย ๆ 
ไมคอย
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

คา 
เฉล่ีย 

20 59 46 26 9 2 - 1. ในที่ทํางาน ฉันรูสึกมี
พลังเต็มท่ีในการทํางาน 

(12.35) (36.42) (28.40) (16.05) (5.56) (1.23) - 

5.30 
คอนขาง
เห็นดวย 

21 64 58 17 2 - - 2. ฉันรูสึกมีความชํานาญ
และเช่ียวชาญในงานของ
ฉัน (12.96) (39.51) (35.80) (10.49) (1.23) - - 

5.52 
เห็นดวย 

12 40 40 45 14 7 4 3. เมื่อฉันต่ืนขึ้นมาในตอน
เชา ฉันรูสึกอยาก 
ไปทํางาน (7.41) (24.69) (24.69) (27.78) (8.64) (4.32) (2.47) 

4.72 
คอนขาง
เห็นดวย 

25 55 48 24 10 - - 4. ฉันสามารถทํางานได
อยางตอเนื่องเปนระยะ
เวลานาน (15.43) (33.95) (29.63) (14.81) (6.17) - - 

5.38 
เห็นดวย 

23 54 53 26 5 1 - 5. ฉันสามารถปรับอารมณ
ใหสนุกกับการทํางานของ
ฉันไดเปนอยางดี (14.20) (33.33) (32.72) (16.05) (3.09) (0.62) - 

5.38 
เห็นดวย 

19 63 60 16 3 1 - 6. ในการทํางาน ฉันมีความ
มุงม่ันเสมอ แมงาน
บางอยางจะไมราบร่ืนก็ตาม (11.73) (38.89) (37.04) (9.88) (1.85) (0.62) - 

5.47 
เห็นดวย 
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ระดับความคิดเห็น 
ความคิดเห็นตอระดับความ

ผูกพัน 
ตอองคการ 

เห็น
ดวย

อยางย่ิง 
เห็นดวย 

คอนขาง
เห็นดวย 

เฉย ๆ 
ไมคอย
เห็นดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

คา 
เฉลี่ย 

24 57 43 30 3 3 2 7. ฉันพบวา งานท่ีฉันทํา
เปนสิ่งท่ีมีความหมายและมี
เปาหมายชัดเจน (14.81) (35.19) (26.54) (18.52) (1.85) (1.85) (1.23) 

5.32 
เห็นดวย 

24 62 54 16 5 1 - 8. ฉันมีความกระตือรือรน
ในการทํางาน (14.81) (38.27) (33.33) (9.88) (3.09) (0.62) - 

5.50 
เห็นดวย 

16 64 45 31 6 - - 9. งานของฉันสรางแรง
บันดาลใจใหฉัน (9.88) (39.51) (27.78) (19.14) (3.70) - - 

5.33 
เห็นดวย 

38 64 32 24 4 - - 10. ฉันภูมิใจในงานท่ีฉันทํา 
 (23.46) (39.51) (19.75) (14.81) (2.47) - - 

5.67 
เห็นดวย 

23 66 38 29 6 - - 11. ฉันพบวางานท่ีฉันทําอยู
เปนสิ่งท่ีทาทายสําหรับฉัน
เปนอยางมาก (14.20) (40.74) (23.46) (17.90) (3.70) - - 

5.44 
เห็นดวย 

27 61 36 30 5 3 - 12. ขณะท่ีฉันทํางาน ฉัน
รูสึกวาเวลาผานไปอยาง
รวดเร็ว (16.67) (37.65) (22.22) (18.52) (3.09) (1.85) - 

5.41 
เห็นดวย 

22 58 37 32 12 1 - 13. เมื่อฉันทํางาน ฉันลืม
เร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว (13.58) (35.80) (22.84) (19.75) (7.41) (0.62) - 

5.26 
เห็นดวย 

23 59 52 25 1 2 - 14. ฉันรูสึกมีความสุข เมื่อ
ฉันทํางานอยางต้ังใจ (14.20) (36.42) (32.10) (15.43) (0.62) (1.23) - 

