
บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
  การศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานกลุมธุรกิจลูกคาผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอมของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เปน

การศึกษาเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

โดยศึกษาจากความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการท้ัง 4 ดานไดแก ดาน

องคการ(Organization) ดานงาน(Job)  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(Human Resource)  ดาน

ภาวะผูนํา(Leader)  รวมท้ังการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการ ท้ัง 4 ดานกับความผูกพันตอองคการในภาพรวม  

  ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษากับพนักงานพนักงานกลุมธุรกิจลูกคา

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ขอมูลท่ีใชการศึกษาแบงออกเปน 2 สวนคือ 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช

วิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาหนาท่ีกลุมธุรกิจลูกคาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ของ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 120 ราย โดยใชแบบสอบถาม 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ เอกสาร 

ฐานขอมูล และเว็บไซตท่ีเกี่ยวของ และการวิเคราะหจะนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนําไป

ประมวลผล สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้  

 

สวนที่ 1 ขอมูลดานลักษณะสวนบุคคลของพนักงานพนักงานกลุมธุรกิจลูกคาผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอมของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 54.2 สวนใหญมีอายุ  41-45 ป 

รอยละ 21.5 สวนใหญมีระดับการศึกษาคือปริญญาตรี รอยละ 57.5 สวนใหญมีรายไดตอเดือน 

45,001-50,000 บาท รอยละ 16.7 สวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 55 สวนใหญเปนผูท่ีมี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย 1-5 ปมากท่ีสุด รอยละ 48.3 สวนใหญมี

ประสบการณในการทํางานในลักษณะเคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอน แตไมเกี่ยวของกับธุรกิจ

ธนาคาร รอยละ 35 สวนใหญเปนพนักงานในตําแหนงเจาหนาท่ีธุรกิจลูกคาผูประกอบการมากท่ีสุด 

รอยละ 50  
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สวนที่ 2 ขอมูลดานระดับความคิดเห็นตอตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของผูตอบ 

แบบสอบถาม  

ตอนที่ 2.1 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 

2.1.1 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน ดาน

องคการ 

พบวาพนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการในดาน

องคการ อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย 3.60)  โดยพนักงานมีความคิดเห็นระดับเห็นดวยมากใน

ทุกปจจัยยอย เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี ้

1) ธนาคารมีการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหมๆ ใหเกิดขึ้นใน

องคการ 

2) ธนาคารมีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับทุกหนวยงานในองคการท่ี

ชัดเจน 

3) ธนาคารจัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับพนักงานไดอยางเหมาะสม  

4) ธนาคารมีการกําหนดกฎระเบียบและขอบังคับท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยาง

ชัดเจนและเปนธรรมแกพนักงาน 

5) นโยบายและกลยุทธของแตละหนวยงานมีความสอดคลองและเช่ือมโยงมาจาก

นโยบายและกลยุทธของธนาคาร 

6) ธนาคารมีการสรางสภาพแวดลอมในท่ีทํางานอยางเหมาะสมและปลอดภัยใหกับ

พนักงาน 

7) ธนาคารมีการเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน  

 

2.1.2 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน ใน

ดานงาน 

พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการในดานงาน อยูใน

ระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย 3.55) โดยพนักงานมีความคิดเห็นระดับเห็นดวยมากในทุกปจจัยยอย 

เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี ้
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1) พนักงานมีรูปแบบการทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับนโยบาย

ของธนาคาร 

2) ธนาคารมีการจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางานของพนักงาน

อยางเพียงพอ 

 4)  ธนาคารมีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถของพนักงาน 

 5)  ธนาคารมีการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับตนเอง 

 

2.1.3 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการในดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย 3.52) โดยพนักงานมีความคิดเห็นระดับเห็น

ดวยมากใน 9 ปจจัยยอย เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี ้

1) ธนาคารมีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหกับพนักงานตามความเหมาะสมของ

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

2) ธนาคารมีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ (Competency) 

ท้ังดานองคการและพนักงาน 

3) ธนาคารสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสท่ีจะเรียนรูและกาวหนาไปสูตําแหนงงาน

