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อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 

                 รองศาสตราจารย อรพิณ สันติธีรากุล   

 

บทคัดยอ 

 

     งานคนควาแบบอิสระนี้      มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอ

ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร วิธี

การศึกษาโดยการเก็บรวมรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม    จากกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 7 สาขา  รวมทั้งส้ิน 107 คน   ทํา

การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา นําเสนอในรูปขอมูลตาราง คาความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย  

จะใชอธิบายระดับความคิดเห็นตอองคการ และเปรียบเทียบขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากรกับ

ระดับความผูกพันตอองคการ 

     ผลจากการศึกษา จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง อายุ

ระหวาง 41-50  ป  สถานภาพสมรส   การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา   อายุการทํางาน 21 

ปขึ้นไป  รายไดตอเดือน 50,001 บาทขึ้นไป ตําแหนงงานเปนเจาหนาท่ีบริหารดานบริการลูกคา  

ผลการศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

พบวามีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากลําดับแรก ดานงาน  รองลงมา ไดแกปจจัยดานองคการ   

ปจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และปจจัยดานภาวะผูนํา ตามลําดับ  

ปจจัยดานองคการ  ท่ีมีคาเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุดในระดับเห็นดวยมาก 3ลําดับ 

แรกคือ  ธนาคารมีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางาน 

รองลงมา ธนาคารมีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับทุกหนวยงานในองคการท่ีชัดเจน และ

พนักงานมีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการในทางเส่ือมเสีย ตามลําดับ 

 



 จ

ปจจัยดานงาน  ท่ีมีคาเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุดในระดับเห็นดวยมาก 3ลําดับ 

คือพนักงานธนาคารสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวาความสามารถของเพื่อนรวมงานคน      

อ่ืน ๆ รองลงมา พนักงานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และทักษะของ

พนักงาน และ พนักงานคิดวางานของทานทําใหมีช่ือเสียงเกียรติยศ และไดรับการยอมรับจากสังคม  

ตามลําดับ 

 ปจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ท่ีมีความคิดเห็นสูงสุดมีคาเฉล่ียในระดับ

เห็นดวยมากท่ีสุดคือ ธนาคารมีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแต

ละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี    

ปจจัยดานภาวะผูนํา  ท่ีมีคาเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุดในระดับเห็นดวยมาก 3ลําดับ 

คือ พนักงานยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากผู บังคับบัญชา รองลงมา 

ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเอง ใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการ

ทํางานใหแกพนักงาน และผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด หวังในการทํางานของพนักงาน

ใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ ตามลําดับ 
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ABSTRACT 
 
 

 The objective of this independent study is to investigate opinions on factors affecting 

organizational commitment of employees from Krung Thai Bank (Public) Company Limited, 

Samut Sakhon province. Data were collected from the questionnaires distributed to 107 samplings 

who were employees from 7 branches of the certain bank. Then, all derived data were analyzed 

by descriptive statistics; then, in order to explain values of opinions on the organization, those 

data were selectively presented in forms of tables, frequencies, percentages and means. Later, the 

general background of research population was used to compare with levels of organizational 

commitment. 

 The findings showed that the respondents were married female, aged between 41-50 

years old, holding Bachelor’s degree or equivalence, having worked for over 21 years and earning 

monthly income at the amount of over 50,001 baht. They majority were in the position of the 

Customer Service Executive. 

 The result of study on factors affecting organizational commitment of those employees 

indicated that the majority highly agreed to the following factors; nature of work, organization, 

human resource development, and leadership, respectively. 
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 In organizational factor, the top-three positive opinions were given to the environment 

setting and working stationeries and equipments, as offered by the bank, to support works, the 

clear conveyance on bank’s policy and working strategy to all departments, and the anti-feeling of 

the employees against whom who referred to the bank in derogatory way, respectively. 

 In nature of work factor, the top-three positive opinions were given to the similar 

accomplishments of the bank employees comparing to other co-workers, the appropriate 

assignments fitting well with employees’ knowledge, expertise and skills, and the acquirement of 

fame and honor, as well as social recognition, from the work that they did, respectively. 

 In human resource development factor, the highest positive opinion was given to the 

bank’s managerial plan for human resource development which was done perfectly covering to all 

functions.  

 In leadership factor, the top-three positive opinions were given to the employees who 

were please and willing to get the assignments, as given by their chief, done, the friendliness of 

chief who also kept providing advices and guidance on working progress and development to 

employees, and the communication of chief on working expectations given to each employee in 

each department, respectively. 
 


