
บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานกลุมธุรกิจลูกคาผูประกอบการขนาด

กลางและขนาดยอมของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา

แบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 
 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   
แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของพนักงาน ประกอบดวย  เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายไดตอเดือน สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย 

ประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ และตําแหนงภายในองคกร 

 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการดานความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอ

ความผูกพันของผูตอบแบบสอบถาม 

        ตอนท่ี 2.1  ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของผูตอบ

แบบสอบถามในดานองคการ  ดานงาน  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา  

 ตอนท่ี 2.2  ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอ

ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการใน ดานองคการ  ดานงาน  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

และดานภาวะผูนํา  

 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 3.1  ระดับความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 3.2  ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ

ของพนักงาน 

 ตอนท่ี 3.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในแตละดาน 

ตอนท่ี 3.4 ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานตางๆ 

กับความผูกพันตอองคการของพนักงานในดานภาพรวม 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 65 54.2 

หญิง 55 45.8 

รวม 120 100 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 54.2 สวนเพศ

หญิง รอยละ 45.8 

 
ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ

 
อาย ุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 25 ป    9 7.5 

25 - 30 ป 19 15.8 

31 - 35 ป        19 15.8 

36 - 40 ป 21 17.5 

41 - 45 ป   26 21.7 

46 - 50 ป   20 16.7 

51 ป ขึ้นไป 6 5 

รวม 120 100 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ  41-45 ป รอยละ 21.5 

รองลงมาไดแกอายุ 36 – 40 ป รอยละ 17.5 อายุ 46 – 50 ป รอยละ 16.7 อายุ 25-30 ปและ 31-35 ป 

จํานวนเทากัน รอยละ 15.8 อายุต่ํากวา 25 ป รอยละ 7.5 และอาย ุ51 ปขึ้นไป รอยละ 5  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี   3 2.5 

ปริญญาตรีและสูงกวา 117 97.5 

รวม 120 100 

 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและ

สูงกวา รอยละ 97.5 สวนระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 2.5 

 
ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 

 

รายไดตอเดือน จํานวน รอยละ 

15,001 - 20,000 บาท 13 10.8 

20,001 - 25,000 บาท 11 9.2 

25,001 - 30,000 บาท 15 12.5 

30,001 - 35,000 บาท 15 12.5 

35,001 - 40,000 บาท 14 11.7 

40,001 - 45,000 บาท 18 15 

45,001 - 50,000 บาท 20 16.7 

มากกวา 50,000 บาท 14 11.7 

รวม 120 100 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน 45,001-50,000 

บาท รอยละ 16.7 รองลงมาไดแก 40,001 – 45,000 บาท รอยละ 15 รายไดตอเดือน 25,001 - 30,000 

บาทและ 30,001 - 35,000 บาทจํานวนเทากันคือรอยละ 12.5 รายไดตอเดือน 35,001 - 40,000 บาท

และมากกวา 50,000 บาท รอยละ 11.7 เทากัน รายไดตอเดือน15,001 - 20,000 บาท รอยละ 10.8 

และ 20,001 - 25,000 บาท รอยละ 9.2 
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ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

โสด 54 45 

สมรส 66 55 

รวม 120 100 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 55 สวน

สถานภาพโสด รอยละ 45  

 
ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

กับธนาคารกสิกรไทย 
 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย จํานวน รอยละ 

1   - 5   ป  58 48.3 

6  -  10  ป 7 5.8 

11 - 15  ป 1 0.8 

16 - 20  ป 20 16.7 

21 - 25  ป  22 18.3 

25  ป ขึน้ไป 12 10 

รวม 120 100 

   
 
 จากตารางท่ี 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับ

ธนาคารกสิกรไทย 1-5 ปมากท่ีสุด รอยละ 48.3 รองลงมา ไดแกระยะเวลาฯ 21-25 ป รอยละ 18.3 

ระยะเวลาฯ 16 - 20  ป รอยละ 16.7 ระยะเวลาฯ 25  ป ขึ้นไปรอยละ 10 ระยะเวลาฯ 6  -  10  ป รอย

ละ 5.8 และระยะเวลาฯ 11 - 15  ป รอยละ 0.8 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณในการทํางาน

อ่ืนๆ 

 

ประสบการณในการทํางานอื่นๆ จํานวน รอยละ 

เคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอน แตไมเกี่ยวของกับธุรกิจธนาคาร 42 35 

เคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอน ซ่ึงเปนธุรกิจธนาคาร 41 34.2 

ทํางานท่ีธนาคารกสิกรไทยมาโดยตลอด 37 30.8 

รวม 120 100 

 

จากตารางท่ี 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการทํางานใน

ลักษณะเคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอน แตไมเกี่ยวของกับธุรกิจธนาคาร รอยละ 35 รองลงมา

ไดแก เคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอนซ่ึงเปนธุรกิจธนาคาร รอยละ 34.2 และทํางานท่ีธนาคาร

กสิกรไทยมาโดยตลอด รอยละ 30.8 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงภายในองคกร 

 

ตําแหนงภายในองคกร จํานวน รอยละ 

ผูจัดการทีมขายลูกคาผูประกอบการ 12 10 

เจาหนาท่ีธุรกิจลูกคาผูประกอบการ 60 50 

ผูเช่ียวชาญความสัมพันธลูกคา   13 10.8 

เจาหนาท่ีวิเคราะหสินเช่ือ 22 18.3 

เจาหนาท่ีสนับสนุนงานขาย  13 10.8 

รวม 120 100 

 
จากตารางท่ี 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานในตําแหนง 

เจาหนาท่ีธุรกิจลูกคาผูประกอบการมากท่ีสุด รอยละ 50 รองลงมาไดแก เจาหนาท่ีวิเคราะหสินเช่ือ 

รอยละ 18.3 ผูเช่ียวชาญความสัมพันธลูกคาและเจาหนาท่ีสนับสนุนงานขาย จํานวนเทากันคือ รอย

ละ 10.8 และผูจัดการทีมขายลูกคาผูประกอบการรอยละ 10 ตามลําดับ 
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการดานความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพัน

ของผูตอบแบบสอบถาม 

 
ตอนที่ 2.1  ระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามในดาน

องคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา 

 
ตารางท่ี 9 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการของพนักงานผูตอบแบบสอบถามในดานองคการ                  

ดานองคการ 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

เห็นดวย

มากท่ีสุด 
เห็นดวย

มาก 
เฉย ๆ เห็นดวย

นอย 
เห็นดวย

นอยมาก 
จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

ธนาคารมีการถายทอด

นโยบายและกลยุทธใหกับทุก

หนวยงานในองคการท่ีชัดเจน 

17 

(14.2) 

78 

(65) 

12 

(10) 

6 

(5) 

7 

(5.8) 

3.77 

(เห็นดวยมาก) 

 

ธนาคารจัดใหมีชองทางเพ่ือ

ส่ือสารกับพนักงานไดอยาง

เหมาะสม 

10 

(8.3) 

72 

(60) 

33 

(27.5) 

1 

(0.8) 

4 

(3.3) 

3.69 

(เห็นดวยมาก) 

 

ธนาคารมีการเปดโอกาสและ 
รับฟงความคิดเห็นของพนักงาน

8 

(6.7) 

42 

(35) 

46 

(38.3) 

19 

(15.8) 

5 

(4.2) 

3.24 

(เฉยๆ) 

นโยบายและกลยุทธของแตละ 

หนวยงานมีความสอดคลอง 
และเช่ือมโยงมาจากนโยบาย 
และกลยุทธของธนาคาร  

9 

(7.5) 

72 

(60) 

19 

(15.8) 

14 

(11.7) 

6 

(5) 

3.53 

(เห็นดวยมาก) 

 

ธนาคารมีการสรางสภาพแวด 

ลอมในท่ีทํางานอยางเหมาะสม

และปลอดภัยใหกับพนักงาน 

9 

(7.5) 

58 

(48.3) 

37 

(30.8) 

10 

(8.3) 

6 

(5) 

 

3.45 

(เห็นดวยมาก) 
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ตารางที่ 9 (ตอ) แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานผูตอบแบบสอบถามในดานองคการ 

 

ดานองคการ 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

เห็นดวย 
มากท่ีสุด 

เห็นดวย

มาก 
เฉย ๆ เห็นดวย

นอย 
เห็นดวย

นอยมาก 
จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

ธนาคารมีการกําหนดกฎ 

ระเบียบและขอบังคับท่ีใชเปน

กรอบการทํางานอยางชัดเจน

และเปนธรรมแกพนักงาน 

9 

(7.5) 

73 

(60.8) 

29 

(24.2) 

4 

(3.3) 

5 

(4.2) 

3.64 

(เห็นดวยมาก) 

 

ธนาคารมีการสงเสริมให

พนักงานไดเรียนรู สรางสรรค 
ส่ิงใหมๆใหเกิดขึ้นในองคการ 

20 

(16.7) 

81 

(67.5) 

8 

(6.7) 

7 

(5.8) 

4 

(3.3) 

3.88 

(เห็นดวยมาก) 

 

คาเฉลี่ยรวม 
3.60 

(เห็นดวยมาก) 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 4.21–5.00 = เห็นดวยมากท่ีสุด 3.41–4.20 = เห็นดวยมาก  

   2.61–3.40 = เฉย ๆ 1.81–2.60 = เห็นดวยนอย 1.00 – 1.80 = เห็นดวยนอยท่ีสุด                  

 
 จากตารางท่ี 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความ

ผูกพันตอองคการ ในดานองคการในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย 3.60) โดยมีระดับ

ความคิดเห็นในปจจัยยอยในระดับเห็นดวยมากในทุกปจจัย เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 

ดังนี้  ธนาคารมีการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหมๆ ใหเกิดขึ้นในองคการ 

(คาเฉล่ีย 3.88) รองลงมากไดแก ธนาคารมีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับทุกหนวยงานใน

องคการท่ีชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.77) ธนาคารจัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับพนักงานไดอยางเหมาะสม 

(คาเฉล่ีย 3.69) ธนาคารมีการกําหนดกฎระเบียบและขอบังคับท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจน

และเปนธรรมแกพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.64) นโยบายและกลยุทธของแตละหนวยงานมีความ

สอดคลองและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธของธนาคาร (คาเฉล่ีย 3.53) ธนาคารมีการสราง
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สภาพแวดลอมในท่ีทํางานอยางเหมาะสมและปลอดภัยใหกับพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.45) ธนาคารมี

การเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.24) ตามลําดับ 

ตารางท่ี 10 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการของพนักงานผูตอบแบบสอบถามในดานงาน  

 

ดานงาน 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

เห็นดวย

มากท่ีสุด 
เห็นดวย

มาก 
เฉย ๆ เห็นดวย

นอย 
เห็นดวย

นอยมาก 
จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

ธนาคารมีการใหพนักงานมี

สวนรวมในการตัดสินใจใน

งานท่ีเกี่ยวของกับตนเอง 

10 

(8.3) 

55 

(45.8) 

35 

(29.2) 

15 

(12.5) 

5 

(4.2) 

3.42 

(เห็นดวยมาก) 

 

