
 
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเรื่องความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

จํากัด(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร  สามารถแบงผลการศึกษาออกเปน 3  สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร   

 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยความผูกพันของพนักงานตอองคการ ของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดสมุทรสาคร ตอองคการ  ท้ัง 4 ดานคือดานองคการ ดานงาน  

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และดานภาวะผูนํา  

 สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยความผูกพันของพนักงานตอองคการ ของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดสมุทรสาครตอองคการ จําแนกตามเพศ  อายุ ระดับการศึกษา

และอายุการทํางาน 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร   
 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม   ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน คารอยละ 
ชาย 46 43.0 

หญิง 61 57.0 

รวม 107 100.0 
 

      จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง มากท่ีสุดรอยละ 57.0  เปนเพศชาย 

รอยละ 43.0 

 

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวน  และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตามอาย ุ

  

อาย ุ คาความถี ่ คารอยละ 
21-30 ป 18 16.8 

31-40 ป 26 24.3 

41-50 ป 34 31.8 

51-60 ป 29 27.1 

รวม 107 100.0 
 

    จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอายุระหวาง 41-50  ป รอยละ 31.8 รองลงมา

อาย ุ51-60  ป  รอยละ 27.1 และอายุระหวาง 26 ป รอยละ24.3 และอายุระหวาง 21-30 ป รอยละ 16.8 
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ตารางท่ี 3  แสดงจํานวน  และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตามสถานะภาพ 

 

สถานะภาพ จํานวน คารอยละ 
โสด 38 35.5 

สมรส 62 57.9 

หยา 3 2.8 

หมาย 4 3.7 

รวม 107 100.0 

 

     จากตารางท่ี  3 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด รอยละ 57.9 

รองลงมาเปนโสด   รอยละ 35.5  หมาย   รอยละ 2.8  และหยา  รอยละ  3.7  

 

ตารางท่ี  4  แสดงจํานวน  และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา คาความถี ่ คารอยละ 
ประถมศึกษา     0 0.0 

มัธยมศึกษา/ปวช. 6 5.6 

อนุปริญญา/ปวส. 6 5.6 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 69 64.5 

ปริญญาโท 26 24.3 

สูงกวาปริญญาโทขึ้นไป 0 0.0 

รวม 107 100.0 
 

     จากตารางท่ี 4  พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทารอยละ 64.5 รองลงมาคือระดับปริญญาโท  รอยละ 24.3   และระดับมัธยมศึกษา/ปวช.และ

ระดับอนุปริญญา/ปวส.รอยละ 5.6  
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ตารางท่ี 5 แสดงจํานวน  และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตามอายุการทํางาน 

 

อายุการทํางาน จํานวน คารอยละ 
ไมเกิน 1 ป    4 3.7 

1- 5 ป 16 15.0 

6 - 10 ป 5 4.7 

11 - 15 ป 27 25.2 

16 - 20 ป 12 11.2 

21 ปขึ้นไป 43 40.2 

รวม 107 100.0 
 

     จากตารางที่ 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีอายกุารทํางาน 21 ปขึ้นไป รอยละ 

40.2 รองลงมา อายุการทํางาน 11 - 15 ป รอยละ 25.2  อายุการทํางาน 1- 5 ป รอยละ 15.0 อายุการ

ทํางาน 16 - 20 ป รอยละ 11.2  6 - 10 ป รอยละ 4.7 และอายุการทํางาน ไมเกิน 1 ป รอยละ 3.7 
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ตารางท่ี 6 แสดงจํานวน  และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาความถี ่ คารอยละ 
ไมเกิน 10,000 บาท    5 4.7 

10,001-20,000 บาท 15 14.0 

20,001-30,000 บาท 8 7.5 

30,001-40,000 บาท  15 14.0 

40,001-50,000 บาท 29 27.1 

50,001 บาทขึ้นไป 35 32.7 

รวม 107 100.0 
 

     จากตารางท่ี 6 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดตอเดือน 50,001 บาทขึ้นไป รอยละ 

32.7 รองลงมา 40,001-50,000 บาท รอยละ 27.1  10,001-20,000 บาท และ 30,001-40,000 บาท เทากัน      

รอยละ 14.0 20,001-30,000 บาท รอยละ 7.5  และไมเกิน 10,000 บาท   รอยละ 4.7 
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ตารางท่ี 7 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามตําแหนงงาน 

 

ตําแหนงงาน คาความถี ่ คารอยละ 
ผูบริหารหนวยงาน   11 10.3 

เจาหนาท่ีบริหารดานบริการลูกคา  36 33.6 

เจาหนาท่ีบริการลูกคา 23 21.5 

เจาหนาท่ีบริหารดานสินเช่ือ 20 18.7 

เจาหนาท่ีสินเช่ือ 13 12.1 

เจาหนาท่ีท่ัวไป 4 3.7 

รวม 107 100.0 
 

     จากตารางที่ 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงงานเปนเจาหนาท่ีบริหารดานบริการ

ลูกคามากท่ีสุด รอยละ 33.6 รองลงมา เจาหนาท่ีบริการลูกคา รอยละ 21.5  เจาหนาท่ีบริหารดานสินเช่ือ 

รอยละ 18.7 เจาหนาท่ีสินเช่ือ รอยละ 12.1 ผูบริหารหนวยงาน รอยละ 10.3 และเจาหนาท่ีท่ัวไป รอยละ 

3.7 
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยความผูกพันของพนักงานตอองคการ ของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน)  จังหวัดสมุทรสาคร ตอองคการ    ทั้ง 4 ดานคือ    ดานองคการ   ดานงาน  ดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย   และดานภาวะผูนํา  

 

ตารางท่ี 8  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย จําแนกตามระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ี

มีตอปจจัยดานองคการ  

ดานองคการ   

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เฉย ๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

มีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับ

ทุกแผนก และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน 

17 

(15.9) 

71 

(66.4) 

15 

(14.0) 

3 

(2.8) 

1 

(0.9) 

3.93 

(เห็นดวยมาก) 

มีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความ

คิดเห็นรับฟงและมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ 

12 

(11.2) 

70 

(65.4) 

20 

(18.7) 

4 

(3.7) 

 

1 

(0.9) 

3.82 

(เห็นดวยมาก) 

มีการกําหนดนโยบายกลยุทธและจัด ระบบ

วิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐานสอด 

คลองและเช่ือมโยงกับนโยบายขององคกร 

17 

(15.9 

64 

(59.8) 

22 

(20.6) 

3 

(2.8) 

 

1 

(0.9) 

3.87 

(เห็นดวยมาก) 

มีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ 

เครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางาน 

23 

(21.5) 

63 

(58.9) 

17 

(15.9 

3 

(2.8) 

1 

(0.9) 

3.97 

(เห็นดวยมาก) 

มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู

ความสามารถและกําหนดกฏระเบียบ 

ขอบังคับ ท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยาง

ชัดเจน และเปนธรรมกับพนักงาน 

17 

(15.9 

62 

(57.9) 

25 

(23.4) 

3 

(2.8) 

 

 

- 3.87 

(เห็นดวยมาก) 

สงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสราง 

สรรคสิ่งใหมๆ ใหเขากับวัฒนธรรม

องคการ  

21 

(19.6) 

61 

(57.0) 

21 

(19.6) 

4 

(3.7) 

 

- 3.93 

(เห็นดวยมาก) 

มีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอื่นพูดถึงองคการ

ในทางเสื่อมเสีย 

24 

(22.4) 

62 

(57.9) 

14 

(13.1) 

4 

(3.7) 

3 

(2.8) 

3.93 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.90 
(เห็นดวยมาก) 
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     จากตารางท่ี 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน

ตอองคการ ดานองคการในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยมาก(คาเฉล่ีย 3.90)  ปจจัยยอยมีระดับ

ความคิดเห็นมีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวยมากในทุกปจจัยเรียงลําดับดังนี้ธนาคารมีการสราง

สภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางาน (คาเฉล่ีย 3.97) รองลงมาไดแก 

ธนาคารมีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับทุกหนวยงานในองคการท่ีชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.93) 

พนักงานมีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการในทางเส่ือมเสีย (คาเฉล่ีย 3.93) ธนาคารสงเสริม

ใหพนักงานไดเรียนรูและสรางสรรคส่ิงใหมๆ ใหเขากับวัฒนธรรมองคการ (คาเฉล่ีย 3.93) ธนาคาร มี

การกําหนดนโยบายกลยุทธและจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐานสอดคลองและเช่ือมโยงกับ

นโยบายขององคกร (คาเฉล่ีย 3.87) ธนาคารมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความ สามารถและ

กําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับ ท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจน และเปนธรรมกับพนักงาน (คาเฉล่ีย 

3.87) และ มีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นรับฟงและมีสวนรวมในการตัดสินใจนอย

ท่ีสุด (คาเฉล่ีย 3.82)  
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ตารางที่ 9 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย จําแนกตามระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

ตอปจจัยดานงาน 

 

ดานงาน  

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เฉย ๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับ

ความรู ความสามารถ และทักษะของทาน  

25 

(23.4) 

65 

(60.7) 

16 

(15.0) 

1 

(0.9) 

 

- 

4.07 

(เห็นดวยมาก) 

ทานคิดวางานของทานทําใหมีช่ือเสียง

เกียรติยศ และไดรับการยอมรับจากสังคม 

21 

(19.6) 

69 

(64.5) 

17 

(15.9) 

- 

 

- 4.04 

(เห็นดวยมาก) 

ทานคิดวางานท่ีทานรับผิดชอบงานอยู

เหมาะสมและมีขอบขายท่ีชัดเจนสามารถ

ใชความคิดในการสรางสรรคอยูเสมอ 

17 

(15.9) 

70 

(65.4) 

17 

(15.9) 

3 

(2.8) 

 

- 3.94 

(เห็นดวยมาก) 

งานท่ีทานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความ

กระตือรือรนทานชอบและสนุกกับงานท่ี 

ปฏิบัติและรับผิดชอบอยู 

25 

(23.4) 

62 

(57.9) 

19 

(17.8) 

1 

(0.9) 

 

- 4.04 

(เห็นดวยมาก) 

จากการทํางานท่ีผานมา ทานคิดวา ทาน

ประสบความสําเร็จและพรอมท่ีจะทุมเท

เวลาสวนตัวทํางานใหองคการแมวาจะ

ไมไดรับผลตอบแทนในการทํางาน 

23 

(21.5) 

56 

(52.3) 

24 

(22.4) 

4 

(3.7) 

 

 

- 3.92 

(เห็นดวยมาก) 

บอยครั้งท่ีทานไดนํางานกลับไปทําตอท่ี

บานเพื่อสะสางงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

19 

(17.8) 

44 

(41.1) 

29 

(27.1) 

12 

(11.2) 

3 

(2.8) 

3.60 

((เห็นดวยมาก) 

ทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จได

ไมดอยกวาความสามารถของเพื่อนรวมงาน

คนอื่น ๆ 

34 

(31.8) 

56 

(52.3) 

17 

(15.9) 

4 

(3.7) 

3 

(2.8) 4.16 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
3.97 

(เห็นดวยมาก) 
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     จากตารางท่ี 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน

ตอองคการ ดานงาน ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย 3.97) ปจจัยยอยมีระดับ

ความคิดเห็นมีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวยมาก เรียงลําดับดังนี ้พนักงานธนาคารสามารถทํางานใหสําเร็จ

ไดไมดอยกวาความสามารถของเพื่อนรวมงานคนอ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 4.16) รองลงมาไดแก พนักงานคิดวา

งานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และทักษะของพนักงาน (คาเฉล่ีย 4.07) พนักงาน

คิดวางานของทานทําใหมีช่ือเสียงเกียรติยศ และไดรับการยอมรับจากสังคม  (คาเฉล่ีย 4.04) งานท่ี

พนักงานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความกระตอืรือรนทานชอบและสนุกกับงานท่ี ปฏิบัติและรับผิดชอบ

อยู (คาเฉล่ีย 4.04) พนักงานคิดวางานท่ีทานรับผิดชอบงานอยูเหมาะสมและมีขอบขายท่ีชัดเจนสามารถ

ใชความคิดในการสรางสรรคอยูเสมอ (คาเฉล่ีย 3.72) จากการทํางานท่ีผานมา พนักงานคิดวา ประสบ

ความสําเร็จและพรอมท่ีจะทุมเทเวลาสวนตัวทํางานใหองคการแมวาจะไมไดรับผลตอบแทนในการ

ทํางาน (คาเฉล่ีย 3.67) และบอยครั้งท่ีพนักงานไดนํางานกลับไปทําตอท่ีบานเพื่อสะสางงานใหสําเร็จ

ลุลวงไปดวยด ี(คาเฉล่ีย 3.66) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย จําแนกตามระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

ตอปจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เฉย ๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถทําให

พนักงานรูสึกวามีความม่ันคงใน

อาชีพการทํางาน 

21 

(19.6) 

59 

(55.1) 

22 

(20.6) 

3 

(2.8) 

 

2 

(1.9) 

3.88 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการ

วางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงาน

อยางครบถวน และครอบคลุมทุก

หนาท่ี 

41 

(38.3) 

62 

(57.9) 

3 

(2.8) 

1 

(0.9) 

 

 

- 4.33 

(เห็นดวยมาก

ท่ีสุด) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนด

กรอบและแนวทางในการวัด

ความสามารถ ท้ังดานองคการและ

พนักงานตอไตรมาส

(COMPETANCY) 

20 

(18.7) 

65 

(60.7) 

18 

(16.8) 

4 

(3.7) 

 

 

- 

3.94 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการประเมิน

การปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงาน

แตละคน เพื่อใชประกอบการ

พิจารณาจายคาตอบ แทน ท่ีมีความ

เปนธรรมและเหมาะสม 

13 

(12.1) 

61 

(57.0) 

20 

(18.7) 

10 

(9.3) 

 

 

3 

(2.8) 3.66 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดทํา

แผน การฝกอบรมสงเสริมให

พนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรูเพื่อกาว

ไปสูตําแหนงท่ีดีข้ึน 

20 

(18.7) 

61 

(57.0) 

22 

(20.6) 

3 

(2.8) 

 

1 

(0.9) 3.90 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการสงเสริม 

และจัดกิจกรรมการสรางสัมพันธภาพ

ท่ีดีระหวางพนักงาน 

13 

(12.1) 

55 

(51.4) 

32 

(29.9) 

5 

(4.7) 

 

2 

(1.9) 

3.67 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการดูแลเรื่อง

สุขภาพอนามัยของพนักงานอยาง

เพียงพอ 

18 

(16.8) 

49 

(45.8) 

33 

(30.8) 

6 

(5.6) 

1 

(0.9) 3.72 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.87 
(เห็นดวยมาก) 
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     จากตารางท่ี 10 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน

ตอองคการ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย 

3.87) ปจจัยยอยมีระดับความคิดเห็นมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดคือ ธนาคารมีการจัดการวางแผนงาน

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี 

อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.33) รองลงมามีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวยมาก ดังนี้ 

ธนาคารมีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถท้ังดานองคการและพนักงานตอไตร

มาส (COMPETANCY) (คาเฉล่ีย 3.94) ธนาคารมีการจัดทําแผนการฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมี

โอกาสท่ีจะเรียนรูเพ่ือกาวไปสูตําแหนงท่ีดีขึ้น (คาเฉล่ีย3.90)ธนาคารสามารถทําใหพนักงานรูสึกวามี

ความม่ันคงในอาชีพการทํางาน (คาเฉล่ีย 3.88) ธนาคารมีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงาน

อยางเพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.72) ธนาคารมีการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงานแตละคน เพ่ือใช

