
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด 
(มหาชน) เขต 31 เปนการศึกษาเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31 โดยศึกษาถึงความผูกพันในภาพรวมของ
องคการ และปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนองคประกอบของความผูกพันตอองคการของพนักงาน 4 ปจจัย 
ไดแก ดานลักษณะสวนบุคคล   ดานความมั่นใจในการทํางานของพนักงาน    ดานการให
ความสําคัญตอการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ รวมท้ังการศึกษาถึง
ความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในดานตาง ๆ 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาจากพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด 
(มหาชน) เขต 31 จํานวนท้ังส้ิน 162  คน ขอมูลท่ีใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน คือ ขอมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงไดจากการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ งานวิจัย 
เอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และขอมูลท่ีคนควาผานระบบอินเตอรเน็ต และขอมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของพนักงานของธนาคารท้ังหมด 
162 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหจะนําขอมูล
ท่ีไดจากแบบสอบถามนําไปประมวลผล สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลดานลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31 

พนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31  ท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 
162 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63 มีอายุอยูในชวงระหวาง 20 - 30 ป รอยละ 38.89 มีวุฒิ
การศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี รอยละ 79.01 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารอยูชวง 1 – 5 ป 
รอยละ 41.98 ระดับรายไดเทากับ 10,001 – 15,000 บาท  รอยละ 31.48  สวนใหญมีตําแหนงใน
องคกรเปนพนักงานช้ันตน รอยละ 42.59  และมีตําแหนงงานในองคกรเปนเจาหนาที่บริการธุรกิจ
สาขา รอยละ 45.06 
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สวนท่ี 2 ขอมูลดานระดับความคิดเห็นตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนท่ี 2.1 ระดับความคดิเห็นตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาท้ัง 4 
ดาน ไดแก  ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน    ดานการใหความสําคัญตอการบริการ
ลูกคา ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ  และดานความผูกพันตอองคการของพนักงานโดยใชวิธีการ
หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค พบวามีคาความเช่ือม่ันในระดับสูงทุกดาน โดยดานการให
ความสําคัญตอการบริการลูกคามีคาความเช่ือม่ันมากท่ีสุดเทากับ 0.94  รองลงมาไดแก ดานความ
ม่ันใจในการทํางานของพนักงานคาความเช่ือม่ัน 0.91  และดานการวัฒนธรรมการใหบริการ คา
ความเชื่อม่ัน 0.88 ตามลําดับ แสดงวาคําถามท่ีใชในการศึกษาในแตละดานมีความสัมพันธเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยมีความนาเช่ือถือในระดับสูง 

พนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31  มีระดับความคิดเห็นตอ
องคการในแตละดาน ไดแก ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน    ดานการใหความสําคัญ
ตอการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ ดังนี้ 
  2.1.1 ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนกังาน ดานความม่ันใจในการทํางาน 

พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอองคการดานความม่ันใจในการทํางาน ในระดับ
เห็นดวย มีคาเฉล่ีย  5.34   แสดงวาพนักงานมีความผูกพันกับองคการดานความม่ันใจในการทํางาน
อยูในระดับสูง   เม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังนี้  
  ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ไดแก 

- การทํางานของพนักงานอยูในระดับท่ีดภีายใตขอบเขตความสามารถ  
- พนักงานม่ันใจในความสามารถในการทํางานไดเปนอยางดี  
- ประสบการณการทํางานและความสําเร็จในการทํางานท่ีผานมาของ

พนักงานเพ่ิมความม่ันใจใหพนักงานในการทํางานใหกับธนาคารไดอยาง
เต็มท่ี  

- พนักงานมีความคิดวาตัวเองสามารถทํางานท่ีทาทายมากกวางานท่ีกําลัง
ทําในปจจุบัน 

- หากกลาวอยางมืออาชีพ พนกังานพึงพอใจในงานท่ีเปนไปตามความ
คาดหวัง 
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 ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับคอนขางเห็นดวยไดแก  
- พนักงานมีความรูดานเทคนิคท่ีจําเปนตองใชในการทํางานอยางครบถวน 
- พนักงานรูสึกม่ันใจวาทักษะและความสามารถเทียบเทากบัหรือมากกวา

ความสามารถของเพ่ือนรวมงาน 
- พนักงานไมเคยมีปญหาในการปรับตัวกับการทํางานในธนาคาร 
- พนักงานรูสึกวาตัวพนักงานเองมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีไดรับใน

ปจจุบัน 
 

  2.1.2 ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานดานการใหความสําคัญตอการ
บริการลูกคา 
  พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอองคการในดานการใหความสําคัญตอการบริการ
ลูกคาในระดับเห็นดวย มีคาเฉล่ียท่ี  5.88 แสดงวาพนักงานมีความผูกพันกับองคการดานการให
ความสําคัญตอการบริการลูกคาอยูในระดับสูงมาก เม่ือพิจารณาปจจัยยอยพบวามีระดับความ
คิดเห็นในระดับเห็นดวยทุกขอ สามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังนี้   

- พนักงานรูสึกพึงพอใจท่ีทําใหลูกคามีความสุข  
- การยิ้มใหกับลูกคาทุกคนเปนเร่ืองงายสําหรับพนักงาน  
- การบรรลุวัตถุประสงคของพนักงานคือการทําใหลูกคาพึงพอใจ 
- พนักงานมีความสุขท่ีไดใหบริการลูกคาและพนกังานพยายามชวยให

ลูกคาประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
-  พนักงานชอบชวยแกปญหาใหลูกคา 
- ความสนใจสูงสุดของลูกคาอยูในใจพนักงานเสมอ 
- พนักงานชอบใหลูกคาพูดคุยเกีย่วกับความตองการของเขาใหฟง   
- การเขาอกเขาใจลูกคาเปนเร่ืองปกติสําหรับพนักงาน 
- พนักงานมีความสุขในการตอบสนองตอขอเรียกรองของลูกคาอยาง