ธนาคารมีการจัดเตรียมอุปกรณ 

เครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางาน

ของพนักงานอยางเพียงพอ 

10 

(8.3) 

68 

(56.7) 

28 

(23.3) 

12 

(10) 

2 

(1.7) 

3.60 

(เห็นดวยมาก) 

 

ธนาคารมีการมอบหมายงานท่ี

เหมาะสมกับความรู 

ความสามารถของพนักงาน 

7 

(5.8) 

77 

64.2 

22 

(18.3) 

6 

(5) 

8 

(6.7) 

3.58 

(เห็นดวยมาก) 

 

พนักงานมีรูปแบบการทํางาน 
ในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ี

สอดคลองกับนโยบายธนาคาร 

6 

(5) 

76 

(63.3) 

28 

(23.3) 

6 

(5) 

4 

(3.3) 

3.62 

(เห็นดวยมาก) 

 

คาเฉลี่ยรวม 
3.55 

(เห็นดวยมาก) 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 4.21–5.00 = เห็นดวยมากท่ีสุด 3.41–4.20 = เห็นดวยมาก  

2.61–3.40 = เฉย ๆ 1.81–2.60 = เห็นดวยนอย   1.00 – 1.80 = เห็นดวยนอยท่ีสุด 

                             

จากตารางท่ี 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความ

ผูกพันตอองคการในดานงานในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย 3.55) โดยมีระดับความ

คิดเห็นในปจจัยยอยในระดับเห็นดวยมากในทุกปจจัย เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ 

พนักงานมีรูปแบบการทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับนโยบายของธนาคาร 
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(คาเฉล่ีย 3.62) รองลงมาไดแก ธนาคารมีการจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางานของ

พนักงานอยางเพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.60) ธนาคารมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู 

ความสามารถของพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.58) และธนาคารมีการใหพนักงานมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับตนเอง (คาเฉล่ีย 3.42) ตามลําดับ 

  

ตารางท่ี 11 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการของพนักงานผูตอบแบบสอบถามในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

เห็นดวย

มากท่ีสุด 
เห็นดวย

มาก 
เฉย ๆ เห็นดวย

นอย 
เห็นดวย

นอยมาก 
จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

ธนาคารมีการจัดการวางแผน

งานดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยไวสําหรับแตละตําแหนง

งานอยางครบถวนและคลอบ

คลุมทุกหนาท่ี 

21 

(17.5) 

52 

(43.3) 

30 

(25) 

16 

(13.3) 

1 

(0.8) 

3.63 

(เห็นดวยมาก) 

ธนาคารมีการกําหนดกรอบและ

แนวทางในการวัดความสามารถ 

(Competency) ท้ังดานองคการ

และพนักงาน 

20 

(16.7) 

58 

(48.3) 

37 

(30.8) 

2 

(1.7) 

3 

(2.5) 

3.75 

(เห็นดวยมาก) 

ธนาคารมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (Performance 

Appraisal) ของพนักงานแตละคน

เพ่ือใชประกอบการพิจารณา

กําหนดหลักสูตรการฝกอบรมการ

พัฒนาและการจายคาตอบแทน 

12 

(10) 

59 

(49.2) 

34 

(28.3) 

11 

(9.2) 

4 

(3.3) 

3.53 

(เห็นดวยมาก) 

ธนาคารสามารถทําใหพนักงาน

รูสึกวามีความม่ันคงในการทํางาน 
18 

(15) 

44 

(36.7) 

30 

(25) 

15 

(12.5) 

13 

(10.8) 

3.32 

(เฉยๆ) 
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ตารางท่ี 11 (ตอ) แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานผูตอบแบบสอบถามในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

เห็นดวย

มากท่ีสุด 
เห็นดวย

มาก 
เฉย ๆ เห็นดวย

นอย 
เห็นดวย

นอยมาก 
จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

ธนาคารมีเสนทางความกาวหนา

ในอาชีพใหกับพนักงานท่ีชัดเจน 

15 

(12.5) 

56 

(46.7) 

34 

(28.3) 

12 

(10) 

3 

(2.5) 

3.57 

(เห็นดวยมาก)

ธนาคารสงเสริมใหพนักงานได

มีโอกาสท่ีจะเรียนรูและ

กาวหนาไปสูตําแหนงงานท่ีดี

ขึ้นในท่ีทํางาน 

19 

(15.8) 

62 

(51.7) 

25 

(20.8) 

12 

(10) 

2 

(1.7) 

3.70 

(เห็นดวยมาก)

ธนาคารมีการจัดทําแผนการ

ฝกอบรมใหกับพนักงานตาม

ความเหมาะสมของหนาท่ีความ

รับผิดชอบ 

17 

(14.2) 

80 

(66.7) 

15 

(12.5) 

8 

(6.7) 
- 

3.88 

(เห็นดวยมาก)

ธนาคารมีระบบการจายคาตอบ 

แทนท่ีมีความเปนธรรมและ

เหมาะสมกับกําลังความสามารถ

ของพนักงานท่ีทําลงไปในงาน 

9 

(7.5) 

60 

(50) 

31 

(25.8) 

13 

(10.8) 

7 

(5.8) 

3.42 

(เห็นดวยมาก)

ธนาคารมีระบบการจายคาตอบ 

แทนท่ีสามารถแขงขันกับ

องคการอ่ืนในธุรกิจเดียวกันได 

12 

(10) 

55 

(45.8) 

32 

(26.7) 

14 

(11.7) 

7 

(5.8) 

3.42 

(เห็นดวยมาก)

ธนาคารมีการดูแลเรื่องสุขภาพ

อนามัยของพนักงานอยาง

เพียงพอ 

11 

(9.2) 

56 

(46.7) 

36 

(30) 

8 

(6.7) 

9 

(7.5) 

3.43 

(เห็นดวยมาก)
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ตารางที่ 11 (ตอ) แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานผูตอบแบบสอบถามในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

เห็นดวย

มากท่ีสุด 
เห็นดวย

มาก 
เฉย ๆ เห็นดวย

นอย 
เห็นดวย

นอยมาก 
จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

ธนาคารมีการสงเสริมและจัดทํา

กิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ี

ดีระหวางพนักงาน 

3 

(2.5) 

46 

(38.3) 

43 

(35.8) 

28 

(23.3) 
- 

3.20 

(เฉยๆ) 

ธนาคารมีการจัดการระบบการ

ใหคําปรึกษาดานการทํางานและ

การพัฒนาความรูแกพนักงาน 

5 

(4.2) 

63 

(52.5) 

31 

(25.8) 

16 

(13.3) 

5 

(4.2) 

3.39 

(เฉยๆ) 

คาเฉลี่ยรวม 
3.52 

(เห็นดวยมาก) 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 4.21–5.00 = เห็นดวยมากท่ีสุด 3.41–4.20 = เห็นดวยมาก  

2.61–3.40 = เฉย ๆ 1.81–2.60 = เห็นดวยนอย   1.00 – 1.80 = เห็นดวยนอยท่ีสุด 

                                         

ตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน

ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย 3.52) โดยมีระดับความคิดเห็นในปจจัยยอยในระดับเห็น

ดวยมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ ธนาคารมีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหกับ

พนักงานตามความเหมาะสมของหนาท่ีความรับผิดชอบ (คาเฉล่ีย 3.88) รองลงมาไดแก ธนาคารมี

การกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ (Competency) ท้ังดานองคการและพนักงาน 

(คาเฉล่ีย 3.75) ธนาคารสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสท่ีจะเรียนรูและกาวหนาไปสูตําแหนงงานท่ี

ดีขึ้นในท่ีทํางาน (คาเฉล่ีย 3.70) ธนาคารมีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไว

สําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวนและคลอบคลุมทุกหนาท่ี (คาเฉล่ีย 3.63) ธนาคารมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ของพนักงานแตละคนเพ่ือใชประกอบการ

พิจารณากําหนดหลักสูตรการฝกอบรม/การพัฒนาและการจายคาตอบแทน (คาเฉล่ีย 3.53) ธนาคาร

มีเสนทางความกาวหนาในอาชีพใหกับพนักงานท่ีชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.57) ธนาคารมีการดูแลเรื่อง

สุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.43) ธนาคารมีระบบการจายคาตอบแทนท่ีมี

ความเปนธรรมและเหมาะสมกับกําลังความสามารถของพนักงานท่ีทําลงไปในงาน (คาเฉล่ีย 3.42) 
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และธนาคารมีระบบการจายคาตอบแทนท่ีสามารถแขงขันกับองคการอ่ืนในธุรกิจเดียวกันได 

(คาเฉล่ีย 3.42) และมีความคิดเห็นในปจจัยยอยในระดับเฉยๆ เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 

ดังนี้ ธนาคารมีการจัดการระบบการใหคําปรึกษาดานการทํางานและการพัฒนาความรูแกพนักงาน 

(คาเฉล่ีย 3.39) รองลงมาไดแก ธนาคารสามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในการทํางาน 

(คาเฉล่ีย 3.32) และธนาคารมีการสงเสริมและจัดทํากิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวาง

พนักงาน (คาเฉล่ีย 3.20) ตามลําดบั 

 

ตารางท่ี 12 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการของพนักงานผูตอบแบบสอบถามในดานภาวะผูนํา 

 

ดานภาวะผูนํา 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

เห็นดวย

มากท่ีสุด 
เห็นดวย

มาก 
เฉย ๆ เห็นดวย

นอย 
เห็นดวย

นอยมาก 
จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

ผูบังคับบัญชามีการแจงผล

การประเมิน(Feedback)ให

พนักงานไดรับทราบถึงผล

การทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

12 

(10) 

59 

(49.2) 

38 

(31.7) 

9 

(7.5) 

2 

(1.7) 

3.58 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญ

กับเรื่องการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยแกพนักงานทุกคน 

17 

(14.2) 

56 

(46.7) 

28 

(23.3) 

17 

(14.2) 

2 

(1.7) 

3.58 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึง

ความคาดหวังในการทํางาน

ของพนักงานใหแตละแผนก

ไดรับทราบ 

19 

(15.8) 

65 

(54.2) 

22 

(18.3) 

14 

(11.7) 
- 

3.74 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะ 

นําและแนวทางดานความกาว 

หนาและการพัฒนาการ

ทํางานใหแกพนักงาน 

18 

(15) 

65 

(54.2) 

29 

(24.2) 

4 

(3.3) 

4 

(3.3) 

3.74 

(เห็นดวยมาก) 
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ตารางท่ี 12(ตอ) แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานผูตอบแบบสอบถามในดานภาวะผูนํา 

       

ดานภาวะผูนํา 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

เห็นดวย

มากท่ีสุด 
เห็นดวย

มาก 
เฉย ๆ เห็นดวย

นอย 
เห็นดวย

นอยมาก 
จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความ

คิดเห็นของพนักงานทุกคน

อยางมีเหตุผลและเปนธรรม 

15 

(12.5) 

52 

(43.3) 

37 

(30.8) 

14 

(11.7) 

2 

(1.7) 

3.53 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ี

กวางและนํามาถายทอดให

พนักงานไดรับทราบ 

20 

(16.7) 

58 

(48.3) 

34 

(28.3) 