ประกอบการพิจารณาจายคาตอบแทนท่ีมีความเปนธรรมและเหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.67) และธนาคารมี

การสงเสริมและจัดกิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.66)  ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27

ตารางที่ 11 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย จําแนกตามระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ี

มีตอปจจัยดานภาวะผูนํา 

 

ดานภาวะผูนํา 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เฉย ๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอความดีความ 

ชอบโดยดูจากวิธีการทํางานและผลงาน 

13 

(12.1) 

60 

(56.1) 

26 

(24.3) 

7 

(6.5) 

1 

(0.9) 

3.72 

(เห็นดวยมาก) 

มีการแจงผลการประเมิน ใหพนักงาน

ไดรับทราบถึงผลการทํางานอยาง

สมํ่าเสมอ 

13 

(12.1) 

46 

(43.0) 

37 

(34.6) 

10 

(9.3) 

1 

(0.9) 3.56 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองให

คําแนะนําและแนวทางดาน

ความกาวหนาและการพัฒนาการ

ทํางานใหแกพนักงาน 

23 

(21.5) 

48 

(44.9) 

26 

(24.3) 

10 

(9.3) 

 

- 

3.79 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชามีการสือ่สารถึงความคาด 

หวังในการทํางานของพนักงานใหแต

ละคนในแตละแผนกไดรับทราบ 

16 

(15.0) 

58 

(54.2) 

27 

(25.2) 

6 

(5.6) 

 

- 3.79 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลให

ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน 

16 

(15.0) 

59 

(55.1) 

25 

(23.4) 

7 

(6.5) 

 

- 3.79 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชาของคุณทํางานดวยหลัก

เหตุผล รับฟงความคิดเห็นและสามารถ

ใหคําช้ีแนะและปกปองผูท่ีอยูใต

ผูบังคับบัญชาได 

14 

(13.1) 

59 

(55.1) 

25 

(23.4) 

6 

(5.6) 

 

 

3 

(2.8) 

3.70 

(เห็นดวยมาก) 

คุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับ

มอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

24 

(22.4) 

67 

(62.6) 

15 

(14.0) 

1 

(0.9) 

- 4.07 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
3.77 

(เห็นดวยมาก) 
 

 



 28

      จากตารางท่ี 11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน 

ตอองคการดานภาวะผูนําในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย 3.77) ปจจัยยอยมี

ระดับความคิดเห็นมีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวยมาก เรียงลําดับ ดังนี้ พนักงานยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางาน

ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย 4.06) รองลงมา  ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเอง ให

คําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.79) 

ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด หวังในการทํางานของพนักงานใหแตละคนในแตละแผนก

ไดรับทราบ (คาเฉล่ีย 3.79) ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน (คาเฉล่ีย 3.79) ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอความดีความ ชอบโดยดู

จากวิธีการทํางานและผลงาน (คาเฉล่ีย 3.72) ผูบังคับบัญชาของคุณทํางานดวยหลักเหตุผลรับฟงความ

คิดเห็นและสามารถใหคําช้ีแนะและปกปองผูท่ีอยูใตผูบังคับบัญชาได (คาเฉล่ีย 3.70) และธนาคารมีการ

แจงผลการประเมิน ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ (คาเฉล่ีย 3.56) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 12 แสดงคาเฉล่ีย จําแนกตามระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยท่ีสงผล

ตอความผูกพันตอองคการท้ัง 4 ดาน  

 

ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพัน คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
ดานองคการ 3.90 เห็นดวยมาก 

ดานงาน 3.97 เห็นดวยมาก 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3.87 เห็นดวยมาก 

ดานภาวะผูนํา 3.77 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 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานมีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวยมากในทุกปจจัย เรียงลําดับคือ ดานงาน  

คาเฉล่ีย  3.97  รองลงมาคือ ดานองคการ คาเฉล่ีย 3.90   ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มีคาเฉล่ีย 3.87 

และดานภาวะผูนํา คาเฉล่ีย 3.77 ตามลําดับ 
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สวนที่ 3  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคการ ของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดสมุทรสาคร ตอองคการ  จําแนกตามเพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  และอายุการทํางาน 
 3.1 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคการ 
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดสมุทรสาคร ตอองคการ  จําแนกตามเพศ   
 
ตารางท่ี 13  แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานองคการ  

จําแนกตามเพศ 

 

ดานองคการ 

เพศ 

ชาย หญิง รวม 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
มีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธใหกับทุกแผนก 

และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน 

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

3.89 

(เห็นดวยมาก) 

3.93 

(เห็นดวยมาก) 

มีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นรับ

ฟงและมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

3.78 

(เห็นดวยมาก) 

3.85 

(เห็นดวยมาก) 

3.82 

(เห็นดวยมาก) 

มีการกําหนดนโยบายกลยุทธและจัด ระบบวิธีการ

ทํางานอยางเปนมาตรฐานสอด 

คลองและเช่ือมโยงกับนโยบายขององคกร 

3.93 

(เห็นดวยมาก) 

3.82 

(เห็นดวยมาก) 

3.87 

(เห็นดวยมาก) 

มีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ 

เครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางาน 

4.17 

(เห็นดวยมาก) 

3.82 

(เห็นดวยมาก) 

3.97 

(เห็นดวยมาก) 

มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ

และกําหนดกฏระเบียบ ขอบังคับ ท่ีใชเปนกรอบการ

ทํางานอยางชัดเจน และเปนธรรมกับพนักงาน 

3.83 

(เห็นดวยมาก) 

3.90 

(เห็นดวยมาก) 

3.87 

(เห็นดวยมาก) 

สงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสราง สรรคสิ่ง

ใหมๆ ใหเขากับวัฒนธรรมองคการ  

3.98 

(เห็นดวยมาก) 

3.89 

(เห็นดวยมาก) 

3.93 

(เห็นดวยมาก) 

มีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอื่นพูดถึงองคการในทาง

เสื่อมเสีย 

3.89 

(เห็นดวยมาก) 

3.97 

(เห็นดวยมาก) 

3.93 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.94 
(เห็นดวยมาก) 

3.88 
(เห็นดวยมาก) 

3.90 
(เห็นดวยมาก) 
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 จากตารางท่ี  13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอ

ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการดานองคการโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ มีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ีสนับสนุน

การทํางาน (คาเฉล่ีย 4.17) รองลงมา มีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับทุกแผนก และฝายท่ี

ทํางานอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.00) และสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสราง สรรคส่ิงใหมๆ ใหเขา

กับวัฒนธรรมองคการ (คาเฉล่ีย 3.98) 

 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 

ลําดับแรกมีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการในทางเส่ือมเสีย (คาเฉล่ีย 3.97) มอบหมายงานท่ี

เหมาะสมกับความรูความสามารถและกําหนดกฏระเบียบ ขอบังคับ ท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยาง

ชัดเจน และเปนธรรมกับพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.90) และมีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับทุก

แผนก และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจนและสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสราง สรรคส่ิงใหมๆ ใหเขา

กับวัฒนธรรมองคการ เทากัน (คาเฉล่ีย 3.89) 
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ตารางท่ี 14 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานงาน จําแนก

ตามเพศ 

 

ดานงาน 

เพศ 

ชาย หญิง รวม 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรู 

ความสามารถ และทักษะของทาน  
4.22 

(เห็นดวยมากที่สุด) 

3.95 

(เห็นดวยมาก) 

4.07 

(เห็นดวยมาก) 

ทานคิดวางานของทานทําใหมีช่ือเสียงเกียรติยศ และ

ไดรับการยอมรับจากสังคม 
4.24 

(เห็นดวยมากที่สุด) 

3.89 

(เห็นดวยมาก) 

4.04 

(เห็นดวยมาก) 

ทานคิดวางานท่ีทานรับผิดชอบงานอยูเหมาะสมและ

มีขอบขายท่ีชัดเจนสามารถใชความคิดในการ

สรางสรรคอยูเสมอ 

4.07 

(เห็นดวยมาก) 

3.85 

(เห็นดวยมาก) 