5.44 
เห็นดวย 

18 58 59 26 1 - - 15. ฉันจดจออยูกับงานของ
ฉัน (11.11) (35.80) (36.42) (16.05) (0.62) - - 

5.40 
เห็นดวย 

16. ฉันรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ัง
เมื่อฉันทํางาน 14 37 46 59 2 4 - 
 (8.64) (22.84) (28.40) (36.42) (1.23) (2.47) - 

4.94 
คอนขาง
เห็นดวย 

17. การดึงความสนใจของ
ฉันออกจากงานเปนเร่ือง
ยาก 14 44 45 50 7 2 - 

 (8.64) (27.16) (27.78) (30.86) (4.32) (1.23) - 

5.01 
คอนขาง
เห็นดวย 

รวม 
5.32 

เห็นดวย 
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หมายเหตุ : การแปลผล  
คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.86 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
คาเฉล่ียระหวาง 1.87 – 2.72 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับไมเห็นดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 2.73 – 3.58 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับไมคอยเห็นดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 3.59 – 4.44 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเฉยๆ 
คาเฉล่ียระหวาง 4.45 – 5.30 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับคอนขางเห็นดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 5.31 – 6.16 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเห็นดวย 
คาเฉล่ียระหวาง 6.17 – 7.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
จากตารางท่ี 20 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นในภาพรวม ในดาน

ความผูกพันตอองคการในระดับเห็นดวย มีคาเฉล่ียท่ี 5.32 โดยมีระดับความคิดเห็นในปจจัยยอยใน
ระดับเห็นดวย ไดแก พนักงานมีความภูมิใจในงานท่ีทํา คาเฉล่ีย 5.67   พนักงานรูสึกมีความชํานาญ
และเช่ียวชาญในงานของฉัน  คาเฉล่ีย 5.52   ฉันมีความกระตือรือรนในการทํางาน คาเฉล่ีย 5.50   
ในการทํางานพนักงานมีความมุงม่ันเสมอแมงานบางอยางจะไมราบร่ืนก็ตาม คาเฉล่ีย 5.47   
พนักงานพบวางานท่ีทําอยูเปนสิ่งท่ีทาทายสําหรับเปนอยางมาก คาเฉลี่ย 5.44    พนักงานมีความสุข 
เม่ือไดทํางานอยางต้ังใจ คาเฉล่ีย 5.44   ขณะท่ีทํางานพนักงานรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว 
คาเฉล่ีย 5.41   พนักงานจดจออยูกับงานของตนเอง คาเฉลี่ย 5.40   พนักงานสามารถปรับอารมณให
สนุกกับการทํางานไดเปนอยางดี คาเฉลี่ย 5.38   พนักงานสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะ
เวลานาน คาเฉลี่ย 5.38    งานของสรางแรงบันดาลใจใหแกตัวพนักงาน คาเฉลี่ย 5.33   พนักงานพบวา 
งานท่ีทําเปนสิ่งท่ีมีความหมายและมีเปาหมายชัดเจน คาเฉล่ีย 5.32    เม่ือทํางาน พนักงานลืมเร่ืองทุก
อยางท่ีอยูรอบตัว คาเฉลี่ย 5.26    ตามลําดับ   และมีระดับความคิดเห็นในปจจัยยอยในระดับคอนขาง
เห็นดวย ไดแก ในท่ีทํางาน พนักงานรูสึกมีพลังเต็มท่ีในการทํางาน คาเฉลี่ย 5.30       การดึงความ
สนใจของพนักงานออกจากงานเปนเร่ืองยาก คาเฉลี่ย  5.01 พนักงานมีความรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือ
ทํางาน คาเฉลี่ย 4.94   เม่ือพนักงานต่ืนขึ้นมาในตอนเชา รูสึกอยากไปทํางาน คาเฉลี่ย  4.72  ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3.2  ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน  
การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ เปนการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมี

อิทธิพลตอระดับผูกพันตอองคการ โดยใชสถิติคาเฉล่ีย และ การทดสอบตัวแปรดวยวิธี คาแจกแจง
แบบที (T-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) โดยมีผลการ
วิเคราะหดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 21   แสดงคาความเชื่อม่ันตอแบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
  