ทันทวงที 
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2.1.3 ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ดานวัฒนธรรมการใหบริการ 
  พนักงานมีระดับความคิดเห็นในดานวัฒนธรรมการใหบริการในระดับเห็นดวย มี
คาเฉล่ีย 5.66 แสดงวาพนักงานมีความผูกพันกับองคการดานวัฒนธรรมการใหบริการอยูใน
ระดับสูง เม่ือพิจารณาปจจัยยอยพบวามีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยทุกขอ สามารถ
เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังนี้   

 ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ไดแก 
- โดยรวมแลวคุณภาพการบริการของธนาคารของทานอยูในระดบัยอด

เยี่ยม 
- ธนาคารมีการตรวจสอบมาตรฐานการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ  
- เม่ือพนักงานทํางานและใหบริการไดอยางยอดเยีย่มจะไดรับการยกยอง

และไดรับรางวัล  
- พนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการใหบริการเปนอยางดี  
- พนักงานในธนาคารมีความรูในงาน และมีทักษะในการทํางานและ

ใหบริการไดอยางมีคุณภาพ 
- ธนาคารมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ี

เหมาะสมสําหรับพนักงานในการทํางานและใหบริการ  
- ผูบริหารแสดงความหวงใยอยางจริงใจในการบริการลูกคาโดยการปฏิบัติ

เปนแบบอยางดวยตัวเอง  
 

 จากการสรุปเปรียบเทียบผลของระดับความคิดเห็นตอองคการในดานตาง ๆ พบวา 
เม่ือพิจารณาปจจัยยอยท้ัง 3 ดาน อันไดแก  ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน    ดานการ
ใหความสําคัญตอการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ  พบวา พนักงานมีระดับ
ความคิดเห็นตอปจจัยท้ัง 3 ดาน ในระดับเห็นดวย  มีคาเฉล่ีย  5.63  แสดงวา ปจจัยท้ัง 3 ดานมีผลตอ
ความผูกพันอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาระดับความคิดเห็น พบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นตอ
ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคามากท่ีสุดในระดับเห็นดวย คาเฉล่ีย 5.88 รองลงมาคือ 
ดานการวัฒนธรรมการใหบริการระดับเห็นดวย คาเฉล่ีย 5.66  และดานความมั่นใจในการทํางาน
ของพนักงาน ระดับเห็นดวย คาเฉล่ีย 5.34  
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ตอนท่ี 2.2 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอความคดิเห็นตอองคการของพนักงาน
ในองคประกอบดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน    ดานการใหความสําคัญตอการบริการ
ลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ   

 
จากการทดสอบความสัมพันธโดยใชการทดสอบตัวแปรดวยวิธี คาแจกแจงแบบที 

(T-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ไดผลการวิเคราะห
ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอองคการในปจจยัดานตาง ๆ 3 ดาน ไดแก 
ดานความม่ันใจในการทํางาน ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมใน
การใหบริการ พบวา 

1. เพศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากดั (มหาชน) เขต 31ไมมีอิทธิพลตอ
ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานความม่ันใจในการทํางาน ดานการใหความสําคัญตอการบริการ
ลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ โดยท้ังเพศชายและหญิงมีความคิดเหน็อยูในระดับเหน็
ดวยตอทุกกลุมปจจัยดงักลาว 

2. อายุท่ีแตกตางกันของพนกังานธนาคารกสิกรไทย  จํากดั (มหาชน) เขต 31 มีผล
ตอระดับความคิดเห็นดานความม่ันใจในการทํางานแตกตางกัน  โดยทุกกลุมอายุมีความคิดเห็นอยู
ในระดบัเหน็ดวยตอทุกกลุมปจจัยดังกลาว และจากการทดสอบความม่ันใจในการทํางานแตกตาง
เปนรายคูกับอายุ สรุปไดวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุมากกวา 50 ป มีระดับความคิดเหน็ตอปจจยัดาน
ความม่ันใจในการทํางานในระดับมากกวากลุมอายุ 20-30 ป 

3. ระดับการศึกษาของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31ไมมี
อิทธิพลตอระดับความคิดเหน็ตอปจจยัดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน ดานการให
ความสําคัญตอการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ โดยทุกระดับการศึกษามีความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยตอทุกกลุมปจจยัดังกลาว 

4. ระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากดั (มหาชน) เขต 
31 ไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานความม่ันใจในการทํางานของพนกังาน ดานการ
ใหความสําคัญตอการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ โดยทุกกลุมระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นอยูในระดบัเหน็ดวยตอทุกกลุมปจจัยดังกลาว 

5. อัตราเงินเดือนของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากดั (มหาชน) เขต 31ไมมี
อิทธิพลตอระดับความคิดเหน็ตอปจจยัดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน ดานการให
ความสําคัญตอการบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ โดยทุกกลุมอัตราเงินเดือนมี
ความคิดเหน็อยูในระดับเห็นดวยตอทุกกลุมปจจัยดังกลาว 
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6. ตําแหนงงานในองคการที่แตกตางกันของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด 
(มหาชน) เขต 31 มีผลตอระดับความคิดเห็นดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา แตกตางกัน  
โดย ทุกกลุมตําแหนงงานในองคการมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยตอทุกกลุมปจจัยดังกลาว
และจากการทดสอบการใหความสําคัญตอการบริการลูกคาแตกตางเปนรายคูกับตําแหนงงานใน
องคการ สรุปไดวา   
 กลุมเจาหนาท่ีบริการธุรกิจสาขามีระดับความคิดเห็นในปจจัยดานการให
ความสําคัญตอการบริการลูกคามากกวากลุมผูดูแลงานบริการธุรกิจสาขา 
 เจาหนาท่ีการตลาดและ กลุมผูชวยผูจัดการสาขาและผูจัดการมีระดับความ
คิดเห็นในปจจัยดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคามากกวากลุมผูดูแลงานบริการธุรกิจ
สาขาและเจาหนาท่ีการตลาด    
 
สวนท่ี 3 ขอมูลดานความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนท่ี 3.1 ระดับความผูกพนัตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
   

จากการหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามที่ใชในการศึกษา
เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานท้ัง 3 ดาน ไดแก  ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 
(Vigor) ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication)  ดานการใหเวลากับงาน (Absorption) โดยใช
วิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค พบวามีคาความเช่ือม่ันในระดับสูงทุกดาน โดยคา
ความเชื่อม่ันรวมในสวนความผูกพันตอองคการรวมมีคาเทากับ 0.96 ในดานการอุทิศตนในการ
ทํางาน (Dedication) ขององคกรพนักงานมีคาความเช่ือม่ันมากท่ีสุดเทากับ 0.91   รองลงมาไดแก 
ดานการใหเวลากับงาน (Absorption)  คาความเช่ือม่ัน 0.89 ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 
(Vigor)  คาความเช่ือม่ัน 0.86 ตามลําดับ แสดงวาคําถามท่ีใชในการศึกษาในแตละดานมี
ความสัมพันธเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีความนาเช่ือถือในระดับสูง 
  การวัดระดับความผูกพันตอองคการ วิเคราะหจากคาเฉล่ียความผูกพันในดาน
ภาพรวมขององคการ ประกอบไปดวยคําถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน จํานวน 
17 คําถาม โดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) ดานการอุทิศตน
ในการทํางาน (Dedication)  ดานการใหเวลากับงาน (Absorption) ดังรายละเอียดตอนี้ 
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 ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)   ประกอบดวยคําถาม 
1) ในท่ีทํางาน ฉันรูสึกมีพลังเต็มท่ีในการทํางาน 
2) ฉันรูสึกมีความชํานาญและเช่ียวชาญในงานของฉัน 
3) เม่ือฉันต่ืนข้ึนมาในตอนเชา ฉันรูสึกอยากไปทํางาน 
4) ฉันสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
5) ฉันสามารถปรับอารมณใหสนุกกับการทํางานของฉันไดเปนอยางดี 

 ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication)   ประกอบดวยคําถาม 
1) ในการทํางาน ฉันมีความมุงม่ันเสมอ แมงานบางอยางจะไมราบร่ืนก็ตาม 
2) ฉันพบวา งานท่ีฉันทําเปนส่ิงท่ีมีความหมายและมีเปาหมายชัดเจน 
3) ฉันมีความกระตือรือรนในการทํางาน 
4) งานของฉันสรางแรงบันดาลใจใหฉัน 
5) ฉันภูมิใจในงานท่ีฉันทํา 
6) ฉันพบวางานท่ีฉันทําอยูเปนส่ิงท่ีทาทายสําหรับฉันเปนอยางมาก 

 ดานการใหเวลากับงาน (Absorption)   ประกอบดวยคําถาม 
1) ขณะท่ีฉันทํางาน ฉันรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว 
2) เม่ือฉันทํางาน ฉันลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว 
3) ฉันรูสึกมีความสุข เม่ือฉันทํางานอยางต้ังใจ 
4) ฉันจดจออยูกับงานของฉัน 
5) ฉันรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือฉันทํางาน 
6) การดึงความสนใจของฉันออกจากงานเปนเร่ืองยาก 

 
  ผลการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงานธนาคารกสิกร
ไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นดานความผูกพันตอ
องคการในระดับเห็นดวย  มีคาเฉล่ีย  5.32   แสดงวาพนักงานมีความผูกพันกับองคการอยูใน
ระดับสูง   และเม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียไดดังนี้  
  ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย สามารถเรียงลําดับคาเฉล่ียจาก
มากไปหานอยไดดังนี ้

- พนักงานมีความภูมิใจในงานที่ทํา 
- พนักงานรูสึกมีความชํานาญและเช่ียวชาญในงานของฉัน   
- ฉันมีความกระตือรือรนในการทํางาน 
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- ในการทํางานพนักงานมีความมุงม่ันเสมอแมงานบางอยางจะไมราบร่ืนก็
ตาม 

- พนักงานพบวางานท่ีทําอยูเปนส่ิงท่ีทาทายสําหรับเปนอยางมาก 
- พนักงานมีความสุขเม่ือไดทํางานอยางต้ังใจ 
- ขณะท่ีทํางานพนักงานรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว 
- พนักงานจดจออยูกับงานของตนเอง 
- พนักงานสามารถปรับอารมณใหสนุกกับการทํางานไดเปนอยางด ี
- พนักงานสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
- งานของสรางแรงบันดาลใจใหแกตัวพนักงาน 
- พนักงานพบวา งานท่ีทําเปนส่ิงท่ีมีความหมายและมีเปาหมายชัดเจน 
- เม่ือทํางานพนกังานลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว 

  ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับคอนขางเห็นดวย สามารถเรียงลําดับจาก
มากไปหานอยไดดังนี้  

- ในท่ีทํางาน พนักงานรูสึกมีพลังเต็มท่ีในการทํางาน 
- การดึงความสนใจของพนักงานออกจากงานเปนเร่ืองยาก 
- พนักงานมีความรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือทํางาน 
- เม่ือพนักงานต่ืนข้ึนมาในตอนเชา รูสึกอยากไปทํางาน 

 
ตอนท่ี 3.2  ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

จากการทดสอบความสัมพันธโดยใชการทดสอบตัวแปรดวยวิธี คาแจกแจงแบบที 
(T-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ไดผลการวิเคราะห
ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการทั้ง 3 
ดาน ไดแก ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) 
และดานการใหเวลากับงาน (Absorption) พบวา 

1. เพศของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31ไมมีอิทธิพลตอ
องคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)  ดานการ
อุทิศตนในการทํางาน (Dedication) และดานการใหเวลากับงาน (Absorption) โดยทั้งเพศชายและ
หญิงมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยตอทุกกลุมปจจัยดังกลาว 

2. อายุท่ีแตกตางกันของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31 มี
อิทธิพลตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานการใหเวลากับงาน(Absorption) 
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แตกตางกัน  โดยทุกกลุมอายุ มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยตอทุกกลุมปจจัยดังกลาว และจาก
การทดสอบการใหเวลากับงาน(Absorption) แตกตางเปนรายคูกับอายุ สรุปไดวา  
 กลุมตัวอยางท่ีมีอายุมากกวา 50 ป มีระดับความคิดเห็นในปจจัยดานการใหเวลา
กับงาน(Absorption) ในระดับมากกวากลุมอายุ 20-30 ป   
 กลุมตัวอยางท่ีมีอายุมากกวา 50 ป มีระดับความคิดเห็นในปจจัยดานการใหเวลา
กับงาน(Absorption) ในระดับมากกวากลุมอายุ 31-40 ป    

3. ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 
31 มีอิทธิพลตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานการใหเวลากับงาน(Absorption) 
แตกตางกัน  โดยทุกระดับการศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยตอทุกกลุมปจจัยดังกลาว 
และจากการทดสอบการใหเวลากับงาน(Absorption) แตกตางเปนรายคูกับระดับการศึกษา สรุปได
วา กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท มีระดับความคิดเห็นในปจจัยดานการใหเวลากับงาน
(Absorption) ในระดับมากกวากลุมการศึกษาระดับปริญญาตรี    

4. ระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31
ไมมีอิทธิพลตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน 
(Vigor)  ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) และดานการใหเวลากับงาน (Absorption) โดย
ทุกกลุมระยะเวลาการปฏิบัติงานมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยตอทุกกลุมปจจัยดังกลาว 

5. อัตราเงินเดือนของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31ไมมี
อิทธิพลตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)  
ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) และดานการใหเวลากับงาน (Absorption) โดยทุกกลุม
อัตราเงินเดือนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยตอทุกกลุมปจจัยดังกลาว 

6. ตําแหนงงานในองคการที่แตกตางกันของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด 
(มหาชน) เขต 31 มีอิทธิพลตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานความมุงม่ันทุมเทใน
การทํางาน (Vigor)  ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) และดานการใหเวลากับงาน
(Absorption) แตกตางกัน โดยทุกกลุมตําแหนงงานในองคการมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
ตอทุกกลุมปจจัยดังกลาว และการทดสอบแตละองคประกอบของความผูกพันตอองคการทั้งในดาน
ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)  ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) และดานการ
ใหเวลากับงาน(Absorption)  แตกตางเปนรายคูกับตําแหนงงานในองคการ  สรุปไดวา  

กลุมผูชวยผูจัดการสาขาและผูจัดการสาขามีระดับความคิดเห็นในทุกกลุมปจจัย
ดังกลาวในระดับมากกวากลุมเจาหนาท่ีบริการธุรกิจสาขา    
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กลุมผูชวยผูจัดการสาขาและผูจัดการสาขามีระดับความคิดเห็นในทุกกลุมปจจัย
ดังกลาวในระดับมากกวากลุมผูดูแลงานบริการธุรกิจสาขาและเจาหนาท่ีการตลาด    
 
ตอนท่ี 3.3 ความสัมพันธระหวางองคประกอบความผูกพันตอองคการในดานตาง ๆ กับความผูกพนั
ตอองคการของพนักงาน  

ผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม โดยใหตัวแปรตน 
ไดแก ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา  ดาน
วัฒนธรรมในการใหบริการ และตัวแปรตาม ซ่ึงจะมีท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความมุงม่ันทุมเทในการ
ทํางาน (Vigor) ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication)   ดานการใหเวลากับงาน (Absorption) 
จะพบวามีความสัมพันธแยกตามตัวแปรตาม ไดดังนี้ 

ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) จากการศึกษาพบวา ความผูกพันตอ
องคการดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) มีการแปรผันตามกันกับตัวแปรตนในเชิงบวก 
โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ 0.83 ซ่ึงตัวแปรตนนั้นสามารถพยากรณความผูกพันตอองคการได
รอยละ 69.30  สวนความผูกพันตอองคการอีกรอยละ 30.70 เปนผลที่เกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ  เม่ือ
พิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ พบวา ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงานและดานการให
ความสําคัญตอการบริการลูกคามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการดานความมุงม่ันทุมเทใน
การทํางาน (Vigor) สวนดานวัฒนธรรมในการใหบริการไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05   และ
เม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอย พบวา ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน 
สามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) ไดมาก

ท่ีสุด (β = 0.49) รองลงมาคือ ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา (β = 0.43)    
ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) จากการศึกษาพบวา ความผูกพันตอ

องคการดาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) มีการแปรผันตามกันกับตัวแปรตนในเชิง
บวก โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ 0.79 ซ่ึงตัวแปรตนนั้นสามารถพยากรณความผูกพันตอองคการ
ไดรอยละ 61.70  สวนความผูกพันตอองคการอีกรอยละ 38.30 เปนผลที่เกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ  เม่ือ
พิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ พบวา ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน ดานการให
ความสําคัญตอการบริการลูกคา  และดานวัฒนธรรมในการใหบริการมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการดาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) และเม่ือพิจารณาจากคา
สัมประสิทธ์ิความถดถอย พบวา ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน สามารถทํานายระดับ

ความผูกพันตอองคการดาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) ไดมากท่ีสุด (β = 0.51) 
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รองลงมาคือ ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา (β = 0.26)   ดานวัฒนธรรมในการ

ใหบริการ (β = 0.25)    
ดานการใหเวลากับงาน (Absorption) จากการศึกษาพบวา ความผูกพันตอองคการ

ดานการใหเวลากับงาน (Absorption) มีการแปรผันตามกันในเชิงบวก โดยมีคาความสัมพนัธ เทากบั 
0.75 ซ่ึงตัวแปรตนนั้นสามารถพยากรณความผูกพันตอองคการไดรอยละ 56.30  สวนความผูกพัน
ตอองคการอีกรอยละ 43.70 เปนผลท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ  เม่ือพิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ พบวา 
ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา  และดาน
วัฒนธรรมในการใหบริการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการดานการใหเวลากับงาน 
(Absorption) และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอย พบวา ดานความม่ันใจในการทํางาน
ของพนักงาน สามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการดาน ดานการใหเวลากับงาน 

(Absorption) ไดมากท่ีสุด (β = 0.53) รองลงมาคือ ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา (β = 

0.19)   ดานวัฒนธรรมในการใหบริการ (β = 0.19)    
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตามซ่ึงไดแก ความ