4 

(3.3) 

4 

(3.3) 

3.72 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
3.65 

(เห็นดวยมาก) 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 4.21–5.00 = เห็นดวยมากท่ีสุด 3.41–4.20 = เห็นดวยมาก  

2.61–3.40 = เฉย ๆ 1.81–2.60 = เห็นดวยนอย   1.00 – 1.80 = เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 12 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการในดานภาวะผูนําในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย 3.65) โดยมีระดับความ

คิดเห็นในปจจัยยอยในระดับเห็นดวยมากทุกปจจัย เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ 

ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาดหวังในการทํางานของพนักงานใหแตละแผนกไดรับทราบ 

(คาเฉล่ีย 3.74) รองลงมาไดแกผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและ

การพัฒนาการทํางาน ใหแกพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.74) ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและนํามา

ถายทอดใหพนักงานไดรับทราบ (คาเฉล่ีย 3.72) ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมิน (Feedback) 

ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ (คาเฉล่ีย 3.58) ผูบังคับบัญชาให

ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน (คาเฉล่ีย 3.58) และ

ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและเปนธรรม (คาเฉล่ีย 

3.53) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 13 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานผูตอบ

แบบสอบถามดานความผูกพันในภาพรวม 

 

ดานความผูกพันตอองคการ 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

เห็นดวย

มากท่ีสุด 
เห็นดวย

มาก 
เฉย ๆ เห็นดวย

นอย 
เห็นดวย

นอยมาก 
จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

ทานมีความเช่ือม่ันอยางแรง

กลาและยอมรับตอเปาหมาย

และคานิยมของธนาคาร 

9 

(7.5) 

72 

(60) 

31 

(25.8) 

5 

(4.2) 

3 

(2.5) 

3.66 

(เห็นดวยมาก) 

ทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเท

ความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือ

ประโยชนของธนาคารเปนหลัก 

18 

(15) 

75 

(62.5) 

21 

(17.5) 

5 

(4.2) 

1 

(0.8) 

3.87 

(เห็นดวยมาก) 

ทานมีความปรารถนาอยางแรง

กลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปน

สมาชิกภาพของธนาคาร 

18 

(15) 

72 

(60) 

23 

(19.2) 

6 

(5) 

1 

(0.8) 

3.83 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
3.79 

(เห็นดวยมาก) 

หมายเหตุ 1 : คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 4.21–5.00 = เห็นดวยมากท่ีสุด 3.41–4.20 = เห็นดวยมาก  

2.61–3.40 = เฉย ๆ 1.81–2.60 = เห็นดวยนอย   1.00 – 1.80 = เห็นดวยนอยท่ีสุด             

หมายเหตุ 2 : การแปลผล 

 คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 5.00 หมายถึง พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ (Engaged) เปรียบเสมือน 

“ดาวเดนในองคการ” คือพนักงานมีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด และ 

เห็นดวยมาก 

 คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง พนักงานท่ีไมยึดติดกับผูกพันตอองคการ (Not- Engaged) 

เปรียบเสมือน “ผีดิบในองคการ” คือพนักงานมีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเฉย ๆ  

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 2.60 หมายถึง พนักงานท่ีไมมีความผูกพันตอองคการ (Actively Disengaged) 

เปรียบเสมือน “แอปเปลเนาในองคการ” คือพนักงานมีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอองคการอยูในระดับเห็น

ดวยนอย และเห็นดวยนอยท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันใน

ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย 3.79) หมายถึงพนักงานของธนาคาร มีความผูกพันตอ

องคการเปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ” ทํางานดวยความมีใจรักและทุมเทในงานท่ีไดรับ

มอบหมายอยางเต็มความสามารถ มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการอยางแทจริง และ

จะหาแนวทางในการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นอยูเสมอ เพ่ือทําใหองคการกาวไปสูความสําเร็จใน

ท่ีสุด โดยความผูกพันเรื่องท่ีมีคาเฉล่ียทางความคิดเห็นมากท่ีสุดในดานนี้คือ ทานมีความเต็มใจท่ีจะ

ทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของธนาคารเปนหลัก (คาเฉล่ีย 3.87) รองลงมาไดแก 

ทานมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของธนาคาร (คาเฉล่ีย 3.83) 

และทานมีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของธนาคาร (คาเฉล่ีย 

3.66) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 14 แสดงคาเฉล่ียในภาพรวมกับระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการท้ัง 4 ดาน ของผูตอบแบบสอบถาม  

 

ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพัน คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
ดานองคการ 3.60 เห็นดวยมาก 

ดานงาน 3.55 เห็นดวยมาก 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3.52 เห็นดวยมาก 

ดานภาวะผูนํา 3.65 เห็นดวยมาก 

ดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม 3.79 เห็นดวยมาก 
 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 4.21–5.00 = เห็นดวยมากท่ีสุด 3.41–4.20 = เห็นดวยมาก  

2.61–3.40 = เฉย ๆ 1.81–2.60 = เห็นดวยนอย   1.00 – 1.80 = เห็นดวยนอยท่ีสุด 

                               

 จากตารางท่ี 14 เปนการแสดงผลรวมของคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผล

ตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในดานตางๆ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ

คิดเห็นตอดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม ในระดับเห็นดวยมาก คาเฉล่ีย 3.79  เม่ือพิจารณา

ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันท้ัง 4 ดาน  พบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู

ในระดับเห็นดวยมากในทุกดาน โดยมีระดับความคิดเห็นตอดานภาวะผูนํามากท่ีสุด คาเฉล่ีย  3.65  

รองลงมาคือ ดานองคการ คาเฉล่ีย 3.60 ดานงาน 3.55 และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มี

คาเฉล่ีย 3.52 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 15 แสดงคาความเช่ือม่ันตอแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงาน 

 

ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพัน จํานวนขอ คาความเช่ือม่ัน (α) 
ดานองคการ 7 0.824 

ดานงาน 4 0.866 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 12 0.893 

ดานภาวะผูนํา 6 0.784 

ดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม 3 0.684 

หมายเหต:ุ การแปลผลคาความเช่ือม่ัน 0.71-1.00 = คาความเช่ือม่ันในระดับสูง 

 

 ตารางท่ี 15 จากการหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีใชใน

การศึกษาท้ัง 5 ดาน โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค พบวามีคาความเช่ือม่ัน

ในระดับสูงทุกดาน ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามท้ังชุดเทากับ 0.927 

โดยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความเช่ือม่ันมากท่ีสุด 0.893 รองลงมาไดแกดานงาน 0.866 

ดานองคการ 0.824 ดานภาวะผูนํา 0.784 และดานภาพรวมความผูกพันตอองคการ 0.684 ตามลําดับ 

แสดงวาคําถามท่ีใชในการศึกษาแตละดานมีความสัมพันธเปนไปในแนวทางเดียวกัน และมีความ

เช่ือม่ันอยูในระดับสูง 

 

 

ตอนที่ 2.2 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผล

ตอความผูกพันตอองคการ ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยามนุษย และ ดานภาวะผูนํา 

  

 การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอปจจัย

ท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ ในดานภาพรวม โดยใชสถิติคาเฉล่ียและสถิติการทดสอบคาที 

(Independent Sample T – test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance: One Way 

ANOVA) เพ่ือเปนการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอระดับความ

คิดเห็นท่ีมีตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการในดานตางๆท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานองคการ 

ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา ผลการวิเคราะหมีดังตอไปนี ้
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ตารางท่ี 16 แสดงคาเฉล่ียความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการในดานตางๆ 

จําแนกตามเพศ 

 

ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพัน 
เพศ 

T-test Sig. 
ชาย หญิง 

ดานองคการ 3.61 3.59 0.162 0.872 

ดานงาน 3.62 3.48 1.124 0.263 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3.55 3.49 0.474 0.636 

ดานภาวะผูนํา 3.68 3.61 0.488 0.626 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

 

 ตารางท่ี 16 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการในดานตาง ๆ ของพนักงาน จําแนกตามเพศ พบวาเพศไมมีผลตอความคิดเห็นตอองคการ

ท้ัง 4 ดาน ไดแกดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนําอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 17 แสดงคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจยัท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการจําแนก

ตามอาย ุ

ความคิดเห็นตอ

ปจจัยที่สงผลตอ

ความผูกพัน 

อายุ (ป) 

F-test Sig. ต่ํากวา 

25 

25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51  

ขึ้นไป 

ดานองคการ 3.48 3.32 3.74 3.76 3.58 3.56 3.90 1.026 0.412 

ดานงาน 3.44 3.11 3.68 3.69 3.64 3.58 3.75 1.979 0.074 

ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 
3.64 3.22 3.72 3.56 3.58 3.49 3.44 0.865 0.523 

ดานภาวะผูนํา 3.76 3.39 3.84 3.87 3.56 3.57 3.58 1.025 0.413 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

Dependent variable: ความคิดเห็นตอองคการในดานตางๆ 

Independent Variable: อายุ 
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 ตารางท่ี 17 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการในดานตาง ๆ ของพนักงาน จําแนกตามอายุ พบวาอายุไมมีผลตอความคิดเห็นตอองคการ

ท้ัง 4 ดาน ไดแกดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนําอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 18 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ

จําแนกตามกลุมระดับการศึกษา 

 

ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอ

ความผูกพัน 

ระดับการศึกษา 

F-test Sig. ต่ํากวา 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ดานองคการ 3.86 3.65 3.51 0.694 0.502 

ดานงาน 3.92 3.61 3.45 1.183 0.310 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 4.08 3.58 3.40 1.847 0.162 

ดานภาวะผูนํา 4.00 3.72 3.52 1.425 0.245 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.05 

Dependent variable: ความคิดเห็นตอองคการในดานตางๆ 

Independent Variable: ระดับการศึกษา 

 

 ตารางท่ี 18 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการในดานตาง ๆ ของพนักงาน จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาระดับการศึกษาไมมีผลตอ

ความคิดเห็นตอองคการท้ัง 4 ดาน ไดแกดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ

ดานภาวะผูนําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 19 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ

จําแนกตามรายไดตอเดือน 

 

ความคิดเห็นตอ

ปจจัยที่สงผลตอ

ความผูกพัน 

รายไดตอเดือน (บาท) 

F-test Sig. ต่ํากวา 

15,000 

15,000- 

20,000 

20,001  

-25,000 

25,001  

-30,000 

30,001  

-35,000 

35,001  

-40,000 

40,001 

 -45,000 

45,001  

-50,000 

มากกวา 

50,000 

ดานองคการ 3.71 3.53 3.55 3.30 3.85 3.82 3.52 3.43 3.88 1.191 0.311 

ดานงาน 3.50 3.48 3.32 3.23 3.73 3.77 3.54 3.48 3.86 1.352 0.226 

ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 
3.54 3.70 3.40 3.29 3.74 3.65 3.46 3.35 3.68 0.777 0.624 

ดานภาวะผูนํา 3.67 3.82 3.44 3.44 4.04 3.83 3.56 3.34 3.83 1.549 0.148 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.05 

Dependent variable: ความคิดเห็นตอองคการในดานตางๆ 

Independent Variable: รายไดตอเดือน 

 

 ตารางท่ี 19 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการในดานตาง ๆ ของพนักงาน จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวารายไดตอเดือนไมมีผลตอ

ความคิดเห็นตอองคการท้ัง 4 ดาน ไดแกดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ

ดานภาวะผูนําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 20 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการจําแนก

ตามสถานภาพสมรส 

 

ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความ

ผูกพัน 

สถานภาพ 
T-test Sig. 