3.94 

(เห็นดวยมาก) 

งานท่ีทานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความกระตือรือรน

ทานชอบและสนุกกับงานท่ี ปฏิบัติและรับผิดชอบ

อยู 

4.17 

(เห็นดวยมาก) 

3.93 

(เห็นดวยมาก) 

4.04 

(เห็นดวยมาก) 

จากการทํางานท่ีผานมา ทานคิดวา ทานประสบ

ความสําเร็จและพรอมท่ีจะทุมเทเวลาสวนตัวทํางาน

ใหองคการแมวาจะไมไดรับผลตอบแทนในการ

ทํางาน 

4.07 

(เห็นดวยมาก) 

3.80 

(เห็นดวยมาก) 

3.92 

(เห็นดวยมาก) 

บอยครั้งท่ีทานไดนํางานกลับไปทําตอท่ีบานเพื่อ

สะสางงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

3.54 

(เห็นดวยมาก) 

3.64 

(เห็นดวยมาก) 

3.60 

(เห็นดวยมาก) 

ทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอย

กวาความสามารถของเพื่อนรวมงานคนอื่น ๆ 
4.30 

(เห็นดวยมากที่สุด) 

4.05 

(เห็นดวยมาก) 

4.16 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.09 
(เห็นดวยมาก) 

3.87 
(เห็นดวยมาก) 

3.97 
(เห็นดวยมาก) 

 

จากตารางท่ี 14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอ

ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการดานงาน โดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวาความสามารถ

ของเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 4.30) รองลงมา ทานคิดวางานของทานทําใหมีช่ือเสียงเกียรติยศ 
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และไดรับการยอมรับจากสังคม (คาเฉล่ีย 4.24) และทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรู 

ความสามารถ และทักษะของทาน (คาเฉล่ีย 4.22) 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 

ลําดับแรกคือทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวาความสามารถของเพื่อนรวมงานคน

อ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 4.05) รองลงมาทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และ

ทักษะของทาน (คาเฉล่ีย 3.95) และงานท่ีทานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความกระตือรือรนทานชอบและ

สนุกกับงานท่ี ปฏิบัตแิละรับผิดชอบอยู (คาเฉล่ีย 3.93) 
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ตารางท่ี 15 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย จําแนกตามเพศ 

 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เพศ 

ชาย หญิง รวม 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถทําใหพนักงานรูสึก

วามีความม่ันคงในอาชีพการทํางาน 

3.78 

(เห็นดวยมาก) 

3.95 

(เห็นดวยมาก) 

3.88 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงาน

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละ

ตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุก

หนาท่ี 

4.37 

(เห็นดวยมากที่สุด) 

4.30 

(เห็นดวยมากที่สุด) 

4.33 

(เห็นดวยมากที่สุด) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและ

แนวทางในการวัดความสามารถ ท้ังดานองคการ

และพนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) 

3.85 

(เห็นดวยมาก) 

4.02 

(เห็นดวยมาก) 

3.94 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการประเมินการ

ปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงานแตละคน เพื่อใช

ประกอบการพิจารณาจายคาตอบ แทน ท่ีมีความ

เปนธรรมและเหมาะสม 

3.50 

(เห็นดวยมาก) 

3.79 

(เห็นดวยมาก) 

3.66 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดทําแผน การ

ฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรู

เพื่อกาวไปสูตําแหนงท่ีดีข้ึน 

4.02 

(เห็นดวยมาก) 

3.80 

(เห็นดวยมาก) 

3.90 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการสงเสริม และจัด

กิจกรรมการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง

พนักงาน 

3.59 

(เห็นดวยมาก) 

3.74 

(เห็นดวยมาก) 

3.67 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการดูแลเรื่องสุขภาพ

อนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ 

3.78 

(เห็นดวยมาก) 

3.67 

(เห็นดวยมาก) 

3.72 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.84 
(เห็นดวยมาก) 

3.89 
(เห็นดวยมาก) 

3.87 
(เห็นดวยมาก) 
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จากตารางท่ี  15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอ

ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี (คาเฉล่ีย 4.37) 

รองลงมา บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดทําแผน การฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรู

เพ่ือกาวไปสูตําแหนงท่ีดีขึ้น (คาเฉล่ีย 4.02) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทาง

ในการวัดความสามารถ ทั้งดานองคการและพนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) (คาเฉล่ีย 3.85) 

ผูตอบแบบสอบถามหญิง มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับ

แรกคือบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละ

ตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี (คาเฉล่ีย 4.30) รองลงมา บมจ.ธนาคารกรุงไทย มี

การกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ ท้ังดานองคการและพนักงานตอไตรมาส

(COMPETANCY) (คาเฉล่ีย 4.02) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความ

ม่ันคงในอาชีพการทํางาน (คาเฉล่ีย 3.95) 
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ตารางท่ี  16 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานภาวะผูนํา 

จําแนกตามเพศ 

 

ดานภาวะผูนํา 

เพศ 

ชาย หญิง รวม 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอความดีความ ชอบโดยดู

จากวิธีการทํางานและผลงาน 

3.70 

(เห็นดวยมาก) 

3.74 

(เห็นดวยมาก) 

3.72 

(เห็นดวยมาก) 

มีการแจงผลการประเมิน ใหพนักงานไดรับทราบถึง

ผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

3.54 

(เห็นดวยมาก) 

3.57 

(เห็นดวยมาก) 

3.56 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองใหคําแนะนําและ

แนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการ

ทํางานใหแกพนักงาน 

3.83 

(เห็นดวยมาก) 

3.75 

(เห็นดวยมาก) 

3.79 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชามีการสื่อสารถึงความคาด หวังในการ

ทํางานของพนักงานใหแตละคนในแตละแผนก

ไดรับทราบ 

3.83 

(เห็นดวยมาก) 

3.75 

(เห็นดวยมาก) 

3.79 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลใหความสําคัญ

กับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุก

คน 

3.74 

(เห็นดวยมาก) 

3.82 

(เห็นดวยมาก) 

3.79 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชาของคุณทํางานดวยหลักเหตุผล รับฟง

ความคิดเห็นและสามารถใหคําช้ีแนะและปกปองผูท่ี

อยูใตผูบังคับบัญชาได 

3.59 

(เห็นดวยมาก) 

3.79 

(เห็นดวยมาก) 

3.70 

(เห็นดวยมาก) 

คุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคับบัญชา 

4.11 

(เห็นดวยมาก) 

4.03 

(เห็นดวยมาก) 

4.07 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.76 
(เห็นดวยมาก) 

3.78 
(เห็นดวยมาก) 

3.77 
(เห็นดวยมาก) 

 

จากตารางท่ี  16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอ

ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการดานภาวะผูนํา  โดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือคุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

(คาเฉล่ีย 4.11) รองลงมา ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนา
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และการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน และผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด หวังในการ

ทํางานของพนักงานใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ เทากัน (คาเฉล่ีย 3.83) และผูบังคับบัญชามี

วิสัยทัศนท่ีกวางไกลใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน (คาเฉล่ีย 

3.74) 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 

ลําดับแรกคือคุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย 4.03) 

รองลงมาผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแก

พนักงานทุกคน (คาเฉล่ีย 3.82) และผูบังคับบัญชาของคุณทํางานดวยหลักเหตุผล รับฟงความคิดเห็น

และสามารถใหคําช้ีแนะและปกปองผูท่ีอยูใตผูบังคับบัญชาได (คาเฉล่ีย 3.79) 
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 3.1 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคการ 
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดสมุทรสาคร ตอองคการ  จําแนกตามอายุ 
 

ตารางท่ี  17 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานองคการ  

จําแนกตามอาย ุ
 

ดานองคการ 
 

อายุ 
21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป รวม 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
มีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให 

กับทุกแผนก และฝายท่ีทํางานอยาง

ชัดเจน 

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

3.65 

(เห็นดวยมาก) 

4.09 

(เห็นดวยมาก) 