ท่ีดีขึ้นในท่ีทํางาน 

4) ธนาคารมีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละ

ตําแหนงงานอยางครบถวนและคลอบคลุมทุกหนาท่ี 

5) ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ของพนักงาน

แตละคนเพ่ือใชประกอบการพิจารณากําหนดหลักสูตรการฝกอบรม/การพัฒนาและการจาย

คาตอบแทน 

6) ธนาคารมีเสนทางความกาวหนาในอาชีพใหกับพนักงานท่ีชัดเจน 

7) ธนาคารมีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ  

8) ธนาคารมีระบบการจายคาตอบแทนท่ีมีความเปนธรรมและเหมาะสมกับกําลัง

ความสามารถของพนักงานท่ีทําลงไปในงาน 

9) ธนาคารมีระบบการจายคาตอบแทนท่ีสามารถแขงขันกับองคการอ่ืน ในธุรกิจ

เดียวกันได 
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 และพนักงานมีความคิดเห็นระดับแฉย ๆใน 3 ปจจัยยอย เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจาก

มากไปหานอย 1. ธนาคารมีการจัดการระบบการใหคําปรึกษาดานการทํางานและการพัฒนาความรู

แกพนักงาน 2. ธนาคารสามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในการทํางาน  3. ธนาคารมีการ

สงเสริมและจัดทํากิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวาง พนักงาน 

 

2.1.4 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

ดานภาวะผูนํา 

พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการในดานภาวะผูนํา 

อยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย 3.65) โดยพนักงานมีความคิดเห็นระดับเห็นดวยมากในทุกปจจัย

ยอย เรียงลําดับคือเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี ้

1) ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาดหวังในการทํางานของพนักงานใหแตละ

แผนกไดรับทราบ 

2) ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการ

พัฒนาการทํางาน ใหแกพนักงาน 

3) ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางและนํามาถายทอดใหพนักงานไดรับทราบ 

4) ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมิน (Feedback) ใหพนักงานไดรับทราบถึงผล

การทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

5) ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุก

คน 

6) ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและเปน

ธรรม 

2.1.5 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

ดานความผูกพันในภาพรวม 

พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการดานความผูกพัน

ตอองคการในภาพรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก  (คาเฉล่ีย 3.79)  โดยพนักงานมีความคิดเห็นระดับ

เห็นดวยมากในทุกปจจัยยอย เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี ้
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1) ทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของธนาคาร

เปนหลัก 

2) ทานมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของธนาคาร  

3) ทานมีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของธนาคาร  

 

ตอนที่ 2.2 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็น
ตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
และดานภาวะผูนํา 
 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับความคิดเห็นตอปจจัย

ท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ ดานตางๆท้ัง 4 ดานไดแก ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนา

ทรัพยกรมนุษย และดานภาวะผูนํา พบวา 

 1. เพศของพนักงานไมมีผลตอความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน 

 2. อายุของพนักงานไมมีผลตอความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน 

 3. ระดับการศึกษาไมมีผลตอความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน 

 4. รายไดตอเดือนไมมีผลตอความคิดเห็นตอองคการของพนกังาน  

5. สถานภาพสมรสมีผลตอความคิดเห็นตอองคการดานองคการและดานงาน โดย

พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นตอองคการท้ังในดานองคการและดานงานมากกวา

พนักงานท่ีมีสถานภาพโสด และพบวาสถานภาพสมรสไมมีผลตอระดับความคิดเห็นตอองคการ

ดานการพัฒนาทรัพยกรมนุษยและดานภาวะผูนําของพนักงาน 

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทยไมมีผลตอความคิดเห็นตอ

องคการของพนักงาน 

 7. ประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ มีผลตอความคิดเห็นตอองคการของพนักงานท้ัง 4 

ดาน ไดแกดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและดานภาวะผูนํานั้น โดย

พนักงานท่ีทํางานท่ีธนาคารกสิกรไทยมาโดยตลอดมีความคิดเห็นตอองคการในทุกๆดานมากกวา

พนักงานท่ีเคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอนแตไมเกี่ยวของกับธุรกิจธนาคารและพนักงานท่ีเคย

ทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอนซ่ึงเปนธุรกิจธนาคาร  

 8. ตําแหนงภายในองคกรของพนักงานมีผลตอระดับความคิดเห็นของพนักงานตอ

องคการในดานองคการและดานงานแตไมมีผลตอระดับความคิดเห็นดานการพัฒนาทรัพยากร
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มนุษยและดานภาวะผูนํา โดยพนักงานท่ีมีตําแหนงผูจัดการทีมขายลูกคาผูประกอบการและ

เจาหนาท่ีวิเคราะหสินเช่ือและเจาหนาท่ีสนับสนุนงานขายมีความคิดเห็นตอองคการในดานองคการ

และดานงานมากกวาเจาหนาท่ีธุรกิจลูกคาผูประกอบการ 

 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 

3.1 ระดับความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงานกลุมธุรกิจ

ลูกคาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวาพนักงานมีความผูกพันตอองคการในระดับผูกพัน (Engaged) หมายถึง

พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการเปรียบเสมือ “ดาวเดนในองคการ” ทํางานดวยความมีใจรักและ

ทุมเทในงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของ

องคการอยางแทจริง และจะหาแนวทางปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นอยูเสมอ เพ่ือทําใหองคการกาวไปสู

ความสําเร็จในท่ีสุด  โดยเม่ือพิจารณาในขอคําถามยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ

คิดเห็นในระดับเห็นดวยมากในทุกขอคําถาม โดยมีคาเฉล่ียความคิดเห็นเรียงจากมากไปนอยคือ มี

ความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการทํางานเพื่อองคการ มีความปรารถนาอยาแรงกลา

ท่ีจะคงความเปนสมาชิกขององคการตอไป มีคามเช่ือม่ัน ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ  

ตามลําดับ 

 
3.2 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
 
 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ไดผลการศึกษา ดังตอไปนี ้

  1. เพศไมมีผลตอความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงาน แตเม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในแตละคําถามยอยพบวาเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันตอ

องคการแตกตางกันในคําถามยอยทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือ

ประโยชนของธนาคารเปนหลัก  

 2. อายุไมมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน แตเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ

ความผูกพันตอองคการในแตละคําถามยอยพบวาเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันตอองคการ
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แตกตางกันในคําถามยอยทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของ

ธนาคารเปนหลัก  

 3. ระดับการศึกษาไมมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

 4. รายไดตอเดือนมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน โดยพนักงานท่ีมีรายได

ตอเดือนมากกวา 50,000 บาท มีความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 

15,000 บาท รายไดตอเดือน 20,001-25,000 บาทและรายไดตอเดือน 25,001-30,000 บาท พนักงาน

ท่ีมีรายไดตอเดือน 30,001-35,000 บาท มีความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานท่ีมีรายไดตอ

เดือนต่ํากวา 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 มี

ความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือน 25,001-30,000 บาท   

 5. สถานภาพไมมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน  

 6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทยไมมีผลตอความผูกพันตอองคการ

ของพนักงาน  

 7. ประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน โดย

พนักงานท่ีทํางานท่ีธนาคารกสิกรไทยมาโดยตลอดมีความผูกพันตอองคการในภาพรวมมากกวา

พนักงานท่ีคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอนซ่ึงเปนธุรกิจธนาคาร 

 8. ตําแหนงภายในองคกรไมมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

 

3.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการในแตละดาน 
 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในแตละ

ดาน พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานองคการ มีความสัมพันธเชิงบวกกับความ

ผูกพันตอองคการในดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนําอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) เทากับ .826 .829 และ.692 ตามลําดับ มีความสัมพันธอยูในระดับสูง สวน

ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานองคการ มีความสัมพันธเชิงบวกกับดานความผูกพันตอ

องคการในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ

เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เทากับ .569 ความสัมพันธอยูใน

ระดับปานกลาง  
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 ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานงาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 โดยมีคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เทากับ 

.863 .729 ตามลําดับ มีความสัมพันธอยูในระดับสูง สวนปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดาน

งาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) เทากับ .615 ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง  

 ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับดานภาวะผูนํา และดานความผูกพันตอองคการในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) เทากับ .743 และ .678 ตามลําดับ มีความสัมพันธอยูในระดับสูง  

 ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธเชิงบวกกับดาน

ความผูกพันตอองคการในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เทากับ .636 

ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง 

 

3.4 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการในดานตางๆกับความผูกพันที่มีตอ
องคการในดานภาพรวม 
 
  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พบวาตัวแปรตนท้ัง 

4 ดาน ไดแก ดานองคการ ดานงาน ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานภาวะผูนํา และตัวแปรตาม

ไดแก ดานภาพรวมของความผูกพันตอองคการ มีการแปรผันตามกันในเชิงบวก โดยมีคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.707 โดยพบวาตัวแปรตนท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานองคการ ดานงาน 

ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานภาวะผูนํา นั้นสามารถอธิบายความผูกพันตอองคการไดรอยละ 50 

สวนอีกรอยละ 50 เปนผลท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ พบวาปจจัยดาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและดานภาวะผูนํามีความสัมพันธตอระดับความผูกพันตอองคการใน

ภาพรวม สวนปจจัยดานองคการและดานงานไมมีความสัมพันธตอระดับความผูกพันในภาพรวม

ตอองคการ เม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอย พบวาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

สามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากท่ีสุด (B=0.477) รองลงมาคือ คือดานภาวะผูนํา 

(B=0.298)  
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5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 

  จากการศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงาน กลุมธุรกิจลูกคา

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้

 