ผูกพันตอองคการของพนักงาน พบวามีการแปรผันตามกันในเชิงบวก โดยมีคาความสัมพันธ 
เทากับ 0.83 โดยพบวาตัวแปรตนนั้นสามารถพยากรณความผูกพันตอองคการไดรอยละ 68.30  
สวนความผูกพันตอองคการอีกรอยละ 31.70 เปนผลท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ  เม่ือพิจารณาจาก
นัยสําคัญทางสถิติ พบวา ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน    ดานการใหความสําคัญตอ
การบริการลูกคา และดานวัฒนธรรมในการใหบริการ มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอย พบวา 
ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน สามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมไดมาก

ท่ีสุด (β = 0.51) รองลงมาคือ ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา (β = 0.29)   ดาน

วัฒนธรรมในการใหบริการ (β = 0.15) 
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5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด 
(มหาชน) เขต 31 สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้

 
5.2.1 ดานความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
ตามแนวคิดของ Wilmar Schaufeli (2002) ท่ีไดอธิบายเกี่ยวกับลักษณะความ

ผูกพันในการทํางาน โดยสามารถแบงลักษณะการแสดงออกและความคิดในการปฏิบัติตามหนาท่ี 
ท่ีไดรับมอบหมาย ไดเปน  3  ลักษณะ ซ่ึงประกอบดวย (1) ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)  
(2) การอุทิศตนในการทํางาน (Dedication)  และ (3) การใหเวลากับงาน (Absorption)   ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา โดยรวมพนักงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31  มีระดับ
ความคิดเห็นในดานความผูกพันตอองคการ อยูในระดับเห็นดวย  และเม่ือนําแนวคิดของ Wilmar 
Schaufeli (2002) เพื่อศึกษาในรายละเอียดของความผูกพันท้ัง 3 ลักษณะ สามารถแสดงรายละเอียด 
ไดดังนี้ 

1) ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) พบวา สวนใหญ ประมาณ 60% มี
ระดับความคิดเห็น อยูในระดับเห็นดวย  ในเร่ืองเกี่ยวกับ  ความรูสึกมีพลังเต็มท่ีในการทํางาน    
ความรูสึกมีความชํานาญและเช่ียวชาญในงาน    ความสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะ
เวลานาน    ความสามารถปรับอารมณใหสนุกกับการทํางานไดเปนอยางดี     สวนท่ีเหลือมีความ
คิดเห็นอยูในระดับคอนขางเห็นดวย  ซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับ ความรูสึกเม่ือต่ืนข้ึนมา แลวอยากไป
ทํางานในตอนเชา 

2) ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication)   พบวา มีระดับความคิดเห็น อยูใน
ระดับเห็นดวยท้ังหมด  ในเร่ืองเกี่ยวกับ  การใหเวลากับงานเสมอ แมงานบางอยางจะไมราบร่ืนก็
ตาม     งานท่ีทําเปนส่ิงท่ีมีความหมายและมีเปาหมายชัดเจน   การมีความกระตือรือรนในการ
ทํางาน    งานชวยสรางแรงบันดาลใจให  มีความภูมิใจในงานท่ีทํา    งานท่ีทําอยูเปนส่ิงท่ีทาทาย
เปนอยางมาก 

3) ดานการใหเวลากับงาน (Absorption) พบวา สวนใหญประมาณ 66.67% มี
ระดับความคิดเห็น อยูในระดับเห็นดวย ในเร่ืองเกี่ยวกับ ขณะท่ีทํางานมีความรูสึกวาเวลาผานไป
อยางรวดเร็ว    เม่ือทํางานอยูจะลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว    รูสึกมีความสุขเม่ือทํางานอยางต้ังใจ    
ความสามารถในการจดจออยูกับงาน   สวนท่ีเหลือมีความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางเห็นดวย  ซ่ึง
เปนเร่ืองเกี่ยวกับ  ความรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือทํางาน   การดึงความสนใจออกจากงานเปนเร่ืองยาก 



  
75 

จากการศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลของ พนักงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  
จํากัด (มหาชน) เขต 31 ซ่ึงประกอบดวย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
อัตราเงินเดือน ตําแหนงงานในองคการ พบวา  

ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด 
(มหาชน) เขต 31 ไดแก อายุ  ระดับการศึกษา ตําแหนงงานในองคการ  

ปจจัยท่ีไมมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด 
(มหาชน) เขต 31 ไดแก  เพศ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน 

 
เม่ือศึกษาดานองคประกอบของความผูกพันและความสัมพันธพนักงานธนาคาร

กสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31  พบวา 
1.  ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) จากการศึกษาพบวามี

ความสัมพันธกับ ความมั่นใจในการทํางานของพนักงาน และการใหความสําคัญตอการใหบริการ
ลูกคา สวนในดานวัฒนธรรมการใหบริการไมมีความสัมพันธดวย 

2.  ด านการอุ ทิศตนในการทํางาน  ( Dedication)   จากการศึกษาพบว า มี
ความสัมพันธกับ ความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน การใหความสําคัญตอการใหบริการลูกคา 
และ ดานวัฒนธรรมการใหบริการ 

3.  ดานการใหเวลากับงาน (Absorption) จากการศึกษาพบวามีความสัมพันธกับ 
ความมั่นใจในการทํางานของพนักงาน การใหความสําคัญตอการใหบริการลูกคา และ ดาน
วัฒนธรรมการใหบริการ 

 
ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจากปจจัยสวนบุคลท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ และจาก

การศึกษาดานองคประกอบของความผูกพันและความสัมพันธพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด 
(มหาชน) เขต 31   พบวามีความสอดคลองกับการศึกษาของ Bagja Basikin (2007)  ซ่ึงได
ทําการศึกษาเร่ือง “ Vigor ,Dedication and Absorption : Work Engagement Among Secondary 
School English in Indonesia”  (ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน  การอุทิศตนในการทํางาน  และการ
ใหเวลากับงาน : ความผูกพันในงานของอาจารยสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมประเทศ
อินโดนีเซีย)  พบวา  ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  การศึกษา  ประสบการณการทํางาน  
ตําแหนงในการทํางาน  สถานท่ีทํางาน  และถ่ินท่ีอยู  มีผลตอความผูกพันในงานของอาจารยสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมประเทศอินโดนีเซียไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และใน
ดานองคประกอบของความผูกพัน 3 องคประกอบ  คือ  ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน  การอุทิศ
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ตนในการทํางาน  และการใหเวลากับงาน  มีผลตอความผูกพันในงานของอาจารยสอนภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนมัธยมประเทศอินโดนีเซียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 5.2.2 ดานความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน 
 จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของ พนักงาน  พบวา สวนใหญมีระดับความ