ความผูกพนัตอองคการ คาความเชื่อม่ัน (α) 
ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 0.86 
การอุทิศตนในการทํางาน 0.91 

การใหเวลากบังาน 0.89 
ความผูกพันตอองคการรวม 0.96 

 
 จากตารางท่ี 21 จากการหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษา
เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานท้ัง 3 ดาน ไดแก  ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 
(Vigor) การอุทิศตนในการทํางาน (Dedication)  การใหเวลากับงาน (Absorption) โดยใชวิธีการหา
คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค พบวามีคาความเช่ือม่ันในระดับสูงทุกดาน โดยคาความ
เช่ือม่ันรวมในสวนความผูกพันตอองคการรวมมีคาเทากับ 0.96  ในดานการอุทิศตนในการทํางาน 
(Dedication) ของพนักงานมีคาความเช่ือม่ันมากท่ีสุดเทากับ 0.91   รองลงมาไดแก ดานการใหเวลา
กับงาน (Absorption)  มีคาความเช่ือม่ัน 0.89 ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)  มีคา
ความเชื่อม่ัน 0.86 ตามลําดับ แสดงวาคําถามท่ีใชในการศึกษาในแตละดานมีความสัมพันธเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยมีความนาเช่ือถือในระดับสูง 
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ตารางท่ี 22   แสดงคาเฉล่ียความผูกพันตอองคการ  จําแนกตามเพศ 

 
เพศ 

ความผูกพนัตอองคการ   
ชาย หญิง 

T-Value Sig. 

ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 5.53 5.16 0.03 0.86 

การอุทิศตนในการทํางาน 5.70 5.30 1.26 0.26 

การใหเวลากบังาน 5.52 5.08 0.22 0.64 
*มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนอยกวาหรือเทากับ 0.05  

จากตารางท่ี 22 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  
จํากัด (มหาชน) เขต 31  จําแนกตามเพศ พบวาเพศไมมีผลตอความผูกพันตอองคการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05  ในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)   ดานการอุทิศตน
ในการทํางาน (Dedication)  และดานการใหเวลากับงาน (Absorption) 

 
ตารางท่ี 23   แสดงคาเฉล่ียความผูกพันตอองคการ  จําแนกตามปจจัยดานอาย ุ

 

อายุ 
ความผูกพนัตอองคการ 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป มากกวา  

51 ป 

F-Value Sig. 

ความมุงม่ันทุมเทในการ
ทํางาน 5.27 5.10 5.35 5.73 2.50 0.06 

การอุทิศตนในการ
ทํางาน 5.36 5.33 5.54 5.87 1.82 0.15 

การใหเวลากบังาน 5.08 5.17 5.32 5.85 4.06 0.01* 
*มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนอยกวาหรือเทากับ 0.05  
 

จากตารางท่ี 23 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  
จํากัด (มหาชน) เขต 31 จําแนกตามอายุ พบวา อายุมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานการให
เวลากับงาน (Absorption) ซ่ึงเม่ือมีอายุเพิ่มข้ึน การใหเวลากับงานก็จะเพิ่มข้ึนดวย  สวนความผูกพัน
ตอองคการดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)  และดานการอุทิศตนในการทํางาน 
(Dedication) พบวาอายุไมมีผลตอความคิดเห็นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05     
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ตารางท่ี 24   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพนัตอองคการของพนักงาน  ใน
ดานการใหเวลากับงาน (Absorption) จําแนกตามอายุเปนรายคู 
 

ผลตางคาเฉล่ีย /  
Sig. อายุ คาเฉล่ีย 

20 - 30 ป 31 – 40 ป 41 - 50 ป มากกวา 50 ป 

20 - 30 ป 5.08 
- 0.09 

0.96 
0.24 
0.59 

0.78 
0.01* 

31 - 40 ป 5.17 
- - 0.15 

0.89 
0.69 
0.05* 

41 - 50 ป 5.32 
- - - 0.53 

0.20 
มากกวา 50 ป 5.85 - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนอยกวาหรือเทากับ 0.05  
Post Hoc comparison Scheffe’s method. 

