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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ           ความผูกพันตอองคการของพนักงานกลุมธุรกิจลูกคา 

                                     ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของ 

              ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผูเขียน                                              นางสาวพรพิมล  กลอมจิต 

  
ปริญญา    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ      

                              รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล           

 

บทคัดยอ 

 
 การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคการ

ของพนักงานกลุมธุรกิจลูกคาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม   ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด 

( มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานท้ังหมดท่ีทํางาน ในกลุมธุรกิจ

ลูกคาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (  มหาชน) ใน

กรุงเทพมหานคร จํากัด จํานวน 120 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  การวิเคราะห

ขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย  และใชสถิติอางอิง (Inferential Statistics)  

ไดแก ทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของสองกลุมประชากร  (Independent Sample T-test)  และการ

ทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียมากกวาสองกลุมประชากร (Analysis of Variance: One Way 

ANOVA)   และการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยสมการถดถอย ( Linear Regression 

Analysis) 

 จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  มีอายุระหวาง 

41- 45 ป ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  มีสถานภาพโสด  มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 45,001-50,000 บาท 

และมีระยะเวลาการทํางานเฉล่ียระหวาง 21-25 ป 

 ผลการศึกษาพบวาความผูกพันตอองคการของพนักงานอยูในระดับผูกพัน (Engaged) 

พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการอยูในระดับเห็นดวยมาก  

โดยสามารถเรียงลําดับระดับความคิดเห็นตอองคการจากมากไปหานอยไดดังนี้  ดานภาวะผูนํา ดาน

องคการ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   และดานงาน    เม่ือพิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ พบวา

ปจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและดานภาวะผูนํามีความสัมพันธตอระดับความ 
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ผูกพันตอองคการในภาพรวม สําหรับปจจัยลักษณะสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตอ

องคการของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก สถานนะภาพสมรส ประสบการณในการ

ทํางานอ่ืน ๆ ตําแหนงภายในองคการของพนักงาน สวน เพศ อายุ ระดับการศกึษา รายได ระยะเวลา

การปฏิบัติงาน ไมมีอิทธิพลกับระดับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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ABSTRACT 

  

 The objective of this independent study was to study employee engagement among 

staff of Small & Medium Entrepreneurs Business (SME) Segment Group, Kasikorn Bank Public 

Company Limited in Bangkok.  The data was collected using questionnaire distributed to all 120 

staffs of Small & Medium Entrepreneurs Business (SME) Segment Group, Kasikorn Bank Public 

Company Limited in Bangkok.  The data was then analyzed using descriptive statistics namely 

frequency, percentage, and mean, as well as inferential statistics, namely Independent Sample T-

test, Analysis of Variance: One Way ANOVA, and Linear Regression. 

 It was found from the study that most questionnaire respondents were male, 41-45 

years old, single, with Bachelor’s degree.  Their monthly income was 45,000-50,000 baht and 

their work period was 21-25 years. 

 The results of the study showed that employee engagement was at the “engaged” 

level and the opinions of the staffs towards factors affecting employee engagement was ranked at 

the high level.  These factors were ranked in the following order: leadership, organization, human 

resource development, and work.  When considering statistic signification, it was found that 

human resource development and leadership significantly affected overall employee engagement.   
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The  personal  factors  that  significantly  affected  employee  engagement  were  marital  status,  

experience from other jobs, and their position in the organization, while gender, age, education, 

income and work period did not significantly affect employee engagement.  

  

 