คิดเห็น อยูในระดับเห็นดวย คิดเปน 55.55% ในเร่ืองเกี่ยวกับ  ความภูมิใจในงานท่ีทํา   ความรูสึกมี
ความชํานาญและเช่ียวชาญในงาน    ความกระตือรือรนในการทํางาน  การใหเวลากับงานเสมอแม
งานบางอยางจะไมราบร่ืนก็ตาม   งานท่ีทําอยูเปนส่ิงท่ีทาทายสําหรับเปนอยางมาก    การมีความสุข
เม่ือไดทํางานอยางต้ังใจ    ขณะท่ีทํางานรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว    ความสามารถในการจด
จออยูกับงาน   ความสามารถปรับอารมณใหสนุกกับการทํางานไดเปนอยางดี ความสามารถทํางาน
ไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน   งานของสรางแรงบันดาลใจให งานท่ีทําเปนส่ิงท่ีมีความหมาย
และมีเปาหมายชัดเจน เม่ือทํางานจะลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว และสวนท่ีเหลือมีความคิดเห็นใน
ระดับคอนขางเห็นดวย  ซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับ ความรูสึกมีพลังเต็มท่ีในการทํางาน  การดึงความ
สนใจออกจากงานเปนเร่ืองยาก  ความรูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือทํางาน    การตื่นข้ึนมาในตอนเชามี
ความรูสึกอยากไปทํางาน   โดยจากผลการศึกษาในดานระดับความคิดเห็นในดานความม่ันใจใน
การทํางานของพนักงาน พบวา ระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยและคอนขางเห็นดวยแสดง
ใหเห็นวาพนักงานมีความม่ันใจในการทํางานในระดับคอนขางมากถึงมาก ซ่ึงจะเปนผลดีกับ
องคการเพราะเม่ือพนักงานมีความม่ันใจในความสามารถที่มีก็จะแสดงความ สามารถออกมาและใช
ปฏิบัติในงานอยางเต็มท่ี สงผลใหบรรลุเปาหมายขององคการได   สอดคลองแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรูทางปญญาสังคมของ Albert Bandura (1986) ท่ีใหการจํากัดความ ความเช่ือม่ันใน
ความสามารถของตน (Self-efficacy Beliefs) หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถ
ของตน ในส่ิงท่ีจะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว และเปน
ความมีประสิทธิภาพในตนเอง เปนความเช่ือในเร่ืองของ ความสามารถของบุคคล ในการท่ีจะ
ทํางานเพ่ือให บรรลุวัตถุประสงค  นอกจากนั้น Albert Bandura (1986) เช่ือวา  ความเช่ือม่ันใน
ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลในการแสดงพฤติกรรมของมนุษยท่ีจะสามารถสงเสริม
ความสําเร็จและความเจริญ รุงเรืองของมนุษยได โดยมีอิทธิพลตอการเลือกท่ีจะทําและแสดง
พฤติกรรมของบุคคล  ดังนั้นเม่ือพนักงานในองคการมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง ก็จะแสดงศักยภาพ
ในตัวในเองออกมามากและทําอยางเต็มความสามารถ  สงผลใหการทํางานออกมาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ประสบความสําเร็จในงานท่ีทํา  ซ่ึงจากผลการศึกษาในดานความม่ันใจในการทํางาน 
พบวามีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ซ่ึงแสดงวามีความมั่นใจในการทํางานอยูในระดับสูง 
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นอกจากนั้นยังคนพบวา เม่ือพนักงานมีอายุมากข้ึน ระดับความมั่นใจในการทํางานเพิ่มข้ึนตามดวย 
สงผลดีตอกระบวนการทํางานและการตัดสินใจ ทําใหองคการบรรลุเปาหมายท่ีวางไว และพนักงาน
ก็ผูกพันกับองคการเพิ่มดวย  โดยจะเห็นวาสอดคลองแนวคิดทฤษฎีของ Albert Bandura (1986) 
ดังนั้นจะเห็นวาความเช่ือม่ันในตนเองมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในทางบวก  และ
เม่ือยิ่งมีความเช่ือม่ันในตนเองสูงยิ่งทําใหมีโอกาสเกิดความผูกพันตอองคการเพิ่มมากดวย 

ดานปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความ
ผูกพันตอองคการของพนักงาน ไดแก อายุ    สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอความม่ันใจในการทํางานของ
พนักงานไดแก  เพศ    ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ตําแหนงงานใน
องคการ   

ดานความสัมพันธ จากการศึกษา พบวาความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน มี
ความสัมพันธ กับ ความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

 
5.2.3 ดานการใหความสําคัญตอการบริการลูกคาของพนกังาน 

 จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงาน  พบวา ท้ังหมดมีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับเห็นดวยในเร่ืองเกี่ยวกับ  ความรูสึกพึงพอใจที่ทําใหลูกคามีความสุข   การยิ้มใหกับ
ลูกคาทุกคนเปนเร่ืองงาย  การบรรลุวัตถุประสงคคือการทําใหลูกคาพึงพอใจ  การมีความสุขท่ีได
ใหบริการลูกคาและพยายามชวยใหลูกคาประสบความสําเร็จตามเปาหมาย การชวยแกปญหาให
ลูกคา ความสนใจสูงสุดของลูกคาอยูในใจเสมอ ความชอบใหลูกคาพูดคุยเกี่ยวกับความตองการของ
เขาใหฟง  การเขาอกเขาใจลูกคาเปนเร่ืองปกติ  การมีความสุขในการตอบสนองตอขอเรียกรองของ
ลูกคาอยางทันทวงที  โดยจากผลระดับความคิดเห็นของพนักงานในดานการใหความสําคัญตอการ
บริการลูกคาแสดงวามีการใหความสําคัญตอการบริการลูกคามาก  สอดคลองกับคําจํากัดความของ 
Donavan และ Hocutt (2001)   ท่ีใหไววา การใหความสําคัญในการบริการลูกคา (Customer 
Orientation)  คือ การบริการและการเอาใจใสในตัวลูกคาของพนักงานโดยทําใหลูกคารูสึกพึงพอใจ
และประทับใจในตัวพนักงาน เปนลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของพนักงานท่ีสะทอนออกมาให
ลูกคาไดเห็น  

ดานปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน จากการศึกษาพบวา  ปจจัยท่ีมีผลตอการ
ใหความสําคัญตอการบริการลูกคาของพนักงาน ไดแก ตําแหนงงานในองคการ   สวนปจจัยท่ีไมมี
ผลตอการใหความสําคัญตอการบริการลูกคาของพนักงาน ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน   
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ดานความสัมพันธ จากผลการศึกษา พบวาการใหความสําคัญตอการบริการลูกคา
ของพนักงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการโดยรวม  และยังมีความสัมพันธกับ
องคประกอบของความผูกพันตอองคการ ในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor)  การอุทิศ
ตนในการทํางาน (Dedication)   การใหเวลากับงาน (Absorption)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดังนั้น
แสดงวา การใหความสําคัญตอการใหบริการลูกคา มีความสัมพันธกับองคการสูง และเปนปจจัยท่ี
สําคัญท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดวย  จึงควรใหความสําคัญในเร่ืองการใหบริการลูกคา   ซ่ึง
ตรงกับแนวคิดของ D.Todd Donavan (2001)  กลาวถึงความสัมพันธระหวางความสําคัญในการ
ใหบริการลูกคาของพนักงานและความผูกพันตอองคการของพนักงาน  วาเม่ือพนักงานผูท่ีใหการ
บริการมีการใหบริการลูกคาดวยใจ  มีการดูแลเอาใจใสลูกคา  ทําใหลูกคารูสึกประทับใจ พอใจใน
การบริการของพนักงานแลวยังอาจทําใหลูกคาพึงพอใจในตัวของบริษัทดวย  ซ่ึงจะสงผลใหตัว
พนักงานเองมีความภูมิใจในการใหบริการของตนเอง  เกิดความประทับใจทั้งสองฝาย  ทําให
พนักงานรูสึกดีตอบริษัทเกิดเปนความผูกพันในท่ีสุด  และยิ่งมีการบริการและใหความสําคัญใน
ลูกคา (Customer Orientation) สูง  ยิ่งสงผลใหความผูกพันของพนักงานสูงตามไปดวย  

 
5.2.4   ดานวัฒนธรรมในการใหบริการลูกคาของพนักงาน 
จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของ พนักงาน  พบวา ท้ังหมดมีระดับความ

คิดเห็น อยูในระดับเห็นดวย ในเร่ืองเกี่ยวกับ  คุณภาพการบริการของธนาคารโดยรวมอยูในระดับ
ยอดเยี่ยม ธนาคารมีการตรวจสอบมาตรฐานการใหบริการอยางสม่ําเสมอ เม่ือทํางานและใหบริการ
ไดอยางยอดเยี่ยมจะไดรับการยกยองและไดรับรางวัล    พนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการใหบริการเปนอยางดี พนักงานในธนาคารมีความรูในงานและมีทักษะในการทํางาน
และใหบริการไดอยางมีคุณภาพ   ธนาคารมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลือ
อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับพนักงานในการทํางานและใหบริการ และผูบริหารแสดงความหวงใยอยาง
จริงใจในการบริการลูกคาโดยการปฏิบัติเปนแบบอยางดวยตัวเอง  โดยจากผลระดับความคิดเห็น
ของพนักงานในดานวัฒนธรรมในการใหบริการลูกคาอยูในระดับเห็นดวย แสดงวาพนักงานพึง
พอใจ  เขาใจและปฏิบัติตนอยูเกี่ยวกับดานวัฒนธรรมในการใหบริการลูกคาขององคการใน
แนวทางเดียวกัน  ซ่ึงจะสงผลดีตอองคการ เพราะองคการท่ีประกอบกิจการดานการบริการ
จําเปนตองมีการสรางสรรคบรรยากาศการใหบริการเพื่อการแสดงถึงคุณภาพการบริการ ซ่ึง
หมายถึงเปนการรักษาลูกคาไว   องคการตองมีการกําหนดพฤติกรรมท่ีตระหนักถึงการนําสงการ
บริการท่ีมีคุณภาพ   คุณภาพการบริการทําใหองคกรแตกตางจากองคกรอ่ืนๆและจะสงผล
พฤติกรรมการใหบริการของแตละบุคคลภายในองคการ  
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ดานปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน จากการศึกษาพบวาปจจัยสวนบุคคลไดแก  
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ตําแหนงงานในองคการไมมี
ผลดานวัฒนธรรมในการใหบริการลูกคาของพนักงาน   

ดานความสัมพันธ จากการศึกษา พบวาดานวัฒนธรรมในการใหบริการลูกคาของ
พนักงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิด Johnson (1996) ท่ีวาวัฒนธรรมในการใหบริการเกี่ยวของโดยตรงกับวัฒนธรรมภายใน
องคการ  เนื่องจาก  วัฒนธรรมในการใหบริการลูกคาของพนักงานในองคการเปนอยางไร  
วัฒนธรรมในการใหบริการขององคการก็จะเปนอยางนั้น ซ่ึงเปนปจจัยท่ีเช่ือมโยงถึงเร่ืองการ
แบงปนการรับรูตอองคการของลูกจาง โดยแนวคิดของวัฒนธรรมการใหบริการขององคการสราง
ข้ึนจาก  การบรรยายและใหความหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในการทํางาน  สมาชิกขององคการมี
การแบงปนประสบการณเกี่ยวกับเหตุการณในสถานที่ทํางานของตนและกระจายการรับรูนั้นไปสู
สมาชิกคนอ่ืนๆ  เกิดเปนวัฒนธรรมการใหบริการขององคการในท่ีสุด  การบริการที่เปนเลิศเปนส่ิง
สําคัญตอองคการและสงผลดีแกการสรางทัศนคติท่ีดีหรือวัฒนธรรมในการใหบริการ 
 