โสด สมรส 
ดานองคการ 3.46 3.72 -2.006 0.047* 

ดานงาน 3.39 3.69 -2.460 0.015* 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3.41 3.62 -1.595 0.113 

ดานภาวะผูนํา 3.58 3.71 -0.942 0.348 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.05 

Dependent variable: ความคิดเห็นตอองคการในดานตางๆ 

Independent Variable: สถานภาพ 

 

 ตารางท่ี 20 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการ จําแนกตามสถานภาพ พบวาสถานภาพมีผลตอความคิดเห็นตอองคการดานองคการและ

ดานงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสมีผลตอความ

คิดเห็นตอองคการท้ังในดานองคการ คาเฉล่ีย 3.72 และดานงาน คาเฉล่ีย 3.69 มีมากกวาพนักงานท่ี

มีสถานภาพโสด สวนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา พบวาสถานภาพไมมีผล

ตอความคิดเห็นอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

37 

ตารางท่ี 21 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ จําแนก

ตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย 

 

ความคิดเห็นตอ

ปจจัยที่สงผลตอ

ความผูกพัน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย(ป) 

F-test Sig. 1  - 5   6 -10   11-15 16 - 20 21 - 25 25 ข้ึนไป 

ดานองคการ 3.45 3.53 4.86 3.79 3.66 3.85 1.763 0.126 

ดานงาน 3.40 3.39 4.25 3.76 3.73 3.65 1.669 0.148 

ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 
3.48 3.19 4.42 3.63 3.61 3.49 0.773 0.571 

ดานภาวะผูนํา 3.63 3.43 4.33 3.71 3.75 3.54 0.440 0.820 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.05 

Dependent variable: ความคิดเห็นตอองคการในดานตางๆ 

Independent Variable: ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย 

 
 ตารางท่ี 21 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการในดานตาง ๆ ของพนักงาน จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย 

พบวาระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย ไมมีผลตอความคิดเห็นตอองคการท้ัง 4 

ดาน ไดแกดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนําอย างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 22 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ จําแนก

ตามประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ 

 

ความคิดเห็นตอ

ปจจัยที่สงผลตอ

ความผูกพัน  

ประสบการณในการทํางานอื่นๆ 

F-test Sig. 

เคยทํางานกบั 
บริษัทอื่นๆมากอน

แตไมเกี่ยวของกับ

ธุรกิจธนาคาร 

เคยทํางานกับ

บริษัทอื่นๆมา

กอนซ่ึงเปน

ธุรกิจธนาคาร 

ทํางานที ่
ธนาคารกสิกร

ไทยมาโดย

ตลอด 
ดานองคการ 3.46 3.46 3.93 5.953 0.003** 

ดานงาน 3.43 3.40 3.86 6.049 0.003** 

ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 
3.41 3.34 3.85 5.869 0.004** 

ดานภาวะผูนํา 3.52 3.52 3.94 4.152 0.018* 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.05 

**ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.01 

Dependent variable: ความคิดเห็นตอองคการในดานตางๆ 

Independent Variable: ประสบการณในการทํางานอื่นๆ 

 
 ตารางท่ี 22 ผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นท่ีมีตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ

ในดานตาง ๆ  ของพนักงาน จําแนกตามตามประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ พบวาประสบการณใน

การทํางานอ่ืนๆ มีผลตอความคิดเห็นตอองคการดานองคการ ดานงานและดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนในดานภาวะผูนํา พบวาประสบการณในการ

ทํางานอ่ืนๆมีผลตอความคิดเห็นของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สรุปไดวา

ประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ มีผลตอระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานท้ัง 4 ดาน  
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ตารางท่ี 23 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานในดานองคการ จําแนกตามประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ เปนรายคู 

 

ประสบการณในการทํางานอื่นๆ คาเฉลี่ย 

ผลตางคาเฉลี่ย/Sig 

เคยทํางานกับ

บริษัทอื่นๆมากอน

แตไมเกี่ยวของกับ

ธุรกิจธนาคาร 

เคยทํางานกับ

บริษัทอื่นๆมา

กอนซ่ึงเปน

ธุรกิจธนาคาร 

ทํางานที่

ธนาคารกสิกร

ไทยมาโดย

ตลอด 

เคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอน

แตไมเกี่ยวของกับธุรกิจธนาคาร 
3.46 - -0.0007 -0.4709* 

เคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอน

ซ่ึงเปนธุรกิจธนาคาร 
3.46  - -0.4702* 

ทํางานท่ีธนาคารกสิกรไทยมา

โดยตลอด 
3.93   - 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.01 

Post Hoc comparison LSD’s method. 

 

 จากตารางท่ี 23 เม่ือทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความ

ผูกพันตอองคการ ของพนักงานในดานองคการ จําแนกตามประสบการณในการทํางานอ่ืนๆเปน

รายคู พบวาพนักงานท่ีมีประสบการณทํางานอ่ืนๆแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคการในดาน

องคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีจํานวน 2 คู ไดแก พนักงานท่ีทํางานท่ี

ธนาคารกสิกรไทยมาโดยตลอดมีความคิดเห็นตอองคการในดานองคการมากกวาพนักงานท่ีเคย

ทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอนแตไมเกี่ยวของกับธุรกิจธนาคารและพนักงานท่ีเคยทํางานกับบริษัท

อ่ืนๆมากอนซ่ึงเปนธุรกิจธนาคาร 
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ตารางท่ี 24 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานในดานงาน จําแนกตามประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ เปนรายคู 

 

ประสบการณในการทํางานอื่นๆ คาเฉลี่ย 

ผลตางคาเฉลี่ย/Sig 

เคยทํางานกับ

บริษัทอื่นๆมากอน

แตไมเกี่ยวของกับ

ธุรกิจธนาคาร 

เคยทํางานกับ

บริษัทอื่นๆมา

กอนซ่ึงเปน

ธุรกิจธนาคาร 

ทํางานที่

ธนาคารกสิกร

ไทยมาโดย

ตลอด 

เคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอน

แตไมเกี่ยวของกับธุรกิจธนาคาร 
3.43 - 0.0261 -0.4295* 

เคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอน

ซ่ึงเปนธุรกิจธนาคาร 
3.40  - -0.4557* 

ทํางานท่ีธนาคารกสิกรไทยมา

โดยตลอด 
3.86   - 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.01 

Post Hoc comparison LSD’s method. 

 

 จากตารางท่ี 24 เม่ือทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานในดานงาน จําแนกตามประสบการณในการทํางานอ่ืนๆเปนรายคู 

พบวาพนักงานท่ีมีประสบการณทํางานอ่ืนๆแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคการในดานงาน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีจํานวน 2 คู ไดแก พนักงานท่ีทํางานท่ีธนาคาร

กสิกรไทยมาโดยตลอดมีความคิดเห็นตอองคการในดานภาวะผูนํามากกวาพนักงานท่ีเคยทํางานกับ

บริษัทอ่ืนๆมากอนแตไมเกี่ยวของกับธุรกิจธนาคารและพนักงานท่ีเคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอน

ซ่ึงเปนธุรกิจธนาคาร 
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ตารางท่ี 25 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานในดานการพัฒนาทรัพยกรมนุษย จําแนกตามประสบการณในการทํางาน

อ่ืนๆ เปนรายคู 

 

ประสบการณในการทํางานอื่นๆ คาเฉลี่ย 

ผลตางคาเฉลี่ย/Sig 

เคยทํางานกับ

บริษัทอื่นๆมากอน

แตไมเกี่ยวของกับ

ธุรกิจธนาคาร 

เคยทํางานกับ

บริษัทอื่นๆมา

กอนซ่ึงเปน

ธุรกิจธนาคาร 

ทํางานที่

ธนาคารกสิกร

ไทยมาโดย

ตลอด 

เคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอน

แตไมเกี่ยวของกับธุรกิจธนาคาร 
3.41 - 0.0712 -0.4342* 

เคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอน

ซ่ึงเปนธุรกิจธนาคาร 
3.34  - -0.5054* 

ทํางานท่ีธนาคารกสิกรไทยมา

โดยตลอด 
3.85   - 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.01 

Post Hoc comparison LSD’s method. 

 

 จากตารางท่ี 25 เม่ือทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานในดานการพัฒนาทรัพยากรทนุษย จําแนกตามประสบการณในการ

ทํางานอ่ืนๆเปนรายคู พบวาพนักงานท่ีมีประสบการณทํางานอ่ืนๆแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ

องคการในดานการพัฒนาทรัพยกรมนุษยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มี

จํานวน 2 คู ไดแก พนักงานท่ีทํางานท่ีธนาคารกสิกรไทยมาโดยตลอดมีความคิดเห็นตอองคการใน

ดานภาวะผูนํามากกวาพนักงานท่ีเคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอนแตไมเกี่ยวของกับธุรกิจธนาคาร

และพนักงานท่ีเคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอนซ่ึงเปนธุรกิจธนาคาร 
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ตารางท่ี 26 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานในดานภาวะผูนํา จําแนกตามประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ เปนรายคู 

 

ประสบการณในการทํางานอื่นๆ คาเฉลี่ย 

ผลตางคาเฉลี่ย/Sig 

เคยทํางานกับ

บริษัทอื่นๆมากอน

แตไมเกี่ยวของกับ

ธุรกิจธนาคาร 

เคยทํางานกับ

บริษัทอื่นๆมา

กอนซ่ึงเปน

ธุรกิจธนาคาร 

ทํางานที่

ธนาคารกสิกร

ไทยมาโดย

ตลอด 

เคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอน

แตไมเกี่ยวของกับธุรกิจธนาคาร 
3.52 - -0.0005 -0.4171* 

เคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอน

ซ่ึงเปนธุรกิจธนาคาร 
3.52  - -0.4166* 

ทํางานท่ีธนาคารกสิกรไทยมา

โดยตลอด 
3.94   - 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.05 

Post Hoc comparison Scheffe’s method. 

 

 จากตารางท่ี 26 เม่ือทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานในดานภาวะผูนํา จําแนกตามประสบการณในการทํางานอ่ืนๆเปน

รายคู พบวาพนักงานท่ีมีประสบการณทํางานอ่ืนๆแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคการในดาน

ภาวะผูนําตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก พนักงานท่ีทํางานท่ี

ธนาคารกสิกรไทยมาโดยตลอดมีความคิดเห็นตอองคการในดานภาวะผูนํามากกวาพนักงานท่ีเคย

ทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอนแตไมเกี่ยวของกับธุรกิจธนาคารและพนักงานท่ีเคยทํางานกับบริษัท

อ่ืนๆมากอนซ่ึงเปนธุรกิจธนาคาร 
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ตารางท่ี 27 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ จําแนก

ตามตําแหนงภายในองคกร 

 

ความคิดเห็นตอ

ปจจัยท่ีมีผลตอ

ความผูกพัน 

ตําแหนงภายในองคกร 

F-test Sig. 
ผจก.ทีมขาย

ลูกคา

ผูประกอบการ

จนท.ธุรกิจ

ลูกคา

ผูประกอบการ

ผูเช่ียวชาญ

ความสัมพันธ

ลูกคา   

จนท. 
วิเคราะห

สินเช่ือ 

จนท.