 5.2.1 ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  

  จากการศึกษาพบวา โดยรวมของพนักงานกลุมธุรกิจลูกคาผูประกอบการขนาด

กลางและขนาดยอม ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความผูกพัน

ตอองคการในระดับผูกพัน (Engaged) โดยมีความคิดเห็นตอการมีความเช่ือม่ัน และยอมรับใน

คานิยม เปาหมายขององคการ มีความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการทํางานเพ่ือ

ประโยชนและความกาวหนาขององคการ มีความจงรักภักดีและความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะ

คงไวซ่ึงการเปนสมาชิกภาพขององคการตอไป อยูในระดับเห็นดวยมาก ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ 

Steers (1997) ซ่ึงกลาวถึงลักษณะของพนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการวาความตองการอยางแรง

กลาท่ีจะคงความเปนสมาชิกภาพขององคการ มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทพลังงานเพื่อปฏิบัติงานใหแก

องคการ และมีความเช่ืออยางแรงกลาและยอมรับในคานิยมและเปาหมายขององคการ สอดคลอง

กับแนวคิด Burke (2003) ซ่ึงกลาวถึงลักษณะของพนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการวาพนักงานท่ี

มีความผูกพันจะตองการทํางานอยูกับองคการนั้น ๆ และเสียสละเพ่ือองคการ สรางผลผลิตและ

ใหบริการลูกคาและชวยเหลือองคการใหประสบความสําเร็จสอดคลองกับแนวคิด ของ The 

Institute for Employment Studies (IES) (2004)  ซ่ึงจะระบุถึงพฤติกรรมของพนักงานท่ีมีความ

ผูกพันตอองคการวา มีความเช่ือในองคการ มีความปรารถนาท่ีจะทํางานเพื่อใหเกิดส่ิงท่ีดีขึ้น เขาใจ

ลักษณะธุรกิจและมองในภาพใหญ มีความตั้งใจและมุงม่ันและมีการพัฒนาอยูเสมอ เม่ือศึกษาธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน จากการศึกษาของ นิธิวดี ไตวัลย (2551) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องความผูกพันตอ

องคการ กรณีศึกษาของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) กลุม แผนงานเชียงใหม พบวา 

พนักงานมีความผูกพันตอองคการ ในระดับเห็นดวยมาก  และ  ประภาพร คําฟู ไดทําการศึกษาเรื่อง

ความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดลําปาง 

พบวาพนักงานมีความผูกพันตอองคการในระดับเห็นดวยมากทุกขอ  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับผล

การศึกษาท่ีพบของพนักงานธนาคารกสิกรไทย พบวาพนักงานมีความผูกพันตอองคการในระดับ 

(Engaged) ในระดับ”ดาวเดนในองคการ”  เม่ือเทียบกับธนาคารกรุงเทพ จะมีลักษณะเดียวกัน  ท้ังนี้

อาจเนื่องมาจากธนาคารท้ัง สองธนาคาร มีการกอตัง้มาเปนระยะเวลายาวนาน   และมีพนักงานท่ีมี
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ความผูกพัน  แสดงใหเห็นวาพนักงานมีความเช่ือม่ัน ยอมรับเปาหมายและคานิยมธนาคาร ในระดับ

เห็นดวยมาก  

5.2.2 ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานในดานตางๆ 

 1. ระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานใน

ดานองคการ  

  จากการศึกษาพบวา  ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการในดานองคการโดยรวมของพนักงานกลุมธุรกิจลูกคาผูประกอบการขนาดกลางและขนาด

ยอม ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย

มาก แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นตอปจจัยตางๆในดานองคการ ไดแก ธนาคารมีการถายทอด

นโยบายและกลยุทธใหกับทุกหนวยงานในองคการท่ีชัดเจน ธนาคารจัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับ

พนักงานไดอยางเหมาะสม ธนาคารมีการเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน นโยบาย

และกลยุทธของแตละหนวยงานมีความสอดคลองและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธของ

ธนาคาร ธนาคารมีการสรางสภาพแวดลอมในท่ีทํางานอยางเหมาะสมและปลอดภัยใหกับพนักงาน 
ธนาคารมีการกําหนดกฎระเบียบและขอบังคับท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจนและเปนธรรม

แกพนักงาน ธนาคารมีการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหมๆ ใหเกิดขึ้นใน

องคการ  เม่ือเปรียบเทียบในธุรกิจเดียวกันจากการศึกษาของ นิธิวดี ไตวัลย (2551) ท่ีได

ทําการศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษาของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

กลุม แผนงานเชียงใหม พบวา ระดับความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันตอองคการในดาน

องคการโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก แสดงใหเห็นวาปจจัยยอยตาง ๆ ในดานองคการ ไดแก 