 
จากตารางท่ี 24 เม่ือทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคการของพนักงานในดาน 

การใหเวลากับงาน (Absorption) จําแนกตามอายุเปนรายคู  พบวา  มี 2 คูท่ีมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ   0.05   คือ  คูระหวางระดับอายุ 20-30 ป กับระดับอายุมากกวา 50 ป 
และ คูระหวาง ระดับอายุ 31 - 40 ป กับระดับอายุมากกวา 50 ป โดยระดับอายุมากกวา 50 ป มี
คาเฉล่ียความความผูกพันตอองคการของพนักงานในดานการใหเวลากับงาน (Absorption) มากกวา
ระดับอายุ 20 -30 ป  และระดับอายุมากกวา 50 ป มีคาเฉล่ียความความผูกพันตอองคการของ
พนักงานในดานการใหเวลากับงาน (Absorption) มากกวาระดับอายุ 31-40 ป    อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 25  แสดงคาเฉล่ียความผูกพันตอองคการ  จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ความผูกพนัตอองคการ 
อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท 

F-Value Sig. 

ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 5.48 5.21 5.65 3.04 0.51 
การอุทิศตนในการทํางาน 5.76 5.37 5.77 2.67 0.07 

การใหเวลากบังาน 5.52 5.15 5.66 4.04 0.02* 
*มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนอยกวาหรือเทากับ 0.05  
Post Hoc comparison Scheffe’s method. 
 

จากตารางท่ี 25 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  
จํากัด (มหาชน) เขต 31 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษา มีผลตอความผูกพันตอ
องคการในดานการใหเวลากับงาน (Absorption)  สวนความผูกพันตอองคการดาน ความมุงม่ัน
ทุมเทในการทํางาน (Vigor)  และดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) พบวาระดับการศึกษา 
ไมมีผลตอความคิดเห็นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05     
 
ตารางท่ี 26   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการของพนักงาน  ใน
ดานการใหเวลากับงาน (Absorption)  จําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู 
 

ผลตางคาเฉล่ีย /  
Sig. ระดับการศึกษา คาเฉล่ีย 

อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท 

อนุปริญญา 5.48 
- 0.37 

0.40 
0.14 
0.90 

ปริญญาตรี 5.21 
- - 0.51 

0.03* 

ปริญญาโท 5.65 
- - - 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนอยกวาหรือเทากับ 0.05  
Post Hoc comparison Scheffe’s method. 
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จากตารางท่ี 26 เม่ือทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคการของพนักงานในดาน
การใหเวลากับงาน (Absorption) จําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู  พบวา  มี 1 คูท่ีมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ   0.05   คือ คูระหวาง การศึกษาระดับปริญญาตรี กับ
การศึกษาระดับปริญญาโท โดยการศึกษาระดับปริญญาโท มีคาเฉล่ียความความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานในดานการใหเวลากับงาน (Absorption) มากกวาการศึกษาระดับปริญญาตรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 27  แสดงคาเฉล่ียความผูกพันตอองคการ  จําแนกตามระยะเวลาในการปฏบัิติงาน 

 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ความผูกพนัตอองคการ 

0 -10 ป 11-20 ป 21 ป ขึ้นไป 
F-Value Sig. 

ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 5.27 5.26 5.42 0.46 0.63 
การอุทิศตนในการทํางาน 5.36 5.49 5.57 0.69 0.50 

การใหเวลากบังาน 5.07 5.32 5.46 2.51 0.09 
*มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนอยกวาหรือเทากับ 0.05  
Post Hoc comparison Scheffe’s method. 
 

จากตารางท่ี 27 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  
จํากัด (มหาชน) เขต 31 จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  พบวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ไมมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานการใหเวลากับงาน (Absorption)  ดานความมุงม่ันทุมเท
ในการทํางาน (Vigor)  และดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 
ระดับ 0.05     
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ตารางท่ี 28   แสดงคาเฉล่ียความผูกพันตอองคการ  จําแนกตามอัตราเงินเดือน 

 

อัตราเงินเดือน 
ความผูกพนัตอองคการ ต่ํากวา  

20,000 บาท 
20,001 - 

30,000 บาท 
30,001 บาท 

ข้ึนไป 

F-Value Sig. 

ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 5.29 5.21 5.43 0.89 0.41 
การอุทิศตนในการทํางาน 5.38 5.42 5.60 0.75 0.48 

การใหเวลากบังาน 5.15 5.18 5.48 2.02 0.14 
*มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนอยกวาหรือเทากับ 0.05       
Post Hoc comparison Scheffe’s method. 
 

จากตารางท่ี 28 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  
จํากัด (มหาชน) เขต 31 จําแนกตามอัตราเงินเดือน  พบวา อัตราเงินเดือนไมมีผลตอความผูกพันตอ
องคการในดานการใหเวลากับงาน (Absorption)  ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)  และ
ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05     
 
ตารางท่ี 29   แสดงคาเฉล่ียความผูกพันตอองคการ  จําแนกตามตําแหนงงานในองคการ 

 

ตําแหนงงานในองคการ 

ความผูกพนัตอองคการ เจาหนาท่ี
บริการธุรกิจ

สาขา 

ผูดูแลงาน
บริการธุรกิจ
สาขาและ
เจาหนาท่ี
การตลาด 

ผูชวยผูจัด 
การสาขา 
และ 

ผูจัดการสาขา 

F-Value Sig. 

ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 5.28 5.07 5.77 7.45 0.00* 
การอุทิศตนในการทํางาน 5.35 5.37 5.87 4.07 0.02* 

การใหเวลากบังาน 5.08 5.18 5.78 7.56 0.00* 
*มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนอยกวาหรือเทากับ 0.05  
Post Hoc comparison Scheffe’s method. 
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จากตารางท่ี 29 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  
จํากัด (มหาชน) เขต 31 จําแนกตามตําแหนงงานในองคการ  พบวา ตําแหนงงานในองคการ  มีผล
ตอความผูกพันตอองคการในดานการใหเวลากับงาน (Absorption)  ดานความมุงม่ันทุมเทในการ
ทํางาน (Vigor)  และดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 
0.05     

 
ตารางท่ี 30  แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการของพนักงาน  ใน
ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)  จําแนกตามตําแหนงงานในองคการเปนรายคู 
 

ผลตางคาเฉล่ีย /  
Sig. 

ตําแหนงงานในองคการ คาเฉล่ีย เจาหนาท่ี
บริการธุรกิจ

สาขา 

ผูดูแลงาน
บริการธุรกิจ
สาขาและ
เจาหนาท่ี
การตลาด 

ผูชวยผูจัด 
การสาขา 
และ 

ผูจัดการสาขา 

เจาหนาท่ีบริการธุรกิจสาขา 5.28 
- 0.2 

0.32 
0.48 
0.02* 

ผูดูแลงานบริการธุรกิจสาขาและ
เจาหนาท่ีการตลาด 

5.07 
- - 0.70 

0.00* 
ผูชวยผูจัดการสาขา 
และผูจัดการสาขา 

5.77 
- - - 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนอยกวาหรือเทากับ 0.05  
Post Hoc comparison Scheffe’s method. 

 
จากตารางท่ี 30 เม่ือทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคการของพนักงานในดาน

ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) จําแนกตามตําแหนงงานในองคการเปนรายคู พบวากลุมท่ีมี
ตําแหนงงานในองคการท่ีมีความผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ  
0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก คูระหวางกลุมผูชวยผูจัดการสาขาและผูจัดการสาขา กับกลุมเจาหนาท่ี
บริการธุรกิจสาขา และคูระหวางกลุมผูชวยผูจัดการสาขาและผูจัดการสาขา กับกลุมผูดูแลงาน
บริการธุรกิจสาขาและเจาหนาท่ีการตลาด  โดยกลุมผูชวยผูจัดการสาขาและผูจัดการสาขามีคาเฉล่ีย
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ความผูกพันตอองคการในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) มากกวากลุมเจาหนาท่ี
บริการธุรกิจสาขา   กลุมผูชวยผูจัดการสาขาและผูจัดการสาขามีคาเฉล่ียความผูกพันตอองคกรใน
ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) มากกวากลุมผูดูแลงานบริการธุรกิจสาขาและเจาหนาท่ี
การตลาด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 
ตารางท่ี 31   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการของพนักงาน  ใน
ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication)  จําแนกตามตําแหนงงานในองคการเปนรายคู 
 

ผลตางคาเฉล่ีย /  
Sig. 