สนับสนุน

งานขาย  
ดานองคการ 4.19 3.53 3.69 3.56 3.36 2.748 0.032* 

ดานงาน 4.04 3.51 3.73 3.42 3.33 2.587 0.041* 

ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 
3.87 3.42 3.76 3.48 3.50 1.339 0.260 

ดานภาวะผูนํา 4.04 3.58 3.79 3.47 3.74 1.444 0.224 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.05 

Dependent variable: ความคิดเห็นตอองคการในดานตางๆ 

Independent Variable: ตําแหนงภายในองคกร 

 

 ตารางท่ี 27 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ

ของพนักงาน จําแนกตามตามตําแหนงภายในองคกร พบวาตําแหนงภายในองคกรมีผลตอความ

คิดเห็นตอองคการในดานองคการและและดานงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและดานภาวะผูนํา พบวาพนักงาน พบวาตําแหนงภายในองคกรไมมีผล

ตอความคิดเห็นของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 

 

 

ตารางท่ี 28 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน

ตอองคการ ในดานองคการ จําแนกตามตําแหนงภายในองคกรเปนรายคู 

 

ประสบการณในการ

ทํางานอื่นๆ 
คาเฉลี่ย 

ผลตางคาเฉลี่ย/Sig 

ผจก.ทีมขาย จนท.ธุรกิจ ผูเช่ียวชาญ จนท. จนท.
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ลูกคาผูประ 

กอบการ 

ลูกคาผูประ 

กอบการ 

ความสัมพันธ

ลูกคา 

วิเคราะห

สินเช่ือ 

สนับสนุน

งานขาย 

ผูจัดการทีมขายลูกคา

ผูประกอบการ 
4.19 - 0.6595* 0.4982 0.6320* 0.8278* 

เจาหนาท่ีธุรกิจลูกคา

ผูประกอบการ 
3.53  - -0.1614 -0.0275 0.1683 

ผูเช่ียวชาญ

ความสัมพันธลูกคา   
3.69   - 0.1339 0.3297 

เจาหนาท่ีวิเคราะห

สินเช่ือ 
3.56    - 0.1958 

เจาหนาท่ีสนับสนุน

งานขาย 
3.36     - 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.05 

Post Hoc comparison LSD’s method. 

 

 จากตารางท่ี 28 เม่ือทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานในดานองคการ จําแนกตามตําแหนงภายในองคกรเปนรายคู พบวา

พนักงานท่ีมีตําแหนงภายในองคกรแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคการในดานองคการแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจํานวน 3 คู ไดแก พนักงานท่ีมีตําแหนงผูจัดการทีมขาย

ลูกคาผูประกอบการ เจาหนาท่ีวิเคราะหสินเช่ือและเจาหนาท่ีสนับสนุนงานขาย มีความคิดเห็นตอ

องคการในดานองคการมากกวาเจาหนาท่ีธุรกิจลูกคาผูประกอบการ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 29 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน

ตอองคการ ในดานงาน จําแนกตามตําแหนงภายในองคกรเปนรายคู 

 

ประสบการณในการ

ทํางานอื่นๆ 
คาเฉลี่ย 

ผลตางคาเฉลี่ย/Sig 

ผจก.ทีมขาย จนท.ธุรกิจ ผูเช่ียวชาญ จนท. จนท.
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ลูกคาผูประ 

กอบการ 

ลูกคาผูประ 

กอบการ 

ความสัมพันธ

ลูกคา 

วิเคราะห

สินเช่ือ 

สนับสนุน

งานขาย 

ผูจัดการทีมขายลูกคา

ผูประกอบการ 
4.04 - 0.5292* 0.3109 0.6212* 0.7147* 

เจาหนาท่ีธุรกิจลูกคา

ผูประกอบการ 
3.51  - -0.2183 0.0921 0.1856 

ผูเช่ียวชาญ

ความสัมพันธลูกคา   
3.73   - 0.3103 0.4039 

เจาหนาท่ีวิเคราะห

สินเช่ือ 
3.42    - 0.0935 

เจาหนาท่ีสนับสนุน

งานขาย 
3.33     - 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.05 

Post Hoc comparison LSD’s method. 

 

 จากตารางท่ี 29 เม่ือทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความ

ผูกพันตอองคการ ในดานงาน จําแนกตามตําแหนงภายในองคกรเปนรายคู พบวาพนักงานท่ีมี

ตําแหนงภายในองคกรแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคการในดานงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 3 คู ไดแก พนักงานท่ีมีตําแหนงผูจัดการทีมขายลูกคาผูประกอบการ

และเจาหนาท่ีวิเคราะหสินเช่ือและเจาหนาท่ีสนับสนุนงานขาย มีความคิดเห็นตอองคการในดาน

องคการมากกวาเจาหนาท่ีธุรกิจลูกคาผูประกอบการ 

 

 

 

 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตอนที่ 3.1 ระดับความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
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 การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ เปนการวิเคราหระดับความผูกพันตอองคการ ซ่ึงวัดจาก

ความผูกพันในดานภาพรวมตอองคการ ประกอบไปดวยคําถามยอยเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ

จํานวน 3 ขอ มีผลการวิเคราะหดังนี ้

 

ตารางท่ี 30 แสดงระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม 

 

ความผูกพันตอองคการของพนักงานในดานภาพรวมตอองคการ 
คาเฉลี่ย 

ระดับความคิดเห็น 

ทานมีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของ

ธนาคาร 
3.66 

(เห็นดวยมาก) 

ทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของ 

ธนาคารเปนหลัก 
3.87 

(เห็นดวยมาก) 

ทานมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของ 

ธนาคาร 
3.83 

(เห็นดวยมาก) 

รวม 
3.79 

Engaged 

หมายเหตุ: การแปลผล 

 คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 5.00 หมายถึง พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ (Engaged) เปรียบเสมือน 

“ดาวเดนในองคการ”  

 คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง พนักงานท่ีไมยึดติดกับผูกพันตอองคการ (Not- Engaged) 

เปรียบเสมือน “ผีดิบในองคการ” 

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 2.60 หมายถึง พนักงานท่ีไมมีความผูกพันตอองคการ (Actively Disengaged) 

เปรียบเสมือน “แอปเปลเนา” 

 

 จากตารางท่ี 30 ผลการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงาน

กลุมธุรกิจลูกคาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวาพนักงานผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคการเปรียบเสมือน 

“ดาวเดนในองคการ” (Engaged) โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.79 และเม่ือพิจารณาระดับความคิดเห็น

ตอประเด็นคําถามยอย พบวาพนักงานมีความคิดเห็นตอประเด็นทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความ

พยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของ ธนาคารเปนหลัก คาเฉล่ีย 3.87 รองลงมาไดแก ทานมีความ
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ปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของธนาคาร คาเฉล่ีย 3.83 และทานมี

ความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของธนาคาร คาเฉล่ีย 3.66 

 

ตอนที่ 3.2 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

 

 การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ เปนการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมี

อิทธิพลตอระดับความผูกพันตอองคการ โดยใชสถิติคาเฉล่ียและการทดสอบตัวแปรโดยใชสถิติ

การทดสอบคาที (Independent Sample T-test) กรณีประชากร 2 กลุม เปรอิสระตอกันและใชการ

วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance:  One Way ANOVA) กรณีประชากรมากกวา 2 

กลุมขึ้นไปท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีผลการวิเคราะหดังตอไปนี ้

 

ตารางท่ี 31 แสดงคาเฉล่ียระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามเพศ 

ความผูกพันตอองคการในภาพรวม 

เพศ 

T-Value Sig. 
ชาย หญิง 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

ทานมีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและ

ยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของ

ธนาคาร 
3.65 3.67 -0.184 0.854 

ท า น มีค ว าม เ ต็ม ใ จ ท่ีจ ะ ทุม เ ทค ว า ม

พยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของ 

ธนาคารเปนหลัก 
4.03 3.67 2.640 0.010* 

ทานมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะ

คงไ ว ซ่ึ งค วา มเ ปน สม าชิ กภ าพ ของ 

ธนาคาร 
3.92 3.73 1.392 0.166 

คาเฉลี่ยรวม 3.87 3.69 1.419 0.159 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.01 

 จากตารางท่ี 31 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงาน

จําแนกตามเพศ พบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันตอองคการใน
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ภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศชายมีคาเฉล่ียรวมอยูท่ี 3.87 

มากกวาเพศหญิงซ่ึงมีคาเฉล่ีย 3.69 และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในแตละ

คําถามยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามระหวางเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันตอองคการ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในคําถามยอยทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความ

พยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของธนาคารเปนหลัก  

  

ตารางท่ี 32 แสดงคาเฉล่ียระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามอาย ุ

 

ความผูกพันตอองคการใน

ภาพรวม 

อาย ุ

F-test Sig. 
ตํ่ากวา 

25 

25-30 

ป 

31-35 

ป 

36-40  

ป 

41-45 

ป 

46-50 

ป 

51 ป 

ข้ึนไป 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

ทานมีความเช่ือม่ันอยางแรง

กลาและยอมรับตอเปาหมาย

และคานิยมของธนาคาร 
3.78 3.37 3.63 3.81 3.73 3.60 3.83 0.698 0.652 

ทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเท

ความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือ

ประโยชนของธนาคารเปน

หลัก 

3.56 3.42 3.95 4.05 3.96 3.90 4.33 2.246 0.044* 

ทานมีความปรารถนาอยางแรง

กล าท่ีจะคงไว ซ่ึงความเปน

สมาชิกภาพของ ธนาคาร 
3.78 3.37 3.79 3.95 4.04 3.80 4.33 2.099 0.059 

คาเฉลี่ยรวม 3.70 3.39 3.79 3.94 3.91 3.77 4.17 1.829 0.100 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.05 

Dependent variable: ความคิดเห็นตอองคการในดานภาพรวม 

Independent Variable: อายุ 

 

 จากตารางท่ี  32 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงาน

จําแนกตามอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามในทุกกลุมอายุมีความผูกพันตอองคการในภาพรวมไม
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพนักงานท่ีมีอายุ 51 ปขึ้นไป มีคาเฉล่ียมาก

ท่ีสุดคือ 4.17 รองลงมาไดแก พนักงานท่ีมีอายุ 36-40 ป คาเฉล่ีย 3.94 อายุ 41-45 ป คาเฉล่ีย 3.91 

อายุ 31-35 ป คาเฉล่ีย 3.79 อายุ 46-50 ป คาเฉล่ีย 3.77 อายุต่ํากวา 25 ป คาเฉล่ีย 3.70 และอายุ 25-30 

ป คาเฉล่ีย 3.39 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในแตละคําถามยอย

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายตุางกันมีความผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ในคําถามยอยทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชน

ของธนาคารเปนหลัก  

 

ตารางท่ี 33 แสดงคาเฉล่ียระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามระดับการศึกษา 

 

ระดับความผูกพันตอองคการใน

ดานภาพรวม 

ระดับการศึกษา 

F-test Sig. 
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

ทานมีความเช่ือม่ันอยางแรงกลา

และยอมรับตอเป าหมายและ

คานิยมของธนาคาร 
4.33 3.64 3.65 1.147 0.321 

ทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเท

ความพยายามอยางเต็มท่ีเ พ่ือ

ประโยชนของธนาคารเปนหลัก 
4.67 3.81 3.90 1.993 0.141 

ทานมีความปรารถนาอยางแรง

ก ล า ท่ี จ ะ ค ง ไ ว ซ่ึ ง ค ว า ม เ ป น

สมาชิกภาพของ ธนาคาร 
4.67 3.83 3.79 1.854 0.161 

คาเฉลี่ยรวม 4.56 3.76 3.78 2.022 0.137 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.05 

Dependent variable: ความคิดเห็นตอองคการในดานภาพรวม 

Independent Variable: ระดับการศึกษา 

 จากตารางท่ี 33 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงาน

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับการศึกษามีความผูกพันตอ
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องคการในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยพนักงานท่ีมีระดับ

การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.56 รองลงมาไดแก พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา

ปริญญาโท คาเฉล่ีย 3.78 และปริญญาตรี คาเฉล่ีย 3.76 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ

ความผูกพันตอองคการในแตละคําถามยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความ

ผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 34 แสดงคาเฉล่ียระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามรายไดตอเดือน 
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ระดับความ

ผูกพันตอ

องคการใน

ภาพรวม 

รายไดตอเดือน 

F-test Sig. 
ต่ํากวา 

15,000 

15,000- 

20,000 

20,001  

-25,000 

25,001  

-30,000 

30,001  

-35,000 

35,001  

-40,000 

40,001 

 -45,000 

45,001  

-50,000 

มากกวา 

50,000 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

ทานมีความเช่ือม่ัน

อยางแรงกลาและ

ยอมรับตอเปา 

หมายและคานิยม

ของธนาคาร 

3.00 3.91 3.55 3.20 3.87 3.71 3.67 3.60 3.93 1.388 0.210 

ทานมีความเต็มใจ

ท่ีจะทุมเทความ

พยายามอยางเต็มท่ี

เพ่ือประโยชนของ

ธนาคารเปนหลัก 

3.00 3.82 3.55 3.47 4.13 4.00 3.83 3.95 4.21 1.981 0.055 

ทานมีความ

ปรารถนาอยางแรง

กลาท่ีจะคงไวซ่ึง

ความเปนสมาชิก

ภาพของ ธนาคาร 

3.00 4.00 3.45 3.40 4.00 3.86 3.83 4.05 4.07 1.833 0.078 

คาเฉลี่ยรวม 3.00 3.91 3.52 3.36 4.00 3.86 3.78 3.87 4.07 2.036 0.048* 

*ระดับนับสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

Dependent variable: ความคิดเห็นตอองคการในดานภาพรวม 

Independent Variable: รายไดตอเดือน 
 

 

 

 

 

 จากตารางท่ี 34 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของ

พนักงานจําแนกตามรายไดตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามในทุกกลุมรายไดตอเดือนมีความ

ผูกพันตอองคการในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตเม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในแตละคําถามยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมรายไดตอ

เดือนมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 35 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการในภาพรวมของ

พนักงานจําแนกตามปจจัยดานรายไดตอเดือนเปนรายคู 

 

รายได 

ตอเดือน (บาท) 
คาเฉลี่ย 

ผลตางคาเฉลี่ย/Sig 

ต่ํากวา 

15,000 

15,001- 

20,000 

20,001  

-25,000 

25,001  

-30,000 

30,001  

-35,000 

35,001  

-40,000 

40,001 

 -45,000 

45,001  

-50,000 

มากกวา 

50,000 

ต่ํากวา 15,000 3.00 - -0.9091 -0.5152 -0.3556 -1.000* -0.8571 -0.7778 -0.8667 -1.0714* 

15,001-20,000 3.91   0.3939 0.5535* -0.0909 0.0520 0.1313 0.0424 -0.1623 

20,001-25,000 3.52    0.1596 -0.4849 -0.3420 -0.2626 -0.3515 -0.5563* 

25,001-30,000 3.36     -0.6444* -0.5016* -0.4222 -0.5111* -0.7159* 

30,001-35,000 4.00      0.1429 0.2222 0.1333 -0.0714 

35,001-40,000 3.86       0.0794 -0.0095 -0.2143 

40,001-45,000 3.78        -0.0889 -0.2937 

45,001-50,000 3.87         -0.2048 

มากกวา50,000 4.07         - 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.05 

Post Hoc Comparison LSD’s method. 

  

 จากตารางท่ี 35 เม่ือทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคการในภาพรวมของ

พนักงาน จําแนกตามรายไดตอเดือนเปนรายคู พบวาพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนตางกันมีความ

ผูกพันตอองคการในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 8 คูไดแก 

 - พนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 50,000 บาท มีความผูกพันตอองคการมากกวา

พนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท รายไดตอเดือน 20,001-25,000 บาทและรายไดตอ

เดือน 25,001-30,000 บาท  

 - พนักงานท่ีมีรายไดตอเดือน 30,001-35,000 บาท มีความผูกพันตอองคการมากกวา

พนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาทและรายไดตอเดือน 25,001-30,000 บาท 

 - พนักงานท่ีมีรายไดตอเดือน 31,001-35,000 บาท รายไดตอเดือน 35,001-40,000 บาท 

และรายไดตอเดือน 45,001-50,000 บาท มีความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานท่ีมีรายไดตอ

เดือน 25,001-30,000 บาท  
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 ตารางท่ี 36 แสดงคาเฉล่ียระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามสถานภาพ 

 

ระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวม 

สถานภาพ 

T-Value Sig. 
โสด สมรส 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

ทานมีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและ

ยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของ

ธนาคาร 
3.59 3.71 -0.831 0.408 

ท า น มีค ว าม เ ต็ม ใ จ ท่ีจ ะ ทุม เ ทค ว า ม

พยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของ 

ธนาคารเปนหลัก 
3.69 4.02 -2.468 0.015 

ทานมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะ

คงไ ว ซ่ึ งค วา มเ ปน สม าชิ กภ าพ ของ 

ธนาคาร 
3.74 3.91 -1.193 0.235 

คาเฉลี่ยรวม 3.67 3.88 -1.666 0.098 

  

 จากตารางท่ี 36 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของ

พนักงานจําแนกตามสถานภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังสถานภาพโสดและสมรสมีความ

ผูกพันตอองคการในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพนักงานท่ีมี

สถานภาพสมรสมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.88 และสถานภาพโสด ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 3.67 และเม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในแตละคําถามยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังสถานภาพโสด

และสมรสมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

ตารางท่ี 37 แสดงคาเฉล่ียระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย 

 

ระดับความผูกพันตอองคการ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย (ป) 

F-test Sig. 
1  - 5 6-10 11-15 16-20   21-25  25 ขึ้นไป 
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ในภาพรวม คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย

แปลผล 

คาเฉล่ีย 
แปลผล 

ทานมีความเช่ือม่ันอยางแรง

กลาและยอมรับตอเปาหมาย

และคานิยมของธนาคาร 
3.62 3.71 4.00 3.65 3.73 3.67 0.103 0.991 

ทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเท

ความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือ

ประโยชนของธนาคารเปนหลัก 
3.76 3.71 5.00 4.05 3.91 4.00 1.107 0.361 

ทานมีความปรารถนาอยางแรง

กลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปน

สมาชิกภาพของธนาคาร 
3.71 3.71 5.00 4.10 3.86 3.92 1.337 0.254 

คาเฉลี่ยรวม 3.70 3.71 4.67 3.93 3.83 3.86 0.791 0.558 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.05 

Dependent variable: ความคิดเห็นตอองคการในดานภาพรวม 

Independent Variable: ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย 

 

 จากตารางท่ี 37 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของ

พนักงานจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย พบวาผูตอบแบบสอบถาม

ทุกกลุมระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทยมีความผูกพันตอองคการในภาพรวมไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับ

ธนาคารกสิกรไทย 11-15 ป มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.67 รองลงมาไดแก พนักงานท่ีมีระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย 16-20 ปคาเฉล่ีย 3.93 ระยะเวลาฯ 25 ปขึ้นไป คาเฉล่ีย 3.86 

ระยะเวลาฯ 21-25 ป คาเฉล่ีย 3.83 ระยะเวลาฯ 6-10 ป คาเฉล่ีย 3.71 และระยะเวลาฯ 1-5 ป คาเฉล่ีย 

3.70 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในแตละคําถามยอยพบวา

ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทยมีความผูกพันตอ

องคการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางท่ี 38 แสดงคาเฉล่ียระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ 
 

ระดับความผูกพันตอองคการ
ประสบการณในการทํางานอื่นๆ 

F-test Sig. 
เคยทํางานกับ เคยทํางานกับ ทํางานที่
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ในภาพรวม บริษัทอ่ืนๆมากอน

แตไมเก่ียวของกับ

ธุรกิจธนาคาร 

บริษัทอ่ืนๆมา

กอนซ่ึงเปน

ธุรกิจธนาคาร

ธนาคาร

กสิกรไทย 
มาโดยตลอด 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

ทานมีความเช่ือม่ันอยางแรง

กลาและยอมรับตอเปาหมาย

และคานิยมของธนาคาร 
3.62 3.41 3.97 5.395 0.006** 

ทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเท

ความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือ

ประโยชนของธนาคารเปนหลัก 
3.83 3.68 4.11 3.370 0.038* 

ทานมีความปรารถนาอยางแรง

กลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปน

สมาชิกภาพของธนาคาร 
3.76 3.63 4.14 4.657 0.011* 

คาเฉลี่ยรวม 3.74 3.58 4.07 5.754 0.004** 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

**ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.01 

Dependent variable: ความคิดเห็นตอองคการในดานภาพรวม 

Independent Variable: ประสบการณในการทํางานอื่นๆ 

 

 จากตารางท่ี 38 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของ

พนักงานจําแนกตามประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ

ในการทํางานอ่ืนๆแตกตางกันมีความผูกพันตอองคการในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในแตละคําถามยอยพบวา

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทํางานอ่ืนๆแตกตางกันมีความผูกพันตอองคการ

แตกตางกันในทุกคําถามยอย ดังนี้ ทานมีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและ

คานิยมของธนาคาร พบวาพนักงานท่ีมีประสบการณในการทํางานอ่ืนๆแตกตางกันมีความผูกพัน

ตอคําถามยอยนี้แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 และในคําถามยอย ทานมีความเต็มใจท่ี

จะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของธนาคารเปนหลักและทานมีความปรารถนา

อยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของธนาคาร พบวาพนักงานท่ีมีประสบการณใน



 
 

 

 

56 

การทํางานอ่ืนๆแตกตางกันมีความผูกพันตอคําถามยอยนี้แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 

 

ตารางท่ี 39 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการโดยภาพรวมของ

พนักงาน จําแนกตามปจจัยดานประสบการณในการทํางานอ่ืนๆเปนรายคู 

 
 

ประสบการณในการ

ทํางานอื่นๆ 
คาเฉลี่ย 

ผลตางคาเฉลี่ย/Sig 

เคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆ 
มากอนแตไมเก่ียวของกับ

ธุรกิจธนาคาร 

เคยทํางานกับบริษัท

อ่ืนๆมากอนซ่ึงเปน

ธุรกิจธนาคาร 

ทํางานที่ธนาคาร

กสิกรไทย 
มาโดยตลอด 

เคยทํางานกับบริษัทอื่น  ๆ
มากอนแตไมเกี่ยวของกับ

ธุรกิจธนาคาร 

3.74 - 0.1609 -0.3340 

เคยทํางานกับบริษัทอื่นๆ

มากอนซ่ึงเปนธุรกิจ

ธนาคาร 

3.58  - -0.4948* 

ทํางานที่ธนาคารกสิกร

ไทยมาโดยตลอด 
4.07   - 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.01 

Post Hoc Comparison LSD’s method. 