นโยบาย กลยุทธ กฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานการทํางาน การจัดชองทางการส่ือสาร การสงเสริม

การเรียนรู การรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน และสรางสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเหมาะสมใน

องคการ ซ่ึงพบวา มีความสัมพันธ ทางบวกกับความผูกพันตอองคการ สอดคลองกับทฤษฎี ของ 

Burke (2003) ซ่ึงกลาวถึงสวนประกอบท่ีทําใหเกิดความผูกพันของพนักงาน ไดแก ดานองคการ 

และแนวคิดของบริษัท่ีปรึกษางานทางดานการพัฒนากลยุทธและงานวิจัย (The Institute For 

Employment Studies) (2004) ซ่ึงกลาววา ปจจัยท่ีทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ คือ โอกาสที่ได

แสดงความคิดเห็น และองคการใหความสนใจความเปนอยูของพนักงานองคประกอบดานองคการ 

จึงเปนปจจัยท่ีสงเสริม ใหเกิดความผูกพันตอองคการ  
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  2. ระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานใน
ดานงาน 
  จากการศึกษาพบวาระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ

ในดานงานโดยรวมของ พนักงานกลุมธุรกิจลูกคาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ของ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร  อยูในระดับเห็นดวยมาก แสดงใหเห็น

วา  ธนาคารมีการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับตนเองและ มีการ

จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางานของพนักงานอยางเพียงพอ ธนาคารมีการ

มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถของพนักงาน และพนักงานมีรูปแบบการทํางาน

ในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับนโยบายของธนาคาร สามารถสงเสริมใหพนักงานมี

ทัศนคติท่ีดีเพียงพอ ตอความคิดเห็นของพนักงาน  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของนิธิวดี ไตวลัย 

(2551) ท่ีไดศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลุม

แผนงานเชียงใหม พบวาองคประกอบความผูกพันตอองคการในดานงานโดยรวมอยูในระดับเฉย ๆ  

แสดงใหเห็นวา การจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือในการทํางาน การใหพนักงานมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับพนักงาน และรูปแบบการทํางานของพนักงานท่ี

สอดคลองกับองคการ ยังไมสามารถสงเสริมใหพนักงานมีทัศนคติท่ีดีเพียงพอ  
  3. ระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานใน
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

  จากการศึกษาพบวาระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ

ในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยรวมของ พนักงานกลุมธุรกิจลูกคาผูประกอบการขนาด

กลางและขนาดยอม ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร  อยูในระดับ

เห็นดวยมาก  แสดงใหเห็นถึงการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแต

ละตําแหนงงานอยางครบถวนและคลอบคลุมทุกหนาท่ี โดยมีการกําหนดกรอบและแนวทางในการ

วัดความสามารถ (Competency) ท้ังดานองคการและพนักงาน และธนาคารมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ของพนักงานแตละคนเพ่ือใชประกอบการพิจารณากําหนด

หลักสูตรการฝกอบรม/การพัฒนาและการจายคาตอบแทน ธนาคารสามารถทําใหพนักงานรูสึกวามี

ความม่ันคงในการทํางาน ธนาคารมีเสนทางความกาวหนาในอาชีพใหกับพนักงานท่ีชัดเจน และ

สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสท่ีจะเรียนรูและกาวหนาไปสูตําแหนงงานท่ีดีขึ้นในท่ีทํางาน 

ธนาคารมีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหกับพนักงานตามความเหมาะสมของหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ธนาคารมีระบบการจายคาตอบแทนท่ีสามารถแขงขันกับองคการอ่ืนในธุรกิจเดียวกันได ธนาคารมี

การดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ มีการสงเสริมและจัดทํากิจกรรมการสราง
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สัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงานและมีการจัดการระบบการใหคําปรึกษาดานการทํางานและการ

พัฒนาความรูแกพนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับ การศึกษา ของประภาพร  คําฟู (2551) ท่ีไดศึกษาเรื่อง

ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดลําปาง 

มีระดับความคิดเห็นดวยมาก พนักงานรูสึกมีความม่ันคงในการทํางาน มีการดูแลเรื่องสุขภาพ

อนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ และองคการมีเสนทางความกาวหนาในอาชีใหพนักงานอยาง

ชัดเจน  

  4. ระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานใน
ดานภาวะผูนํา  
  จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ

ในดานภาวะผูนําโดยรวมของ พนักงานกลุมธุรกิจลูกคาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร  อยูในระดับเห็นดวยมาก เม่ือ

วิเคราะหความสัมพันธของความคิดเห็นตอองคการในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยพบวา 