ตําแหนงงานในองคการ คาเฉล่ีย เจาหนาท่ี
บริการธุรกิจ

สาขา 

ผูดูแลงาน
บริการธุรกิจ
สาขาและ
เจาหนาท่ี
การตลาด 

ผูชวยผูจัด 
การสาขา 
และ 

ผูจัดการสาขา 

เจาหนาท่ีบริการธุรกิจสาขา 5.35 
- 0.02 

0.10 
0.53 
0.03* 

ผูดูแลงานบริการธุรกิจสาขาและ
เจาหนาท่ีการตลาด 

5.37 
- - 0.51 

0.05* 
ผูชวยผูจัดการสาขา 
และผูจัดการสาขา 

5.87 
- - - 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนอยกวาหรือเทากับ 0.05  
Post Hoc comparison Scheffe’s method. 

 
จากตารางท่ี 31 เม่ือทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคการของพนักงานในดาน

การอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) จําแนกตามตําแหนงงานในองคการเปนรายคู พบวากลุมท่ีมี
ตําแหนงงานในองคการท่ีมีความผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ  
0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก คูระหวางกลุมผูชวยผูจัดการสาขาและผูจัดการสาขา กับกลุมเจาหนาท่ี
บริการธุรกิจสาขา และคูระหวางกลุมผูชวยผูจัดการสาขาและผูจัดการสาขา กับกลุมผูดูแลงาน
บริการธุรกิจสาขาและเจาหนาท่ีการตลาด  โดยกลุมผูชวยผูจัดการสาขาและผูจัดการสาขามีคาเฉล่ีย
ความผูกพันตอองคการในดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) มากกวากลุมเจาหนาท่ี
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บริการธุรกิจสาขา   กลุมผูชวยผูจัดการสาขาและผูจัดการสาขามีคาเฉล่ียความผูกพันตอองคกรใน
ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) มากกวากลุมผูดูแลงานบริการธุรกิจสาขาและเจาหนาท่ี
การตลาด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 
ตารางท่ี 32   แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการของพนักงาน  ใน
ดานการใหเวลากับงาน (Absorption)  จําแนกตามตําแหนงงานในองคการเปนรายคู 
 

ผลตางคาเฉล่ีย /  
Sig. 

ตําแหนงงานในองคการ คาเฉล่ีย เจาหนาท่ี
บริการธุรกิจ

สาขา 

ผูดูแลงาน
บริการธุรกิจ
สาขาและ
เจาหนาท่ี
การตลาด 

ผูชวยผูจัด 
การสาขา 
และ 

ผูจัดการสาขา 

เจาหนาท่ีบริการธุรกิจสาขา 5.08 
- 0.10 

0.81 
0.70 
0.00* 

ผูดูแลงานบริการธุรกิจสาขาและ
เจาหนาท่ีการตลาด 

5.18 
- - 0.60 

0.01* 
ผูชวยผูจัดการสาขา 
และผูจัดการสาขา 

5.78 
- - - 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนอยกวาหรือเทากับ 0.05  
Post Hoc comparison Scheffe’s method. 

 
จากตารางท่ี 32 เม่ือทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคการของพนักงานในดาน

การใหเวลากับงาน (Absorption) จําแนกตามตําแหนงงานในองคการเปนรายคู พบวากลุมท่ีมี
ตําแหนงงานในองคการท่ีมีความผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ  
0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก คูระหวางกลุมผูชวยผูจัดการสาขาและผูจัดการสาขา กับกลุมเจาหนาท่ี
บริการธุรกิจสาขา และคูระหวางกลุมผูชวยผูจัดการสาขาและผูจัดการสาขา กับกลุมผูดูแลงาน
บริการธุรกิจสาขาและเจาหนาท่ีการตลาด  โดยกลุมผูชวยผูจัดการสาขาและผูจัดการสาขามีคาเฉล่ีย
ความผูกพันตอองคการในดานการใหเวลากับงาน (Absorption) มากกวากลุมเจาหนาท่ีบริการธุรกิจ
สาขา   กลุมผูชวยผูจัดการสาขาและผูจัดการสาขามีคาเฉล่ียความผูกพันตอองคกรในดานการให
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เวลากับงาน (Absorption) มากกวากลุมผูดูแลงานบริการธุรกิจสาขาและเจาหนาท่ีการตลาด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 
ตอนท่ี 3.3 ความสัมพันธระหวางองคประกอบความผูกพันตอองคการในดานตาง ๆ กับความผูกพนั
ตอองคการของพนักงาน 
 

การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ เปนการวิเคราะหความสัมพันธของระดับความผูกพันตอ
องคการใน 3 ดาน ไดแก ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน    ดานการใหบริการลูกคา และ
ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ ท่ีมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน โดยมีผลการ
วิเคราะหดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 33   แสดงความสัมพันธขององคประกอบดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน    
ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการตอความผูกพันของ
พนักงาน 
 

ความผูกพนัตอองคการของ
พนักงาน 

องคประกอบของความผูกพันตอ
องคการ 

β B T Sig. 

R R Square 

ดานความม่ันใจในการทํางานของ
พนักงาน 

0.52 0.51 9.21 0.00* 

ดานการใหความสําคัญตอการบริการ
ลูกคา 

0.31 0.29 4.89 0.00* 

ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ 0.14 0.15 2.23 0.03* 

0.83 0.68 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนอยกวาหรือเทากับ 0.05  
a  Predictors: (Constant),  ดานความมั่นใจในการทํางานของพนักงาน  ดานการใหความสําคัญตอการบริการ

ลูกคา  ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ  
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จากตารางท่ี 33 แสดงความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พบวาตัวแปรตนท้ัง 3 
ดาน ไดแก ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน  ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา  
ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ และตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตอองคการของพนักงาน มีการ
แปรผันตามกันในเชิงบวก โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ 0.83 โดยพบวาตัวแปรตนนั้นสามารถ
พยากรณความผูกพันตอองคการไดรอยละ 68.30  สวนความผูกพันตอองคการอีกรอยละ 31.70 เปน
ผลท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ  เม่ือพิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ พบวา ดานความม่ันใจในการทํางาน
ของพนักงาน    ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ มี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณา
จากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอย พบวา ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน สามารถทํานาย

ระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากท่ีสุด (β = 0.52) รองลงมาคือ ดานการใหความสําคัญตอการ

บริการลูกคา (β = 0.31)   ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ (β = 0.14) 
 

ตารางท่ี 34  แสดงความสัมพันธขององคประกอบของความผูกพันตอความมุงม่ันทุมเทในการ
ทํางาน (Vigor)   
 

ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 
(Vigor) 

องคประกอบของความผูกพันตอ
องคการ 

β B T Sig. 

R R Square 

ดานความม่ันใจในการทํางานของ
พนักงาน 

0.49 0.49 8.93 0.00* 

ดานการใหความสําคัญตอการบริการ
ลูกคา 

0.44 0.43 7.10 0.00* 

ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ 0.02 0.02 0.37 0.71 

0.83 0.69 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนอยกวาหรือเทากับ 0.05  
a  Predictors: (Constant) ,  ดานความมั่นใจในการทํางานของพนักงาน ดานการใหความสําคัญตอการบริการ

ลูกคา  ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ  
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จากตารางท่ี 34 แสดงความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พบวาตัวแปรตนท้ัง 3 
ดาน ไดแก ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา  
ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ และตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตอองคการดานความมุงม่ัน
ทุมเทในการทํางาน (Vigor) มีการแปรผันตามกันในเชิงบวก โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ 0.83 
โดยพบวาตัวแปรตนนั้นสามารถพยากรณความผูกพันตอองคการไดรอยละ 69.30  สวนความผูกพนั
ตอองคการอีกรอยละ 30.70 เปนผลที่เกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ  เม่ือพิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ พบวา 
ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงานและดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคามี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05  สวนดานวัฒนธรรมในการใหบริการไมมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 
0.05   และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอย พบวา ดานความม่ันใจในการทํางานของ
พนักงาน สามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) 