 

 จากตารางท่ี 39 เม่ือทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคการของพนักงาน

จําแนกตามประสบการณอ่ืนๆเปนรายคู พบวาพนักงานท่ีมีประสบการณอ่ืนๆตางกันมีความผูกพัน

ตอองคการในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 จํานวน 1 คูไดแกพนักงาน

ท่ีทํางานท่ีธนาคารกสิกรไทยมาโดยตลอดมีความผูกพันตอองคการในภาพรวมมากกวาพนักงาน

ท่ีคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอนซ่ึงเปนธุรกิจธนาคาร 

ตารางท่ี 40 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน

จําแนกตามปจจัยดานประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ ของคําถามยอยขอท่ี 1 
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ระดับความผูกพัน

ตอองคการใน

ภาพรวม 

ประสบการณใน

การทํางานอื่นๆ 
คาเฉลี่ย 

ผลตางคาเฉลี่ย/Sig 

เคยทํางานกับ

บริษัทอ่ืนๆมากอน

แตไมเก่ียวของกับ

ธุรกิจธนาคาร 

เคยทํางานกับ

บริษัทอ่ืนๆมา

กอนซ่ึงเปนธุรกิจ

ธนาคาร 

ทํางานที่

ธนาคาร

กสิกรไทยมา

โดยตลอด 

ทานมีความเช่ือม่ัน

อยางแรงกลาและ

ยอมรับตอ

เปาหมายและ

คานิยมของ

ธนาคาร 

เคยทํางานกับบริษัท

อ่ืนๆมากอนแตไม

เก่ียวของกับธุรกิจ

ธนาคาร 

3.62 - 0.204 -0.354 

เคยทํางานกับบริษัท

อ่ืนๆมากอนซ่ึงเปน

ธุรกิจธนาคาร 

3.41   -0.558* 

ทํางานที่ธนาคารกสิกร

ไทยมาโดยตลอด 3.97   - 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.01 

Post Hoc Comparison LSD’s method. 

 

 จากตารางท่ี 40 เม่ือทดสอบความแตกตางของระดับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานจําแนกตามประสบการณในการทํางานอ่ืนๆเปนรายคู พบวา พนักงานท่ีมีประสบการณใน

การทํางานอ่ืนๆแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคําถามยอยทานมีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและ

ยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของธนาคาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

จํานวน 1 คูไดแก พนักงานท่ีทํางานท่ีธนาคารกสิกรไทยมาโดยตลอดมีความผูกพันตอองคการ

มากกวาพนักงานท่ีเคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอนซ่ึงเปนธุรกิจธนาคาร 

 

 

 

 

ตารางท่ี 41 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน

จําแนกตามปจจัยดานประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ ของคําถามยอยขอท่ี 2 

 

ระดับความผูกพัน ประสบการณใน คาเฉลี่ย ผลตางคาเฉลี่ย/Sig 
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ตอองคการใน

ภาพรวม 

การทํางานอื่นๆ เคยทํางานกับ

บริษัทอ่ืนๆมากอน

แตไมเก่ียวของกับ

ธุรกิจธนาคาร 

เคยทํางานกับ

บริษัทอ่ืนๆมา

กอนซ่ึงเปนธุรกิจ

ธนาคาร 

ทํางานที่

ธนาคาร

กสิกรไทยมา

โดยตลอด 

ทานมีความเต็มใจ

ท่ีจะทุมเทความ

พยายามอยางเต็มท่ี

เพ่ือประโยชนของ

ธนาคารเปนหลัก 

เคยทํางานกับบริษัท

อ่ืนๆมากอนแตไม

เก่ียวของกับธุรกิจ

ธนาคาร 

3.83 - 0.150 -0.275 

เคยทํางานกับบริษัท

อ่ืนๆมากอนซ่ึงเปน

ธุรกิจธนาคาร 

3.68  - -0.425* 

ทํางานที่ธนาคารกสิกร

ไทยมาโดยตลอด 4.11   - 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.05 

Post Hoc Comparison LSD’s method. 

 

 จากตารางท่ี 41 เม่ือทดสอบความแตกตางของระดับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานจําแนกตามประสบการณในการทํางานอ่ืนๆเปนรายคู พบวา พนักงานท่ีมีประสบการณใน

การทํางานอ่ืนๆแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคําถามยอยทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายาม

อยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของธนาคารเปนหลัก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จํานวน 1 คูไดแก พนักงานท่ีทํางานท่ีธนาคารกสิกรไทยมาโดยตลอดมีความผูกพันตอองคการ

มากกวาพนักงานท่ีเคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอนซ่ึงเปนธุรกิจธนาคาร 

 

 

 

 

ตารางท่ี 42 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน

จําแนกตามปจจัยดานประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ ของคําถามยอยขอท่ี 3 

 

ระดับความผูกพัน ประสบการณใน คาเฉลี่ย ผลตางคาเฉลี่ย/Sig 
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ตอองคการใน

ภาพรวม 

การทํางานอื่นๆ เคยทํางานกับ

บริษัทอ่ืนๆมากอน

แตไมเก่ียวของกับ

ธุรกิจธนาคาร 

เคยทํางานกับ

บริษัทอ่ืนๆมา

กอนซ่ึงเปนธุรกิจ

ธนาคาร 

ทํางานที่

ธนาคาร

กสิกรไทยมา

โดยตลอด 

ทานมีความ

ปรารถนาอยางแรง

กลาท่ีจะคงไวซ่ึง

ความเปนสมาชิก

ภาพของธนาคาร 

เคยทํางานกับบริษัท

อ่ืนๆมากอนแตไม

เก่ียวของกับธุรกิจ

ธนาคาร 

3.76 - 0.128 -0.373* 

เคยทํางานกับบริษัท

อ่ืนๆมากอนซ่ึงเปน

ธุรกิจธนาคาร 

3.63  - -0.501* 

ทํางานที่ธนาคารกสิกร

ไทยมาโดยตลอด 4.14   - 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.05 

Post Hoc Comparison LSD’s method. 

 

 จากตารางท่ี 42 เม่ือทดสอบความแตกตางของระดับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานจําแนกตามประสบการณในการทํางานอ่ืนๆเปนรายคู พบวา พนักงานท่ีมีประสบการณใน

การทํางานอ่ืนๆแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคําถามยอยทานมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะ

คงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของธนาคาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

จํานวน 2 คูไดแก พนักงานท่ีทํางานท่ีเคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอนแตไมเกี่ยวของกับธุรกิจ

ธนาคารและทํางานกับธนาคารกสิกรไทยมาโดยตลอดมีความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานท่ี

เคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอนซ่ึงเปนธุรกิจธนาคาร 

 

 

 

 

ตารางท่ี 43 แสดงคาเฉล่ียระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามตําแหนงภายในองคกร 

 

ระดับความผูกพัน ตําแหนงภายในองคกร F-test Sig. 
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ดานภาพรวม ผจก.ทีม 
ขายลูกคาผู 

ประกอบการ 

จนท.ธุรกิจ

ลูกคาผู 

ประกอบการ 

ผูเช่ียวชาญ

ความสัม 
พันธลูกคา 

จนท. 
วิเคราะห

สินเช่ือ 

จนท.

สนับสนุน

งานขาย 

คาเฉลี่ย 
แปลผล 

คาเฉลี่ย

แปลผล 

คาเฉลี่ย

แปลผล 

คาเฉลี่ย

แปลผล 

คาเฉลี่ย

แปลผล 

ทานมีความเช่ือม่ัน

อยางแรงกลาและยอม 

รับตอเปาหมายและ

คานิยมของธนาคาร 

4.08 3.60 3.77 3.50 3.69 1.274 0.284 

ทานมีความเต็มใจท่ี

จะทุมเทความพยายาม

อยางเต็มท่ีเพ่ือประ 

โยชนของธนาคาร

เปนหลัก 

4.33 3.93 3.77 3.68 3.54 2.441 0.051 

ทานมีความปรารถนา

อยางแรงกลาท่ีจะคง 

ไวซ่ึงความเปนสมา- 

ชิกภาพของธนาคาร 

4.33 3.87 3.77 3.59 3.69 2.035 0.094 

คาเฉลี่ยรวม 4.25 3.80 3.77 3.59 3.64 2.086 0.087 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

Dependent variable: ความคิดเห็นตอองคการในดานภาพรวม 

Independent Variable: ตําแหนงภายในองคกร 

 

 

 

 

 

  จากตารางท่ี 43 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของ

พนักงานจําแนกตามตําแหนงภายในองคกร พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงภายในองคกรมี

ความผูกพันตอองคการในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย

พนักงานท่ีมีตําแหนงผูจัดการทีมขายลูกคาผูประกอบการมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.25 รองลงมา
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ไดแกพนักงานท่ีมีตําแหนงเจาหนาท่ีธุรกิจลูกคาผูประกอบการ คาเฉล่ีย 3.80 ผู เช่ียวชาญ

ความสัมพันธลูกคา คาเฉล่ีย 3.77 เจาหนาท่ีสนับสนุนการขาย 3.64 และเจาหนาท่ีวิเคราะหสินเช่ือ 

คาเฉล่ีย 3.59 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในแตละคําถามยอย

พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงภายในองคกร มีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตอนที่ 3.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการในแตละดาน 

 

 การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอ

ความผูกพันตอองคการท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดย

การทดสอบหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) 

 

ตารางท่ี 44 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ

ดานองคการกับดานงาน 

 

ตัวแปร จํานวน คาสหสัมพันธกับดานงาน 
คานัยสําคัญทางสถิติ 

(p) 

ดานองคการ 120 .826** .000 

**ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.01 

 

 จากตารางท่ี 44 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดาน

องคการกับดานงาน พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานองคการ มีความสัมพันธเชิงบวก

กับความผูกพันตอองคการในดานงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เทากับ .826 

