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หลักการและเหตุผล 

          จากสภาพแวดลอมภายนอกองคการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีการแขงขันสูง 

ทําใหองคการหลายแหงตองปรับตัวใหพรอมสําหรับการแขงขัน โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญลําดับ

ตนๆ และเปนเสมือนจุดแข็งหลักขององคการ ก็คือ “ทรัพยากรมนุษย” หลายองคการปรับตัวโดยมี

การกําหนดกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีแตกตาง เพ่ือดึงดูดคนท่ีมีคุณภาพ มีความรู

ความสามารถ ทักษะ รวมท้ังวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงไปสูเปาหมายเดียวกันกับองคการ ใหเขามา

ทํางานรวมกัน ซ่ึงเม่ือไดมาแลวก็จะตองหาวิธีการรักษาคนดี คนเกงเหลานี้ไวอยูกับองคการนาน

ท่ีสุด ซ่ึงแตเดิมการรักษาคนด ีคนเกงไวมักจะมีการกลาวถึงวา คนท่ีจะอยูกับองคการไดนาน แปลวา

เขาเหลานั้นจะตองมีความผูกพัน (Commitment) กับองคการ และ/หรือมีความจงรักภักดี(Loyalty) 

ตอองคการ และ/หรือมีความพึงพอใจ (Satisfaction) ตอองคการ การมีเฉพาะแตความผูกพัน ความ

จงรักภักดี และความพึงพอใจตอองคการ ยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหงานมีประสิทธิภาพสูงสุดได 

องคการจําเปนตองสามารถทําใหพนักงานมีความผูกใจรักม่ัน(Employee Engagement)ในองคการ 

เพ่ือทําใหพนักงานอยูกับองคการไดอยางยาวนาน จะทําใหพนักงานทํางานไดดี  และสรางสรรค

ผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพใหกับองคการอยางเต็มความสามารถ ซ่ึงส่ิงท่ีองคการจะตองตระหนัก คือ 

การทราบวาพนักงานของตนมีความผูกใจรักม่ัน (Employee Engagement) ตอองคการมากนอย

เพียงใด และหาวิธีเสริมสรางใหพนักงานในองคการของตนมีความผูกใจรักม่ัน(Employee 

Engagement) ตอองคการมากขึ้น (สมหญิง มีพลกิจ, 2552)  

         ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนสถาบันการเงินภายในประเทศ   เปดดําเนิน

กิจการคร้ังแรกเม่ือ  วันท่ี 14 มีนาคม 2509  จากการควบรวม 2  ธนาคารที่รัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ

ในขณะนั้น  ไดแก  ธนาคารเกษตร จํากัด และธนาคารมณฑล จํากัด แลวกอตั้งขึ้นเปน 

“ธนาคารกรุงไทย จํากัด”  (Krung Thai Bank Limited)    ทั้งนี้เพ่ือใหมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง  

สามารถคุมครองผูฝากเงินและบริการลูกคาได  โดยมีสาขาแรกตั้งอยูบนถนนเยาวราช ซ่ึงเปน

สํานักงานใหญเดิมของธนาคารเกษตร   ตอมาวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2525  ธนาคารกรุงไทยจึงไดยาย

สํานักงานใหญมาอยู   ณ อาคารเลขที่  35  ถนนสุขุมวิท  และใชเปนท่ีทําการสํานักงานใหญมาถึง

จนกระทั่งปจจุบัน  จากนั้น ธนาคารกรุงไทยไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 

2537 ภายใตช่ือ “ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)” ใชช่ือภาษาอังกฤษวา “Krung Thai Bank 



 2

Public Company Limited”    โดยมีเปาหมายและวิสัยทัศนคือธนาคารแสนสะดวก หรือ ‘The 

Convenience Bank’   และมุงเนนการเปน Processing Bank ท่ีมีผลิตภัณฑครบวงจร ท่ีตอบสนอง

ลูกคา เปน One Stop Service ทันสมัย รวดเร็ว ใชงายใชบริการไดตลอดเวลาปจจุบันมีพนักงาน

ท้ังหมดจํานวน 15,880 คน     (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน), www.contactcenter.ktb.co.th)       