ไดมากท่ีสุด (β = 0.49) รองลงมาคือ ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา (β = 0.44)    
 
ตารางท่ี 35  แสดงความสัมพันธขององคประกอบของความผูกพันตอการอุทิศตนในการทํางาน 
(Dedication)   
 

การอุทิศตนในการทํางาน 
(Dedication)   

องคประกอบของความผูกพันตอ
องคการ 

β B T Sig. 

R R Square 

ดานความม่ันใจในการทํางานของ
พนักงาน 

0.47 0.51 7.58 0.00* 

ดานการใหความสําคัญตอการบริการ
ลูกคา 

0.25 0.26 3.57 0.00* 

ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ 0.21 0.25 3.05 0.00* 

0.79 0.62 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนอยกวาหรือเทากับ 0.05  
a  Predictors: (Constant) ,  ดานความมั่นใจในการทํางานของพนักงาน ดานการใหความสําคัญตอการบริการ

ลูกคา  ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ  
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จากตารางท่ี 35 แสดงความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พบวาตัวแปรตนท้ัง 3 
ดาน ไดแก ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา  
ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ และตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตอองคการดานการอุทิศตนใน
การทํางาน (Dedication) มีการแปรผันตามกันในเชิงบวก โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ 0.79 โดย
พบวาตัวแปรตนนั้นสามารถพยากรณความผูกพันตอองคการไดรอยละ 61.70  สวนความผูกพันตอ
องคการอีกรอยละ 38.30 เปนผลท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ  เม่ือพิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ พบวา 
ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา  และดาน
วัฒนธรรมในการใหบริการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการดานการอุทิศตนในการ
ทํางาน (Dedication) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05  และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิ
ความถดถอย พบวา ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน สามารถทํานายระดับความผูกพัน

ตอองคการดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) ไดมากท่ีสุด (β = 0.47) รองลงมาคือ ดาน

การใหความสําคัญตอการบริการลูกคา (β = 0.25)   ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ (β = 0.21)    
 

ตารางท่ี 36  แสดงความสัมพันธขององคประกอบของความผูกพันตอการใหเวลากับงาน 
(Absorption) 
 

การใหเวลากับงาน (Absorption) องคประกอบของความผูกพันตอ
องคการ β B T Sig. 

R R Square 

ดานความม่ันใจในการทํางานของ
พนักงาน 

0.51 0.53 7.72 0.00* 

ดานการใหความสําคัญตอการ
บริการลูกคา 

0.19 0.19 2.58 0.01* 

ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ 0.17 0.19 2.32 0.02* 

0.75 0.56 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนอยกวาหรือเทากับ 0.05  
a  Predictors: (Constant) ,  ดานความมั่นใจในการทํางานของพนักงาน ดานการใหความสําคัญตอการบริการ

ลูกคา  ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ  

 
จากตารางท่ี 36 แสดงความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พบวาตัวแปรตนท้ัง 3 

ดาน ไดแก ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา  
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ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ และตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตอองคการดานการใหเวลากับ
งาน (Absorption) มีการแปรผันตามกันในเชิงบวก โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ 0.75 โดยพบวาตัว
แปรตนนั้นสามารถพยากรณความผูกพันตอองคการไดรอยละ 56.30  สวนความผูกพันตอองคการ
อีกรอยละ 43.70 เปนผลที่เกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ  เม่ือพิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ พบวา ดานความ
ม่ันใจในการทํางานของพนักงาน ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา  และดานวัฒนธรรม
ในการใหบริการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการดานการใหเวลากับงาน (Absorption) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05  และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอย พบวา 
ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน สามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการดานการให

เวลากับงาน (Absorption) ไดมากท่ีสุด (β = 0.51) รองลงมาคือ ดานการใหความสําคัญตอการ

บริการลูกคา (β = 0.19)   ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ (β = 0.17)    
 