3.97 

(เห็นดวยมาก) 

3.93 

(เห็นดวยมาก) 

มีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดง

ความคิดเห็นรับฟงและมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ 

3.94 

(เห็นดวยมาก) 

3.62 

(เห็นดวยมาก) 

3.91 

(เห็นดวยมาก) 

3.83 

(เห็นดวยมาก) 

3.82 

(เห็นดวยมาก) 

มีการกําหนดนโยบายกลยุทธและจัด 

ระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐาน

สอดคลองและเช่ือมโยงกับนโยบาย

ขององคกร 

4.06 

(เห็นดวยมาก) 

3.65 

(เห็นดวยมาก) 

3.94 

(เห็นดวยมาก) 

3.86 

(เห็นดวยมาก) 

3.87 

(เห็นดวยมาก) 

มีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียม

อุปกรณ เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการ

ทํางาน 
4.00 

(เห็นดวยมาก) 

3.69 

(เห็นดวยมาก) 

3.97 

(เห็นดวยมาก) 

4.21 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด) 

3.97 

(เห็นดวยมาก) 

มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู

ความสามารถและกําหนดกฏระเบียบ 

ขอบังคับ ท่ีใชเปนกรอบการทํางาน

อยางชัดเจน และเปนธรรมกับพนักงาน 

3.83 

(เห็นดวยมาก) 

3.62 

(เห็นดวยมาก) 

3.94 

(เห็นดวยมาก) 

4.03 

(เห็นดวยมาก) 

3.87 

(เห็นดวยมาก) 

สงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสราง 

สรรคสิ่งใหมๆ ใหเขากับวัฒนธรรม

องคการ  

3.89 

(เห็นดวยมาก) 

3.58 

(เห็นดวยมาก) 

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

4.17 

(เห็นดวยมาก) 

3.93 

(เห็นดวยมาก) 

มีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอื่นพูดถึง

องคการในทางเสื่อมเสีย 

4.22 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด) 

3.73 

(เห็นดวยมาก) 

4.03 

(เห็นดวยมาก) 

3.83 

(เห็นดวยมาก) 

3.93 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.99 
(เห็นดวยมาก) 

3.65 
(เห็นดวยมาก) 

3.98 
(เห็นดวยมาก) 

3.99 
(เห็นดวยมาก) 

3.90 
(เห็นดวยมาก) 
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จากตารางท่ี  17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายมีุความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอ

ความผูกพันตอองคการดานองคการโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 21-30 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ มีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการในทางเส่ือมเสีย(คาเฉล่ีย 

4.22) รองลงมามีการกําหนดนโยบายกลยุทธและจัด ระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐานสอดคลอง

และเช่ือมโยงกับนโยบายขององคกร (คาเฉล่ีย 4.06) และมีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับทุก

แผนก และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน และมีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ี

สนับสนุนการทํางาน (คาเฉล่ีย 4.00) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31-40 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 

3 ลําดับแรกคือ มีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการในทางเส่ือมเสีย(คาเฉล่ีย 3.73) รองลงมามี

การสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางาน (คาเฉล่ีย 3.69) และมีการ

ถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับทุกแผนก และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน และมีการกําหนดนโยบาย

กลยุทธและจัด ระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐานสอดคลองและเช่ือมโยงกับนโยบายขององคกร 

(คาเฉล่ีย 3.65) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ  41-50 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 

3 ลําดับแรกคือมีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับทุกแผนก และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน 
(คาเฉล่ีย 4.09) รองลงมา มีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการในทางเส่ือมเสีย (คาเฉล่ีย 4.03)

และสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสราง สรรคส่ิงใหมๆ ใหเขากับวัฒนธรรมองคการ (คาเฉล่ีย 4.00) 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ  51-60 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 

3 ลําดับแรกคือ มีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางาน (คาเฉล่ีย 

4.21)รองลงมา สงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสราง สรรคส่ิงใหมๆ ใหเขากับวัฒนธรรมองคการ 
(คาเฉล่ีย 4.17) และมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถและกําหนดกฏระเบียบ ขอบังคับ 

ท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจน และเปนธรรมกับพนักงาน (คาเฉล่ีย 4.03) 
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ตารางท่ี 18  แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานงาน จําแนก

ตามอาย ุ
 

ดานงาน 
 

อายุ 
21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป รวม 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความ

เหมาะสมกับความรูความ 

สามารถ และทักษะของทาน  

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

3.77 

(เห็นดวยมาก) 

4.18 

(เห็นดวยมาก) 

4.24 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด)) 

4.07 

(เห็นดวยมาก) 

ทานคิดวางานของทานทําใหมี

ช่ือเสียงเกียรติยศ และไดรับการ

ยอมรับจากสังคม 

4.06 

(เห็นดวยมาก) 

3.69 

(เห็นดวยมาก) 

4.24 

(เห็นดวยมาก) 

4.10 

(เห็นดวยมาก) 

4.04 

(เห็นดวยมาก) 

ทานคิดวางานท่ีทานรับผิดชอบ

งานอยูเหมาะสมและมีขอบขายท่ี

ชัดเจนสามารถใชความคิดในการ

สรางสรรคอยูเสมอ 

3.78 

(เห็นดวยมาก) 

3.65 

(เห็นดวยมาก) 

4.09 

(เห็นดวยมาก) 

4.14 

(เห็นดวยมาก) 

3.94 

(เห็นดวยมาก) 

งานท่ีทานปฏิบัติอยูทําใหทาน

เกิดความกระตือรือรนทานชอบ

และสนุกกับงานท่ี ปฏิบัติและ

รับผิดชอบอยู 

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

3.73 

(เห็นดวยมาก) 

4.12 

(เห็นดวยมาก) 

4.24 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด) 

4.04 

(เห็นดวยมาก) 

จากการทํางานท่ีผานมา ทานคิด

วา ทานประสบความสําเร็จและ

พรอมท่ีจะทุมเทเวลาสวนตัว

ทํางานใหองคการแมวาจะไมได

รับผลตอบแทนในการทํางาน 

3.89 

(เห็นดวยมาก) 

3.46 

(เฉยๆ) 

4.18 

(เห็นดวยมาก) 

4.03 

(เห็นดวยมาก) 

3.92 

(เห็นดวยมาก) 

บอยครั้งท่ีทานไดนํางานกลับไป

ทําตอท่ีบานเพื่อสะสางงานให

สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

3.72 

(เห็นดวยมาก) 

3.62 

(เห็นดวยมาก) 

3.50 

(เห็นดวยมาก) 

3.62 

(เห็นดวยมาก) 

3.60 

(เห็นดวยมาก) 

ทานคิดวา ทานสามารถทํางานให

สําเร็จไดไมดอยกวาความ 

สามารถของเพื่อนรวมงานคน 

อื่น ๆ 

4.22 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด) 

4.04 

(เห็นดวยมาก) 

4.18 

(เห็นดวยมาก) 

4.21 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด) 

4.16 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.95 
(เห็นดวยมาก) 

3.71 
(เห็นดวยมาก) 

4.07 
(เห็นดวยมาก) 

4.08 
(เห็นดวยมาก) 

3.97 
(เห็นดวยมาก) 
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จากตารางท่ี  18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายมีุความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอ

ความผูกพันตอองคการดานงานโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 21-30 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือทานคิดวาทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวาความสามารถ

ของเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 4.22)  รองลงมาทานคิดวางานของทานทําใหมีช่ือเสียงเกียรติยศ 

และไดรับการยอมรับจากสังคม (คาเฉล่ีย 4.06) และทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรู 

ความสามารถ และทักษะของทาน  (คาเฉล่ีย 4.00) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31-40 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 

3 ลําดับแรกคือทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวาความสามารถของเพื่อนรวมงาน

คนอ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 4.04) รองลงมา ทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรูความ สามารถ และ

ทักษะของทาน (คาเฉล่ีย 3.77) และงานท่ีทานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความกระตือรือรนทานชอบและ

สนุกกับงานท่ี ปฏิบัตแิละรับผิดชอบอยู (คาเฉล่ีย 3.73) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ  41-50 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 

3 ลําดับแรกคือทานคิดวางานของทานทําใหมีช่ือเสียงเกียรติยศ และไดรับการยอมรับจากสังคม 

(คาเฉล่ีย 4.24) รองลงมา ทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรูความ สามารถ และทักษะ

ของทาน และจากการทํางานท่ีผานมา ทานคิดวา ทานประสบความสําเร็จและพรอมท่ีจะทุมเทเวลา

สวนตัวทํางานใหองคการแมวาจะไมไดรับผลตอบแทนในการทํางาน (คาเฉล่ีย 4.18) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ  51-60 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 

3 ลําดับแรกคือ ทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรูความ สามารถ และทักษะของทาน  

และงานท่ีทานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความกระตือรือรนทานชอบและสนุกกับงานท่ี ปฏิบัตแิละ

รับผิดชอบอยู เทากัน (คาเฉล่ีย 4.24) รองลงมา ทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวา

ความ สามารถของเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 4.21)และทานคิดวางานท่ีทานรับผิดชอบงานอยู

เหมาะสมและมีขอบขายท่ีชัดเจนสามารถใชความคิดในการสรางสรรคอยูเสมอ (คาเฉล่ีย 4.14) 
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ตารางท่ี 19 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  จําแนกตามอาย ุ
 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

อายุ 
21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป รวม 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถ

ทําใหพนักงานรูสึกวามีความ

ม่ันคงในอาชีพการทํางาน 

4.11 

(เห็นดวยมาก) 

3.81 

(เห็นดวยมาก) 

3.82 

(เห็นดวยมาก) 

3.86 

(เห็นดวยมาก) 

3.88 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการ

จัดการวางแผนงานดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับ

แตละตําแหนงงานอยางครบถวน 

และครอบคลุมทุกหนาท่ี 

4.22 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด) 

4.15 

(เห็นดวยมาก) 

4.44 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด) 

4.41 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด) 

4.33 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด)) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการ

กําหนดกรอบและแนวทางในการ

วัดความสามารถ ท้ังดานองคการ

และพนักงานตอไตรมาส

(COMPETANCY) 

4.06 

(เห็นดวยมาก) 

3.81 

(เห็นดวยมาก) 

3.97 

(เห็นดวยมาก) 

3.97 

(เห็นดวยมาก) 

3.94 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการ

ประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) 

ของพนักงานแตละคน เพื่อใช

ประกอบการพิจารณาจายคาตอบ 

แทน ท่ีมีความเปนธรรมและ

เหมาะสม 

3.94 

(เห็นดวยมาก) 

3.35 

(เฉยๆ) 

3.71 

(เห็นดวยมาก) 

3.72 

(เห็นดวยมาก) 

3.66 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการ

จัดทําแผน การฝกอบรมสงเสริม

ใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรู

เพื่อกาวไปสูตําแหนงท่ีดีข้ึน 

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

3.77 

(เห็นดวยมาก) 

3.88 

(เห็นดวยมาก) 

3.97 

(เห็นดวยมาก) 

3.90 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการ

สงเสริม และจัดกิจกรรมการ

สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง

พนักงาน 

3.83 

(เห็นดวยมาก) 

3.58 

(เห็นดวยมาก) 

3.74 

(เห็นดวยมาก) 

3.59 

(เห็นดวยมาก) 

3.67 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการดูแล

เรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงาน

อยางเพียงพอ 

3.78 

(เห็นดวยมาก) 

3.38 

(เฉยๆ) 

3.71 

(เห็นดวยมาก) 

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

3.72 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.99 
(เห็นดวยมาก) 

3.69 
(เห็นดวยมาก) 

3.89 
(เห็นดวยมาก) 

3.93 
(เห็นดวยมาก) 

3.87 
(เห็นดวยมาก) 
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จากตารางท่ี  19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายมีุความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอ

ความผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 21-30 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี  (คาเฉล่ีย 4.22) 

รองลงมา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถทําใหพนักงานรู สึกวามีความม่ันคงในอาชีพการทํางาน

(คาเฉล่ีย 4.11) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ ทั้ง

ดานองคการและพนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY)  (คาเฉล่ีย 4.06) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31-40 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 

3 ลําดับแรกคือบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไว

สําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี  (คาเฉล่ีย 4.15) รองลงมาบมจ.

ธนาคารกรุงไทย สามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในอาชีพการทํางาน และบมจ.

ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ ทั้งดานองคการและพนักงาน

ตอไตรมาส(COMPETANCY) เทากน (คาเฉล่ีย 3.81) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดทําแผน การ

ฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรูเพ่ือกาวไปสูตําแหนงท่ีดีขึ้น (คาเฉล่ีย 3.77) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ  41-50 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 

3 ลําดับแรกคือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไว

สําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี (คาเฉล่ีย 4.44) รองลงมา บมจ.

ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ ทั้งดานองคการและพนักงาน

ตอไตรมาส(COMPETANCY) (คาเฉล่ีย 3.97) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดทําแผน การฝกอบรม

สงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรูเพ่ือกาวไปสูตําแหนงท่ีดีขึ้น (คาเฉล่ีย 3.88) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ  51-60 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 

3 ลําดับแรกคือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไว

สําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี  (คาเฉล่ีย 4.41) รองลงมาบมจ.

ธนาคารกรุงไทย มีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ  (คาเฉล่ีย 4.00) และบมจ.

ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ ทั้งดานองคการและพนักงาน

ตอไตรมาส(COMPETANCY) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดทําแผน การฝกอบรมสงเสริมให

พนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรูเพ่ือกาวไปสูตําแหนงท่ีดีขึ้น (คาเฉล่ีย 3.97) 
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ตารางท่ี  20 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานภาวะผูนํา  

จําแนกตามอาย ุ
 

ดานภาวะผูนํา 
 

อายุ 
21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป รวม 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอความ

ดีความ ชอบโดยดูจากวิธีการ

ทํางานและผลงาน 

3.72 

(เห็นดวยมาก) 

3.50 

(เห็นดวยมาก) 

3.79 

(เห็นดวยมาก) 

3.83 

(เห็นดวยมาก) 

3.72 

(เห็นดวยมาก) 

มีการแจงผลการประเมิน ให

พนักงานไดรับทราบถึงผลการ

ทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

3.33 

(เฉยๆ) 

3.58 

(เห็นดวยมาก) 

3.71 

(เห็นดวยมาก) 

3.52 

(เห็นดวยมาก) 

3.56 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชามีความเปน

กันเองใหคําแนะนําและ

แนวทางดานความกาวหนาและ

การพัฒนาการทํางานใหแก

พนักงาน 

3.78 

(เห็นดวยมาก) 

3.77 

(เห็นดวยมาก) 

3.91 

(เห็นดวยมาก) 

3.66 

(เห็นดวยมาก) 

3.79 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชามีการสื่อสารถึง

ความคาด หวังในการทํางาน

ของพนักงานใหแตละคนในแต

ละแผนกไดรับทราบ 

3.83 

(เห็นดวยมาก) 

3.73 

(เห็นดวยมาก) 

3.91 

(เห็นดวยมาก) 

3.66 

(เห็นดวยมาก) 

3.79 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ี

กวางไกลใหความสําคัญกับ

เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แกพนักงานทุกคน 

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

3.62 

(เห็นดวยมาก) 

3.97 

(เห็นดวยมาก) 

3.59 

(เห็นดวยมาก) 

3.79 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชาของคุณทํางาน

ดวยหลักเหตุผล รับฟงความ

คิดเห็นและสามารถใหคําช้ีแนะ

และปกปองผูท่ีอยูใต

ผูบังคับบัญชาได 

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

3.58 

(เห็นดวยมาก) 

3.82 

(เห็นดวยมาก) 

3.48 

(เห็นดวยมาก) 

3.70 

(เห็นดวยมาก) 

คุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางาน

ท่ีไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคับบัญชา 

4.17 

(เห็นดวยมาก) 

3.88 

(เห็นดวยมาก) 

4.06 

(เห็นดวยมาก) 

4.17 

(เห็นดวยมาก) 

4.07 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.83 
(เห็นดวยมาก) 

3.66 
(เห็นดวยมาก) 

3.88 
(เห็นดวยมาก) 

3.70 
(เห็นดวยมาก) 

3.77 
(เห็นดวยมาก) 
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จากตารางท่ี  20  พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายมีุความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอ

ความผูกพันตอองคการดานภาวะผูนําโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 21-30 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือคุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

(คาเฉล่ีย 4.17) รองลงมาผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน และ ผูบังคับบัญชาของคุณทํางานดวยหลักเหตุผล รับฟงความ

คิดเห็นและสามารถใหคําช้ีแนะและปกปองผูท่ีอยูใตผูบังคับบัญชาได เทากัน (คาเฉล่ีย 4.00) และ

ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด หวังในการทํางานของพนักงานใหแตละคนในแตละแผนก

ไดรับทราบ (คาเฉล่ีย 3.83) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31-40 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 

3 ลําดับแรกคือคุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย 3.83) 

รองลงมาผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการ

พัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน  (คาเฉล่ีย 3.77) และ ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด หวังใน

การทํางานของพนักงานใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ (คาเฉล่ีย 3.73)  

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ  41-50 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 

3 ลําดับแรกคือคุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  (คาเฉล่ีย 4.06) 

รองลงมา ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแก

พนักงานทุกคน (คาเฉล่ีย 3.97) และกันเองใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการ

พัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน และผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด หวังในการทํางานของ

พนักงานใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ เทากัน (คาเฉล่ีย 3.91) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ  51-60 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 

3 ลําดับแรกคือคุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  (คาเฉล่ีย 4.17) 

รองลงมา ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอความดีความ ชอบโดยดูจากวิธีการทํางานและผลงาน (คาเฉล่ีย 

3.83) และผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการ

พัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน และผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด หวังในการทํางานของ

พนักงานใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ (คาเฉล่ีย 3.66) 
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3.3 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนกังานตอองคการ 
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดสมุทรสาคร ตอองคการ  จําแนกตามระดับ
การศึกษา  
 

ตารางท่ี  21 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานองคการ  

จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ดานองคการ 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวา

ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
มีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับทุก

แผนก และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน 

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

3.87 

(เห็นดวยมาก) 

4.08 

(เห็นดวยมาก) 

3.93 

(เห็นดวยมาก) 

มีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความ

คิดเห็นรับฟงและมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

3.50 

(เห็นดวยมาก) 

3.77 

(เห็นดวยมาก) 

4.12 

(เห็นดวยมาก) 

3.82 

(เห็นดวยมาก) 

มีการกําหนดนโยบายกลยุทธและจัด ระบบ

วิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐานสอด 

คลองและเช่ือมโยงกับนโยบายขององคกร 

3.83 

(เห็นดวยมาก) 

3.78 

(เห็นดวยมาก) 

4.12 

(เห็นดวยมาก) 

3.87 

(เห็นดวยมาก) 

มีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ 

เครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางาน 

3.92 

(เห็นดวยมาก) 

3.91 

(เห็นดวยมาก) 

4.15 

(เห็นดวยมาก) 

3.97 

(เห็นดวยมาก) 

มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู

ความสามารถและกําหนดกฏระเบียบ ขอบังคับ 

ท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจน และเปน

ธรรมกับพนักงาน 

3.92 

(เห็นดวยมาก) 

3.80 

(เห็นดวยมาก) 

4.04 

(เห็นดวยมาก) 

3.87 

(เห็นดวยมาก) 

สงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสราง สรรค

สิ่งใหมๆ ใหเขากับวัฒนธรรมองคการ  

4.25 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด)) 

3.86 

(เห็นดวยมาก) 

3.96 

(เห็นดวยมาก) 

3.93 

(เห็นดวยมาก) 

มีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอื่นพูดถึงองคการ

ในทางเสื่อมเสีย 

4.08 

(เห็นดวยมาก) 

3.86 

(เห็นดวยมาก) 

4.08 

(เห็นดวยมาก) 

3.93 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.93 
(เห็นดวยมาก) 

3.83 
(เห็นดวยมาก) 

4.08 
(เห็นดวยมาก) 

3.90 
(เห็นดวยมาก) 
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จากตารางท่ี  21 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นตอปจจัยท่ี

สงผลตอความผูกพันตอองคการดานองคการโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็น

มีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสราง สรรค

ส่ิงใหมๆ ใหเขากับวัฒนธรรมองคการ (คาเฉล่ีย 4.25) รองลงมา มีความรูสึกตอตานเมื่อมีผูอ่ืนพูดถึง

องคการในทางเส่ือมเสีย (คาเฉล่ีย 4.08) และมีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับทุกแผนก และ

ฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.00) 

 ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับ

เห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือมีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการ

ทํางาน) (คาเฉล่ีย 3.91)   รองลงมา มีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับทุกแผนก และฝายท่ี

ทํางานอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.87) และสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสราง สรรคส่ิงใหมๆ ใหเขา

กับวัฒนธรรมองคการ และมีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการในทางเส่ือมเสีย เทากัน 

(คาเฉล่ีย 3.86) 

ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาโท มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับ

เห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ มีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ีสนับสนุนการ

ทํางาน  (คาเฉล่ีย 4.15) รองลงมา มีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นรับฟงและมีสวนรวม

ในการตัดสินใจ และมีการกําหนดนโยบายกลยุทธและจัด ระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐาน

สอดคลองและเช่ือมโยงกับนโยบายขององคกร เทากัน (คาเฉล่ีย 4.12) และมีการถายทอดนโยบาย และ

กลยุทธให กับทุกแผนก และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน และมีความรูสึกตอตานเมื่อมีผูอ่ืนพูดถึงองคการ

ในทางเส่ือมเสีย (คาเฉล่ีย 4.08) 
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ตารางท่ี 22  แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานงาน จําแนก

ตามระดับการศึกษา 
 

ดานองคการ 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวา

ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับ

ความรู ความสามารถ และทักษะของทาน  

3.92 

(เห็นดวยมาก) 

3.99 

(เห็นดวยมาก) 

4.35 

(เห็นดวยมาก) 

4.07 

(เห็นดวยมาก) 

ทานคิดวางานของทานทําใหมีช่ือเสียง

เกียรติยศ และไดรับการยอมรับจากสังคม 

3.83 

(เห็นดวยมาก) 

4.06 

(เห็นดวยมาก) 

4.08 

(เห็นดวยมาก) 

4.04 

(เห็นดวยมาก) 

ทานคิดวางานท่ีทานรับผิดชอบงานอยู

เหมาะสมและมีขอบขายท่ีชัดเจนสามารถใช

ความคิดในการสรางสรรคอยูเสมอ 

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

3.80 

(เห็นดวยมาก) 

4.31 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด) 

3.94 

(เห็นดวยมาก) 

งานท่ีทานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความ

กระตือรือรนทานชอบและสนุกกับงานท่ี 

ปฏิบัติและรับผิดชอบอยู 

3.92 

(เห็นดวยมาก) 

3.93 

(เห็นดวยมาก) 

4.38 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด) 

4.04 

(เห็นดวยมาก) 

จากการทํางานท่ีผานมา ทานคิดวา ทาน

ประสบความสําเร็จและพรอมท่ีจะทุมเทเวลา

สวนตัวทํางานใหองคการแมวาจะไมไดรับ

ผลตอบแทนในการทํางาน 

3.83 

(เห็นดวยมาก) 

3.91 

(เห็นดวยมาก) 

3.96 

(เห็นดวยมาก) 

3.92 

(เห็นดวยมาก) 

บอยครั้งท่ีทานไดนํางานกลับไปทําตอท่ีบาน

เพื่อสะสางงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

3.17 

(เฉยๆ) 