สามารถทํานายถึงระดับความผูกพันตอองคการดานภาพรวมได แสดงใหเห็นวาผูบังคับบัญชามีการ

แจงผลการประเมิน (Feedback) ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ  การให

ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึง

ความคาดหวังในการทํางานของพนักงานใหแตละแผนกไดรับทราบ ผูบังคับบัญชามีการให

คําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน การรับฟงความ

คิดเห็นของพนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและเปนธรรมและผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางและ

นํามาถายทอดใหพนักงานไดรับทราบ มีสวนในการสงเสริมใหเกิดทัศนคติท่ีดีของพนักงานตอ

องคการโดยรวมได ผูบังคับบัญชาท่ีดีนั้นจะสามารถสงเสริมใหเกิดความผูกพันตอองคการของ

พนักงานสอดคลองกับทฤษฎีของThe Gallup Organization(2002) ซ่ึงไดอธิบายไววา ผูจัดการท่ีดีจะ

ทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ของประภาพร  คําฟู 

(2551) ท่ีไดศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร จังหวัดลําปาง  โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ซ่ึงผูบังคับบัญชามีการส่ือความถึงความ

คาดหวังในการทํางานของพนักงานในแตละหนวยงานไดรับทราบ ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวาง

และถายทอดใหพนักงานไดทราบ มีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน  และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Burke (2003) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีปรึกษาทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงไดทําการ

วิจัยในเรื่องความผูกพันของพนักงานตอองคการ โดยกลาวถึงสวนประกอบสําคัญดานหนึ่งท่ีทําให

เกิดความผูกพันของพนักงานไดแก ดานผูจัดการ  
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5.3 ขอคนพบ 

 จากการศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานกลุมธุรกิจลูกคาผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอมของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบ

ประเด็นท่ีนาสนใจดังนี้ 

 1)จากการศึกษาพบวาปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนมีผลตอความผูกพันตอ

องคการของพนักงาน โดยพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 50,000 บาท มีความผูกพันตอ

องคการมากกวาพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท รายไดตอเดือน 20,001-25,000 

บาทและรายไดตอเดือน 25,001-30,000 บาท พนักงานท่ีมีรายไดตอเดือน 30,001-35,000 บาท มี

ความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 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 มีความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานท่ีมี

รายไดตอเดือน 25,001-30,000 บาท ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาหรือไดผลการศึกษาเปนไปใน

ทิศทางตรงกันขามกับการศึกษาของนิธิวดี ไตวลัย (2551) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของ

พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลุมแผนงานเชียงใหม ซ่ึงพบวาปจจัยท่ีไมมีผลตอระดับ

ความผูกพันตอองคการของพนักงาน ไดแกปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานและอัตราเงินเดือน และไมสอดคลองกับการศึกษาหรือไดผลการศึกษาเปนไปในทิศทาง

ตรงกันขามกับการศึกษาของของประภาพร  คําฟู (2551) ท่ีไดศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการ

ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดลําปาง ซ่ึงพบวาปจจัยสวน

บุคคลท่ีไมมีอิทธิพลตอความผูกพันขององคการ ไดแก เพศ ระดับการศึกษาและอัตราเงินเดือน 

 2) จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอองคการของพนักงานจําแนกตาม 

ประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ พบวาพนักงานท่ีมีประสบการณการทํางานท่ีอ่ืนมีความคิดเห็นตอ

องคการท้ัง 4 ดานแตกตางกัน โดยพนักงานท่ีมีประสบการณในการทํางานอ่ืนๆแตกตางกันมีความ

คิดเห็นตอองคการดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนดานภาวะผูนํา พนักงานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สรุปไดวาประสบการณในการทํางานอ่ืนๆ มีผลตอระดับความ

คิดเห็นตอองคการของพนักงานท้ัง 4 ดาน โดยพนักงานท่ีทํางานท่ีธนาคารกสิกรไทยมาโดยตลอดมี

ความคิดเห็นตอองคการในทุกๆดานมากกวาพนักงานท่ีเคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอนแตไม

เกี่ยวของกับธุรกิจธนาคารและพนักงานท่ีเคยทํางานกับบริษัทอ่ืนๆมากอนซ่ึงเปนธุรกิจธนาคาร 

สอดคลองกับงานวิจัยของ The Institute For Employment Studies (IES) (2004) บริษัทท่ีปรึกษางาน

ทางดานการพัฒนากลยุทธ และงานวิจัย ท่ีไดทําการวิจัยเรื่องความผูกพันของพนักงานในป 2003 
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กับพนักงานจํานวนกวา 10,000 คน ใน 14 องคการ ใน NHS (National Health Service) พบวาความ