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร  เปนหนึ่งในจํานวน 798 สาขาของ

ธนาคารกรุงไทย เปดดําเนินการคร้ังแรก เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2513  ตั้งอยูในตลาดมหาชัย  แต

เนื่องจากสาขาคอนขางเล็กและไมมีท่ีจอดรถ  จึงไดยายท่ีทําการสาขาใหมมาตั้งอยูท่ีถนนเศรษฐกิจ 

บนเนื้อท่ี 1 ไร เม่ือวันท่ี 19  พฤษภาคม 2540  มีพนักงานจํานวน 24 อัตรา    ตอมาในวันท่ี 14 

ธันวาคม 2541 สาขาไดรับการรีเอ็นจิเนียริ่ง    เปล่ียนเปนสาขาขนาดใหญพิเศษ   สาขาท่ีเปด

ใหบริการในจังหวัดสมุทรสาคร  มีจํานวนท้ังส้ิน 7 สาขา ไดแก 1. สาขาสมุทรสาคร(สํานักงาน

ธุรกิจสมุทรสาคร)   2. สาขามหาชัย   3. สาขายอยโกรกกราก   4. สาขากระทุมแบน     5.  สาขาบาน

แพว 6. ถนนเศรษฐกิจ  7. สาขาออมนอย (สํานักงานเขตออมนอย)   มีพนักงานรวม 107 คน ระดับ

ผูจัดการ 11 คน รองผูจัดการ 18 คน  เจาหนาท่ีอาวุโส 33 คน  เจาหนาท่ีปฏิบัติการ 41 คน พนักงาน

บริการ 4 คน (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน), www.phonebook.ktb, 2552)    

          จากขอมูลเบ้ืองตนจะเห็นวาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนองคกรท่ีใหญมี

สาขาและพนักงานเปนจํานวนมากนอกจากนี้ธนาคารยังไดมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางของ

องคกรใหมเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในเชิงการบริหารใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความ

ม่ันคงทางการเงิน ใหบริการท่ีเปนมาตรฐานสากล และเปนท่ีพึงพอใจของลูกคา ทุมเททรัพยากรใน

การพัฒนาระบบงาน ระบบขอมูลขาวสารและทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองความตองการของ

ลูกคา ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในทุกรูปแบบบริการ โดยยึดม่ันหลักการบริหาร การจัดการท่ีดีมี

คุณธรรม ความโปรงใส เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของลูกคาและธนาคาร  ดังนั้น   ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของพนักงานธนาคาร กรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) จังหวดัสมุทรสาคร  เพ่ือจะไดทราบวาพนักงานมีความคิดเห็นตอองคการในระดับใดและ

ปจจัยใดบางท่ีสงผลตอความผูกพันของพนักงาน  โดยผลที่ไดจากการศึกษาจะนําไปเปนแนวทาง

ในการพัฒนาพนักงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพอยูกับองคกรไดอยางยั่งยืนตอไป  
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
          เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน ของพนักงานธนาคาร กรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร  
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ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา                   

                   1. ทําใหทราบถึงปจจัยภายในองคการท่ีสงผลตอความผูกพันท่ีพนักงานมีตอองคการ   

                   2. สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรตอไป 

 
นิยามศัพท 
          ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพัน  หมายถึง การศึกษาระดับความคิดเห็น

ตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ  ท้ัง 4 ดาน คือ ดานองคการ (Company) ดานงาน (Job)  

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Human Resource Development)  และดานภาวะผูนํา (Leadership)   

         องคการ   หมายถึง   ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   สาขาท่ีตั้งอยูใน   จังหวัด 

สมุทรสาคร   
          พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงไทยจํากัด 

(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร ไดแก   พนักงานสาขาสมุทรสาคร (พนักงานศูนยปฏิบัติการนิติกรรม

สัญญา)  พนักงานสาขามหาชัย  พนักงานสาขายอยโกรกกราก   พนักงานสาขากระทุมแบน 

พนักงานสาขาบานแพว  พนักงานสํานักงานธุรกิจสมุทรสาคร  พนักงานสํานักงานเขตออมนอย 

จํานวนท้ังหมดรวม 107 ราย  

 

 

 