5.3 ขอคนพบ    

 
จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด 

(มหาชน) เขต 31 มีการคนพบดังตอไปนี ้
1. ตําแหนงงานในองคการ มีผลตอการใหบริการตอลูกคา ซ่ึงตําแหนงงานท่ีตอง

เจอลูกคามากก็จะใหความสําคัญในการบริการมาก ดังเชน กลุมเจาหนาท่ีบริการธุรกิจสาขาท่ีจะมี
ปริมาณการใหบริการแกลูกคามากกวากลุมตําแหนงอ่ืนๆ ก็จะใหความสําคัญในการใหบริการลูกคา
มาก  ประกอบดวยทางธนาคารก็เนนใหความสําคัญตอการใหบริการลูกคาโดยมีการตรวจสอบ
ความพึงพอใจในการใหบริการลูกคาจากการที่ลูกคามาทํารายการกับพนักงานดวย  นอกจากนั้น
ตําแหนงงานในกลุมผูชวยผูจัดการสาขาและผูจัดการสาขาก็ใหความสําคัญในการบริการลูกคามาก
เชนกัน เนื่องจากตําแหนงงานกลุมนี้จะตองดูแล บริหาร จัดการ ผลการดําเนินงานรวมทั้งสาขาใน
ลักษณะศูนยกําไร (Profit  Center)  

2. เม่ือพนักงานมีอายุเพิ่มมากข้ึน จะมีระดับความม่ันใจในการทํางานเพิ่มข้ึนตาม
ดวย ซ่ึงจะสงผลดีตอกระบวนการในการทํางานและการตัดสินใจการทํางาน  นอกจากน้ันเม่ืออายุ
เพิ่มข้ึนก็จะมีการใหเวลากับงานมากข้ึนดวย 
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3. ความรับผิดชอบในการทํางานของพนกังานสูงข้ึน อันเนื่องมาจากตําแหนงงาน
ในองคการสูงข้ึน จะสงผลใหความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน การอุทิศตนในการทํางาน และการให
เวลากับงาน สูงข้ึนตามไปดวย และทําใหมีความผูกพันตอองคการสูงข้ึนตามดวย  
 
5.4 ขอเสนอแนะ   
 

จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  จํากัด 
(มหาชน) เขต 31   ผูศึกษาใครขอเสนอแนะความคิดเห็น ซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอธนาคาร ใน
การสรางความผูกพันตอองคการของพนักงานดังนี้ 

จากการคนควาและศึกษาพบวาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) เขต 31 โดยรวมจะอยูในระดับสูง  แตถาพิจารณาในเชิงลึก พบวามีบาง
ส่ิงท่ีนาจะมีการปรับปรุง พัฒนา ใหดีข้ึน โดยเฉพาะดานความผูกพันตอองคกร อันจะมีผลโดยตรง
ตอการดําเนินงานโดยรวมของธนาคาร 

โดยผูศึกษาขอเสนอแนะ ดังนี้  
1. จากการศึกษาดานความม่ันใจในการทํางานกับพนักงานกลุมท่ีมีอายุ 20 – 30 

ป พบวามีความม่ันใจในการทํางานอยูในระดับตํ่ากวาทุกกลุมอายุ  ดังนั้นธนาคารควรตองหาวิธีการ
การเพิ่มความม่ันใจใหกับพนักงานในกลุม ท่ีมีอายุ 20 – 30  เพราะพนักงานกลุมนี้สวนใหญ เปน
พนักงานท่ีเพิ่งจะเขามารวมงานกับธนาคาร และมีโอกาสที่จะเปนกําลังสําคัญใหกับธนาคารใน
อนาคต ธนาคารก็ควรที่จะเพิ่มความม่ันใจ เพื่อใหเกิดความผูกพัน และทําใหผลการดําเนินงานของ
ธนาคารดี  เชน  การใหความสําคัญการฝกอบรมพนักงานเขาใหม  ,  การแสดงให เห็นถึง
ความกาวหนาในหนาท่ีการงานแตละตําแหนง รวมท้ังการกําหนดตัวช้ีวัดในการทํางาน ดานตางๆ
อยางชัดเจน  เปนตน 

2. จากการศึกษาพบวาพนักงานทุกตําแหนงใหความสําคัญตอการบริการลูกคา
อยูในระดับสูง แตเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา พนักงานท่ีมีตําแหนงงานในองคการอยูในกลุม
ผูดูแลงานบริการธุรกิจสาขาและเจาหนาท่ีการตลาด ใหความสําคัญตอการบริการลูกคาในระดับตํ่า
กวากลุมอ่ืน เนื่องจากตําแหนงงานนี้ ใหบริการลูกคาโดยตรงนอย ตางจากพนักงานระดับเจาหนาท่ี
บริการธุรกิจสาขา  ท่ีตองใหบริการลูกคาโดยตรง เปนสวนใหญ ซ่ึงถาพนักงานในกลุมผูดูแลงาน
บริการธุรกิจสาขาและเจาหนาท่ีการตลาด ไดใหความสําคัญในการใหบริการลูกคามากข้ึนจะสงผล
ใหผลการดําเนินงานของธนาคาร โดยรวมดีข้ึนดวย ซ่ึงสามารถทําไดโดย การฝกอบรมหรือฝกการ
เรียนรูงานในตําแหนงงานที่สูงข้ึน ของพนักงานแตละระดับ เปนตน 
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3. สรางหรือเพิ่มระดับความผูกพันในองคการใหมากข้ึน โดย 
- การกําหนดเปาหมาย มอบหมายงาน  ความคาดหวังท่ีเหมาะสมกับตัว

พนักงาน และช้ีแจงความสอดคลองระหวางเปาหมายท่ีตัวพนักงานไดรับกับเปาหมายของธนาคาร 
- มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยางสม่ําเสมอ

และเปนธรรม 
- ใหคําแนะนําและความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแกพนักงานในเวลา

ท่ีเหมาะสม อยางตรงไปตรงมาและสมเหตุสมผล เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
- ใหรางวัลและช้ีแจงเกี่ยวกับการใหรางวัลและผลตอบแทนที่สอดคลองกับ

ผลการปฏิบัติงาน 
 เปนตน 
 

   
 