ผูกพันของพนักงานสามารถแปรผันไปตามลักษณะของงาน ลักษณะประสบการณอีกดวย 

 3) ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงานจําแนกตามเพศ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันตอองคการในภาพรวมไมแตกตาง

กัน แตเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในแตละคําถามยอยพบวาผูตอบ

แบบสอบถามระหวางเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ในคําถามยอยเรื่องทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของธนาคาร

เปนหลัก สอดคลองกับผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงานจําแนก

ตามอายุ ซ่ึงพบวาผูตอบแบบสอบถามในทุกกลุมอายุมีความผูกพันตอองคการในภาพรวมไม

แตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในแตละคําถามยอยพบวาผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีอายุตางกันมีความผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีใน

คําถามยอยเรื่องทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของธนาคารเปน

หลัก แสดงวาคําถามยอยเรื่องทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชน

ของธนาคารเปนหลักมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานระหวางเพศชายและหญิง รวมไป

ถึงพนักงานท่ีมีอายุตางกัน 

 4) ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงานจําแนกตาม

รายไดตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามในทุกกลุมรายไดตอเดือนมีความผูกพันตอองคการใน

ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แตเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในแตละ

คําถามยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมรายไดตอเดือนมีความผูกพันตอองคการไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญ แสดงวาพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนตางกันมีความผูกพันตอองคการในแตละ

ขอคําถามยอยแตกตางกันนอยมาก ทําใหไมพบความแตกตางในระดับนัยสําคัญท่ีเดนชัดในแตละ

ขอคําถามยอย 

 

5.4 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา 

  จากผลการศึกษาท่ีไดในครั้งนี้ ผูวิจัยไดความคิดเห็นและขอเสนอแนะซ่ึงอาจจะ

เปนเปนประโยชนตอธนาคารในการสรางความผูกพันตอองคการและพัฒนาองคการได

ดังตอไปนี ้

   1) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จากการพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความ

คิดเห็นท่ีมีตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันองคการ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในปจจัยยอย พบวา

ปจจัยยอย เรื่องธนาคารสามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในการทํางาน ธนาคารมีการ
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สงเสริมและจัดทํากิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงาน และธนาคารมีการจัดการระบบ

การใหคําปรึกษาดานการทํางานและพัฒนาความรูแกพนักงาน เปนปจจัยท่ีพนักงานมีระดับความ

คิดเห็นในระดับเฉยๆ ดังนั้น ธนาคารควรปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาแกพนักงาน โดย

ผูบังคับบัญชา ควรเปนฝายพูดคุยเพ่ือสรางความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชา และทําใหพนักงาน

เกิดความรูสึกเช่ือถือ และรูสึกวามีความม่ันคงในการทํางาน และไววางใจสามารถเขไปพูดคุยและ

ปรึกษาปญหาหรือขอคําแนะนําตางๆ ไดดี นอกจากนั้นควรจัดใหการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ

พัฒนาทักษะในการทํางานใหดียิ่งขึ้น และควรมีการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานตางๆ เพ่ือ

ปรับปรุงศักยภาพของพนักงานใหมีความพรอมในการใหบริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ   

   2) ดานภาวะผูนํา จากการพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอ

ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันองคการ ดานภาวะผูนําในปจจัยยอย พบวาปจจัยยอย เรื่องผูบังคับบัญชามี

การรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและเปนธรรม ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการ

ประเมิน (Feedback) ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอและผูบังคับบัญชายังให

ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแกพนักงานทุกคน เปนปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียต่ํากวาคาเฉล่ีย

รวม ดังนั้นผูบังคับบัญชาจะตองมีคุณสมบัติ ในการเปนผูนําท่ีดี โดยมีการรับฟงความคิดเห็น มีการให

คําแนะนําและชี้แนะแนวทาง แจงขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีจําเปนใหกับใตบังคับบัญชาทราบ มีความ

เท่ียงธรรม ผูบังคับบัญชาควรจะตองเปนผูท่ีอยูใกลชิดกับพนักงาน เปนผูมีหนาท่ีส่ังการ มอบหมาย

งาน คอยสอดสองดูและประเมินผลการทํางานของพนักงาน และสัมพันธภาพท่ีดีในการทํางาน ทําให

พนักงานมีทัศนคติท่ีดีในแงบวกตอองคการ ภาวะผูนําจึงเปนดานท่ีมีความสําคัญดานหนึ่งตอความ

ผูกพันของพนักงาน  

   3) ในดานองคการ จากการพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นท่ีมี

ตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันองคการ ดานองคการในปจจัยยอย พบวาปจจัยยอยเรื่องธนาคาร

จัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับพนักงานไดอยางเหมาะสมเปนปจจัยเดียวดานองคการซ่ึงพนักงาน

บริษัทฯ มีระดับความคิดเห็นเฉยๆ จากปจจัยอ่ืนๆท่ีมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก แสดงให

เห็นวาควรมีการปรับปรุงในสวนนี้ใหดียิ่งขึ้น ตามขอเสนอแนะของพนักงานหลายทานท่ีมี

ขอเสนอแนะในสวนนี้ดวยวาองคกรควรมีการส่ือสารท่ีชัดเจนภายในองคกร และปจจัยท่ีควรมี

การปรับปรุงอ่ืนๆไดแกการวางนโยบายใหสอดคลองกับกลยุทธขององคกรและการวางกลยุทธ

ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันดวย เพ่ือไมใหความเปนจริงคลาดเคล่ือนควร

ตั้งเปาหมายใหกับพนักงานตามสภาพเศรษฐกิจ 
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   4) ดานงาน จากการพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยท่ี

สงผลตอความผูกพันองคการ ดานงานในปจจัยยอย พบวาปจจัยยอยเรื่องธนาคารมีการใหพนักงานมี

สวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับตนเองเปนปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ

ปจจัยอ่ืนในดานนี้และเม่ือเทียบกับคาเฉล่ียรวมในดานนี้ ธนาคารจึงควรมีการพัฒนาใหพนักงานมี

สวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับตนเองมากขึ้น และ ควรปรับปรุงและพัฒนา

คอมพิวเตอรใหสามารถใชงานไดอยางคลองตัวมากขึ้น เชนระบบ Lotus Note ท่ีมีปญหาขัดของบอย

มาก และมีพ้ืนท่ีเก็บขอมูลไดนอย และการใชงานระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือใหสามารถคนหาขอมูลตางๆ

ประกอบการทํางานได 

   5) ทรัพยากรมนุษยเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอทุกองคการ เนื่องจาก

เปนองคประกอบสําคัญท่ีจะชวยผลักดันใหองคการดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันท่ีองคการจะตองเผชิญกับการแขงขันท่ีรุนแรง

และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนหนาท่ีสําคัญท่ีองคการ

จะตองมีการวางแผนเพื่อพัฒนาใหองคการไดเปรียบเชิงแขงขันมากขึ้น และองคการจําเปนตองสราง

แรงจูงใจใหเกิดขึน้กับพนักงาน เพ่ือใหพนักงานอุทิศตนในการทํางาน และจงรักภักดีตอองคการ หาก

ไมมีส่ิงท่ีพนักงานคาดหวังในปจจุบัน พนักงานจะเริ่มมองหางานใหม ๆ  ดวยเหตุนี้ องคการตองสราง

ความรู สึกผูกพันตอองคการของพนักงาน จึงเปนสวนท่ีสําคัญมาก  การรักษาบุคคลากรที่ มี

ประสิทธิภาพใหอยูกับองคการใหยาวนานเปนกลยุทธท่ีสําคัญท่ีสุด ในการแกปญหาเร่ืองการขาด

แคลนบุคลากร เพราะการท่ีองคการสูญเสียบุคลากรไปก็เทากับวาไดสูญเสียประสบการณในสวนนั้น 

ในขณะเดียวกันองคการกลับตองลงทุนเพ่ิมเติม เพื่อสรรหา ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรเขามา

ทดแทน ทําใหองคการตองสูญเสียเวลาและผลประโยชนอีกดวย  นอกจากนั้น องคการจะตองมีการ

กําหนดจุดแข็ง ขีดความสามารถทักษะ และประสบการณท่ีดีท่ีสุดใหแกทุกระดับตําแหนงในองคการ

เพ่ือใหองคการสามารถคัดสรรพนักงานท่ีมีความสามารถเหมาะสมตรงกับความตองการในตําแหนง

นั้น จากน้ันจะเปนการคัดเลือกและพัฒนา ผูจัดการท่ีดี ท่ีมีความสามารถเพื่อใหสามารถเลือกพนักงาน

ท่ีดีท่ีสุดเหมาะสมกับงานสามารถถายทอดวิสัยทัศน และสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยใหพนักงาน

สามารถปฏิบัติงานไดอยางดีท่ีสุดอีกท้ังเพ่ือจูงใจ พัฒนาและรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถไวกับ

องคการ ซ่ึงทําใหพนักงานเกิดความผูกพันกับองคการ Engaged Employee จนแสดงออกมาซ่ึงความ

เต็มใจและทุมเทในการทํางาน ซ่ึงจะชวยเพ่ิมและรักษาลูกคาองคการไวได 


