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สารบัญตาราง 
 

ตาราง                      หนา 
   1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ     18 
   2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ     18 
   3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา    19 
   4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน    19 
   5 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ    20 
   6 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน  20 
   7 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณการทํางาน  21 
   8 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงงาน    21 
   9 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน 
 ผูตอบแบบสอบถามในดานองคการ         22 
   10 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน 
 ผูตอบแบบสอบถามในดานงาน          24 
   11 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน 
 ผูตอบแบบสอบถามในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย      25 
   12 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน 
 ผูตอบแบบสอบถามในดานภาวะผูนํา         28 
   13 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน 
 ผูตอบแบบสอบถามในดานความผูกพันตอองคการ       30 
   14 แสดงคาเฉล่ียในภาพรวมกับระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน    31 
   15 แสดงคาความเช่ือม่ันตอแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน   32 
   16 แสดงคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นตอองคการในดานตาง ๆ จําแนกตามเพศ    33 
    17 แสดงคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ 
 จําแนกตามอาย ุ           33 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                     หนา 
   18 แสดงคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ  
 จําแนกตามกลุมระดับการศึกษา       34 
   19 แสดงคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ  
 จําแนกตามรายไดตอเดือน       35 
   20 แสดงคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ  
 จําแนกตามสถานภาพสมรส       36 
   21 แสดงคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ  

จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย   37 
   22 แสดงคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ  

จําแนกตามประสบการณในการทํางานอ่ืน  ๆ     38 
   23 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความ  
              ผูกพันตอองคการของพนักงานในดานองคการ จําแนกตามประสบการณใน  

การทํางานอ่ืน ๆ เปนรายคู        39 
   24      แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ  
              ความผูกพันตอองคการของพนักงานในดานงานจําแนกตามประสบการณในการ  
 ทํางาน อ่ืน ๆ เปนรายคู        40 
   25 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผล  
              ตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในดานองคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 จําแนกตามประสบการณในการทํางานอ่ืน ๆ เปนรายคู                                 41 
   26 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความ  
              ผูกพันตอองคการของพนักงานในดานภาวะผูนํา จําแนกตามประสบการณในการ 
 ทํางาน  อ่ืน ๆ เปนรายคู                                                           42 
   27 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ 
 จําแนกตามตําแหนงภายในองคการ                                            43 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                     หนา 
   28 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ 
 ความผูกพันตอองคการของพนักงานในดานองคการ จําแนกตามตําแหนงภายใน 
 องคการเปนรายคู                      43  

29 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ  
 ความผูกพันตอองคการของพนักงานในดานงาน จําแนกตามตําแหนงภายใน 
 องคการเปนรายคู                     44 

   30 แสดงระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม                                         46 
   31 แสดงคาเฉล่ียระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม 
 จําแนกตามเพศ                              47 
   32 แสดงคาเฉล่ียระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม 
 จําแนกตามอายุ                  48 
   33 แสดงคาเฉล่ียระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม 
 จําแนกตามระดับการศึกษา                49   
   34 แสดงคาเฉล่ียระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม 
 จําแนกตามรายไดตอเดือน       51 

35 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการใน ภาพรวม 
            ของพนักงานจําแนกตามปจจัยดานรายไดตอเดือนเปนรายคู   52 
36 แสดงคาเฉล่ียระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม  
            จําแนกตามสถานภาพ        53 
37 แสดงคาเฉล่ียระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม 
             จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย   54 
38 แสดงคาเฉล่ียระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม 
             จําแนกตามประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ     55 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                     หนา 
   39 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการ  
 โดยภาพรวมของพนักงาน จําแนกตามปจจัยดานประสบการณในการทํางานอ่ืน  ๆ
 เปนรายคู          56 
   40    แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความผูกพันตอองคการของ 
           พนักงานจําแนกตามปจจัยดานประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ ของคําถามยอยขอท่ี 1 57 

41 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  
       จําแนกตามปจจัยดานประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ ของคําถามยอยขอท่ี 2  58 
42 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน        
       จําแนกตามปจจัยดานประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ ของคําถามยอยขอท่ี 3  59 
43 แสดงคาเฉล่ียระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม  
       จําแนกตามตําแหนงภายในองคกร                                          60 
44 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน 
       ตอองคการดานองคการกับดานงาน        61 
45 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอ 
 องคการดานองคการกับดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    62 
46 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน 

ตอองคการดานองคการกับดานภาวะผูนํา      62 
47 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอ 
 องคการดานองคการกับดานความผูกพันตอองคการภาพรวม    63 
48 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอ 
 องคการดานงานกับดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     63 
49 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน 

 ตอองคการดานงานกับดานภาวะผูนํา      64 
50 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอ 
 องคการดานงานกับดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม    64 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                     หนา 
51 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอ 
 องคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับดานภาวะผูนํา    65 
52 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ   
        ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม  65 
53 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอ 

องคการดานภาวะผูนํากับดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม   66 
54 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันดานองคการ ดานงาน ดาน 
        การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนําตอความผูกพันตอองคการในภาพรวม 
        ของพนักงาน         67 
55 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดานความเชื่อม่ันอยางแรงกลา  
        และยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของธนาคาร     68 
56 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดานความเต็มใจท่ีจะทุมเท 

ความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประ โยชนของธนาคารเปนหลัก    69 
57 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดานความปรารถนาอยาง 

แรงกลาท่ีจะคง ไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของธนาคาร    70 
 
 
          
  