ความสัมพันธอยูในระดับสูง 

ตารางท่ี 45 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ

ดานองคการกับดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

ตัวแปร จํานวน คาสหสัมพันธกับดานการพัฒนา คานัยสําคัญทางสถิติ 
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ทัพยากรมนุษย (p) 

ดานองคการ 120 .829** .000 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.01 

 

 จากตารางท่ี 45 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดาน

องคการกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานองคการ มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) เทากับ .829 ความสัมพันธอยูในระดับสูง 

 

 

ตารางท่ี 46 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ

ดานองคการกับดานภาวะผูนํา 

  

ตัวแปร จํานวน คาสหสัมพันธกับดานภาวะผูนํา 
คานัยสําคัญทางสถติิ 

(p) 

ดานองคการ 120 .692** .000 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.01 

 

 จากตารางท่ี 46 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดาน

องคการกับดานภาวะผูนํา พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานองคการ มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับดานภาวะผูนํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ

เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เทากับ .692 ความสัมพันธอยูใน

ระดับสูง 

 

ตารางท่ี 47 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ

ดานองคการกับดานความผูกพันตอองคการภาพรวม 

  

ตัวแปร จํานวน 
คาสหสัมพันธกับดานความ

ผูกพันตอองคการในภาพรวม 

คานัยสําคัญทางสถิติ 

(p) 
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ดานองคการ 120 .569** .000 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.01 

 

 จากตารางท่ี 47 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดาน

องคการกับดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดาน

องคการ มีความสัมพันธเชิงบวกกับดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) เทากับ .569 ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง 

 

ตารางท่ี 48 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ

ดานงานกับดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

ตัวแปร จํานวน 
คาสหสัมพันธกับดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

คานัยสําคัญทางสถติิ 

(p) 

ดานงาน 120 .863** .000 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

 

 ตารางท่ี 48 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานงาน

กับดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานงาน มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับความดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

เทากบั .863 ความสัมพันธอยูในระดับสูง 

 

 

ตารางท่ี 49 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ

ดานงานกับดานภาวะผูนํา 

 

ตัวแปร จํานวน คาสหสัมพันธกับดานภาวะผูนํา 
คานัยสําคัญทางสถิติ 

(p) 

ดานงาน 120 .729** .000 
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*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

 

 ตารางท่ี 49 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานงาน

กับดานภาวะผูนํา พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานงาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ดานภาวะผูนํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เทากับ .729 ความสัมพันธอยูในระดับสูง 

 

ตารางท่ี 50 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ

ดานงานกับดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม 

  

ตัวแปร จํานวน 
คาสหสัมพันธกับดานความ

ผูกพันตอองคการในภาพรวม 

คานัยสําคัญทางสถิติ 

(p) 

ดานงาน 120 .615** .000 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.01 

 

 จากตารางท่ี 50 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดาน

งานกับดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานงาน 

มีความสัมพันธเชิงบวกกับดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) เทากับ .615 ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง 

 

 

 

 

ตารางท่ี 51 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับดานภาวะผูนํา 

 

ตัวแปร จํานวน คาสหสัมพันธกับดานภาวะผูนํา 
คานัยสําคัญทางสถิติ 

(p) 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 120 .743** .000 
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*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

 

 ตารางท่ี 51 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยกับดานภาวะผูนํา พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย มีความสัมพันธเชิงบวกกับดานภาวะผูนํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย

มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

เทากับ .743 ความสัมพันธอยูในระดับสูง 

 

ตารางท่ี 52 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม 

  

ตัวแปร จํานวน 
คาสหสัมพันธกับดานความ

ผูกพันตอองคการในภาพรวม 

คานัยสําคัญทางสถติิ 

(p) 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 120 .678** .000 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.01 

 

 จากตารางท่ี 52 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความ

ผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีความสัมพันธเชิงบวกกับดานความผูกพันตอ

องคการในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียร

สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เทากับ .678 ความสัมพันธอยูในระดับสูง 

 

 

 

ตารางท่ี 53 คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ

ดานภาวะผูนํากับดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม 

  

ตัวแปร จํานวน 
คาสหสัมพันธกับดานความ

ผูกพันตอองคการในภาพรวม 

คานัยสําคัญทางสถิติ 

(p) 

ดานภาวะผูนํา 120 .636** .000 
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*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.01 

 

 จากตารางท่ี 53 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดาน

ภาวะผูนํากับดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดาน

ภาวะผูนํา มีความสัมพันธเชิงบวกกับดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) เทากับ .636 ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง 

 

ตอนที่ 3.4 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการในดานตางๆกับความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานในดานภาพรวม 

 

 การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้เปนการวิเคราะหความสัมพันธของระดับความผูกพันตอ

องคการใน 4 ดาน ไดแก ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนําท่ีมี

ผลตอระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงาน โดยมีผลการวิเคราะหสมการถดถอย 

(Linear Regression) ดังตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 54 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันดานองคการ ดานงาน ดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนําตอความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงาน 

 

ปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน 
ความผูกพันดานภาพรวม 

R R Square 
B T Sig. 

ดานองคการ -0.066 -0.513 0.609 
0.707 0.500 

ดานงาน 0.040 0.274 0.784 
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ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 0.477 3.217 0.002* 

ดานภาวะผูนํา 0.298 2.904 0.004* 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.01 

a Predictors: (Constant) ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและดานภาวะผูนํา 

 

 จากตารางท่ี 54 แสดงความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พวาตัวแปรตนท้ัง 4 

ดานไดแกดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานภาวะผูนําและตัวแปรตามไดแก

ดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม มีการแปรผันตามในเชิงบวก โดยมีคาความสัมพันธเทากับ 

0.707 โดยพบวาตัวแปรตนนั้นสามารถพยากรณความผูกพันตอองคการไดรอยละ 50 สวนความผูกพัน

ตอองคการอีกรอยละ 50 เปนผลท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืนๆ เมื่อพิจารณาพบวาปจจัยดานดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธตอระดับความผูกพันในภาพรวมตอองคการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนปจจัยดานองคการและดานงานไมมีความสัมพันธตอระดับความ

ผูกพันในภาพรวมตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาจากคา

สัมประสิทธ์ิความถดถอย พบวาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถทํานายระดับความผูกพันใน

ภาพรวมไดมากท่ีสุด (B=0.477) รองลงมาคือดานภาวะผูนํา (B=0.298) 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 55 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลา

และยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของธนาคาร 

 

ปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน 

ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลา 
และยอมรับตอเปาหมายและ

คานิยมของธนาคาร 
R R Square 

B T Sig. 

ดานองคการ -0.039 -0.287 0.775 0.674 0.455 
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ดานงาน 0.127 0.841 0.402 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 0.391 2.520 0.013* 

ดานภาวะผูนํา 0.243 2.263 0.025* 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.05 

a Predictors: (Constant) ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและดานภาวะผูนํา 

 

 จากตารางท่ี 55 แสดงความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พบวาตัวแปรตนท้ัง 

4 ดานไดแกดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานภาวะผูนําและตัวแปรตาม

ไดแกดานเชื่อม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของธนาคาร มีการแปรผันตามใน

เชิงบวก โดยมีคาความสัมพันธเทากับ 0.674 โดยพบวาตัวแปรตนนั้นสามารถพยากรณความผูกพันตอ

องคการไดรอยละ 45.5 สวนความผูกพันตอองคการอีกรอยละ 54.5 เปนผลท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืนๆ เม่ือ

พิจารณาพบวาปจจัยดานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธตอระดับ

ความผูกพันในภาพรวมตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนปจจัยดานองคการและ

ดานงานไมมีความสัมพันธตอระดับความผูกพันในภาพรวมตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอย พบวาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

สามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากท่ีสุด (B=0.391) รองลงมาคือดานภาวะผูนํา 

(B=0.243) 

 

 

 

 

ตารางท่ี 56 แสดงความสัมพันธระหวางปจจยัท่ีมีผลตอความผูกพันในดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความ

พยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประ โยชนของธนาคารเปนหลัก 

 

ปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน 

ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความ

พยายามอยางเต็มที่เพ่ือประโยชน

ของธนาคารเปนหลัก 
R R Square 

B T Sig. 

ดานองคการ -0.039 -0.270 0.787 
0.618 0.382 

ดานงาน 0.033 0.204 0.839 



 
 

 

 

69 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 0.376 2.278 0.025* 

ดานภาวะผูนํา 0.288 2.522 0.013* 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.05 

a Predictors: (Constant) ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและดานภาวะผูนํา 

 

 จากตารางท่ี 56 แสดงความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พวาตัวแปรตนท้ัง 4 

ดานไดแกดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานภาวะผูนําและตัวแปรตามไดแก

ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของธนาคารเปนหลัก มีการแปรผัน

ตามในเชิงบวก โดยมีคาความสัมพันธเทากับ 0.618 โดยพบวาตัวแปรตนนั้นสามารถพยากรณความ

ผูกพันตอองคการไดรอยละ 38.2 สวนความผูกพันตอองคการอีกรอยละ 61.8 เปนผลท่ีเกิดจากปจจัย

อ่ืนๆ เม่ือพิจารณาพบวาปจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธตอ

ระดับความผูกพันในภาพรวมตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนปจจัยดาน

องคการและดานงานไมมีความสัมพันธตอระดับความผูกพันในภาพรวมตอองคการอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอย พบวาดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยสามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากท่ีสุด (B=0.376) รองลงมาคือ

ดานภาวะผูนํา (B=0.288) 

 

 

 

 

ตารางท่ี 57 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดานความปรารถนาอยางแรง

กลาท่ีจะคง ไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของธนาคาร 

 

ปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน 

ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไว

ซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของธนาคาร R R  Square 

B T Sig. 

ดานองคการ -0.098 -0.668 0.505 

0.593 0.352 
ดานงาน -0.056 -0.339 0.735 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 0.502 2.966 0.004** 

ดานภาวะผูนํา 0.263 2.250 0.026* 
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*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.05 

**ระดับนัยสําคัญทางสถิติ≤ 0.01 

a Predictors: (Constant) ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและดานภาวะผูนํา 

 

 จากตารางท่ี 57 แสดงความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พวาตัวแปรตนท้ัง 

4 ดานไดแกดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานภาวะผูนําและตัวแปรตาม

ไดแกดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของธนาคาร มีการแปร

ผันตามในเชิงบวก โดยมีคาความสัมพันธเทากับ 0.593 โดยพบวาตัวแปรตนนั้นสามารถพยากรณ

ความผูกพันตอองคการไดรอยละ 35.2 สวนความผูกพันตอองคการอีกรอยละ 64.8 เปนผลท่ีเกิดจาก

ปจจัยอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาพบวาปจจัยดานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธตอระดับ

ความผูกพันในภาพรวมตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และดานภาวะผูนํามี

ความสัมพันธตอระดับความผูกพันในภาพรวมตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สวนปจจัยดานองคการและดานงานไมมีความสัมพันธตอระดับความผูกพันในภาพรวมตอองคการ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอย พบวาดาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากท่ีสุด (B=0.502) 

รองลงมาคือดานภาวะผูนํา (B=0.263) 