3.59 

(เห็นดวยมาก) 

3.81 

(เห็นดวยมาก) 

3.60 

(เห็นดวยมาก) 

ทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไม

ดอยกวาความสามารถของเพื่อนรวมงานคน 

อื่น ๆ 

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

4.12 

(เห็นดวยมาก) 

4.35 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด) 

4.16 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.81 
(เห็นดวยมาก) 

3.91 
(เห็นดวยมาก) 

4.18 
(เห็นดวยมาก) 

3.97 
(เห็นดวยมาก) 

 
 

จากตารางท่ี  22 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นตอปจจัยท่ี

สงผลตอความผูกพันตอองคการดานงาน  โดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็น

มีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ ทานคิดวางานท่ีทานรับผิดชอบงานอยู
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เหมาะสมและมีขอบขายท่ีชัดเจนสามารถใชความคิดในการสรางสรรคอยูเสมอ และทานคิดวา ทาน

สามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวาความสามารถของเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน ๆ(คาเฉล่ีย 4.00)  

รองลงมา ทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และทักษะของทาน และงาน

ท่ีทานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความกระตือรือรนทานชอบและสนุกกับงานท่ี ปฏิบัติและรับผิดชอบอยู 

เทากัน (คาเฉล่ีย 3.92) และทานคิดวางานของทานทําใหมีช่ือเสียงเกียรติยศ และไดรับการยอมรับจาก

สังคม และจากการทํางานท่ีผานมา ทานคิดวา ทานประสบความสําเร็จและพรอมท่ีจะทุมเทเวลาสวนตัว

ทํางานใหองคการแมวาจะไมไดรับผลตอบแทนในการทํางาน (คาเฉล่ีย 3.83) 

 ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับ

เห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวาความสามารถของ

เพ่ือนรวมงานคนอ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 4.12)  รองลงมาทานคิดวางานของทานทําใหมีช่ือเสียงเกียรติยศ และ

ไดรับการยอมรับจากสังคม (คาเฉล่ีย 4.06) และทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรู 

ความสามารถ และทักษะของทาน (คาเฉล่ีย 3.99) 

ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาโท มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับ

เห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคืองานท่ีทานปฏิบัตอิยูทําใหทานเกิดความกระตือรือรนทานชอบและสนุกกับ

งานท่ี ปฏิบัติและรับผิดชอบอยู  (คาเฉล่ีย 4.38) รองลงมาทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับ

ความรู ความสามารถ และทักษะของทาน และทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวา

ความสามารถของเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน ๆ เทากัน (คาเฉล่ีย  4.35) และ ทานคิดวางานท่ีทานรับผิดชอบ

งานอยูเหมาะสมและมีขอบขายท่ีชัดเจนสามารถใชความคิดในการสรางสรรคอยูเสมอ (คาเฉล่ีย 431) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50

ตารางท่ี  23 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวา

ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถทําใหพนักงาน

รูสึกวามีความม่ันคงในอาชีพการทํางาน 

3.92 

(เห็นดวยมาก) 

3.80 

(เห็นดวยมาก) 

4.08 

(เห็นดวยมาก) 

3.88 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผน

งานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับ

แตละตําแหนงงานอยางครบถวน และ

ครอบคลุมทุกหนาท่ี 

4.25 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด) 

4.35 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด)) 

4.31 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด) 

4.33 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด)) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและ

แนวทางในการวัดความสามารถ ท้ังดาน

องคการและพนักงานตอไตรมาส

(COMPETANCY) 

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

3.86 

(เห็นดวยมาก) 

4.15 

(เห็นดวยมาก) 

3.94 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการประเมินการ

ปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงานแตละคน เพื่อ

ใชประกอบการพิจารณาจายคาตอบ แทน ท่ีมี

ความเปนธรรมและเหมาะสม 

3.83 

(เห็นดวยมาก) 

3.67 

(เห็นดวยมาก) 

3.58 

(เห็นดวยมาก) 

3.66 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดทําแผน การ

ฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะ

เรียนรูเพื่อกาวไปสูตําแหนงท่ีดีข้ึน 

3.92 

(เห็นดวยมาก) 

3.88 

(เห็นดวยมาก) 

3.92 

(เห็นดวยมาก) 

3.90 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการสงเสริม และจัด

กิจกรรมการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง

พนักงาน 

3.92 

(เห็นดวยมาก) 

3.67 

(เห็นดวยมาก) 

3.58 

(เห็นดวยมาก) 

3.67 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการดูแลเรื่องสุขภาพ

อนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ 

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

3.71 

(เห็นดวยมาก) 

3.62 

(เห็นดวยมาก) 

3.72 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.98 
(เห็นดวยมาก) 

3.85 
(เห็นดวยมาก) 

3.89 
(เห็นดวยมาก) 

3.87 
(เห็นดวยมาก) 
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จากตารางท่ี  23 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นตอปจจัยท่ี

สงผลตอความผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    โดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็น

มีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 3 ลําดับแรกคือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการ

วางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุม

ทุกหนาท่ี(คาเฉล่ีย 4.25) รองลงมาบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัด

ความสามารถ ทั้งดานองคการและพนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย 

มีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ  (คาเฉล่ีย 4.00) และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

สามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในอาชีพการทํางาน  บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดทําแผน 

การฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรู เพ่ือกาวไปสูตําแหนงท่ีดีขึ้น  และบมจ.

ธนาคารกรุงไทย มีการสงเสริม และจัดกิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงาน เทากัน 

(คาเฉล่ีย 3.92) 

 ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับ

เห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี  (คาเฉล่ีย 4.35) รองลงมาบ

มจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดทําแผน การฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรูเพ่ือกาวไปสู

ตําแหนงท่ีดีขึ้น (คาเฉล่ีย 3.88) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัด

ความสามารถ ทั้งดานองคการและพนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) (คาเฉล่ีย 3.86) 

ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาโท มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับ

เห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี (คาเฉล่ีย 431)  รองลงมา 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ ท้ังดานองคการและ

พนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) (คาเฉล่ีย 4.15) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถทําให

พนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในอาชีพการทํางาน (คาเฉล่ีย 4.08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52

ตารางท่ี 24  แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานภาวะผูนํา  

จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ดานภาวะผูนํา 
 

 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวา

ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอความดีความ ชอบ

โดยดูจากวิธีการทํางานและผลงาน 

3.42 

(เฉยๆ) 

3.72 

(เห็นดวยมาก) 

3.85 

(เห็นดวยมาก) 

3.72 

(เห็นดวยมาก) 

มีการแจงผลการประเมิน ใหพนักงานไดรับ

ทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

3.58 

(เห็นดวยมาก) 

3.55 

(เห็นดวยมาก) 

3.58 

(เห็นดวยมาก) 

3.56 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองใหคําแนะนํา

และแนวทางดานความกาวหนาและการ

พัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน 

3.50 

(เห็นดวยมาก) 

3.72 

(เห็นดวยมาก) 

4.08 

(เห็นดวยมาก) 

3.79 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชามีการสื่อสารถึงความคาด หวัง

ในการทํางานของพนักงานใหแตละคนในแต

ละแผนกไดรับทราบ 

3.67 

(เห็นดวยมาก) 

3.74 

(เห็นดวยมาก) 

3.96 

(เห็นดวยมาก) 

3.79 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลให

ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แกพนักงานทุกคน 

3.42 

(เฉยๆ) 

3.77 

(เห็นดวยมาก) 

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

3.79 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชาของคุณทํางานดวยหลักเหตุผล 

รับฟงความคิดเห็นและสามารถใหคําช้ีแนะ

และปกปองผูท่ีอยูใตผูบังคับบัญชาได 

3.33 

(เฉยๆ) 

3.70 

(เห็นดวยมาก) 

3.88 

(เห็นดวยมาก) 

3.70 

(เห็นดวยมาก) 

คุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับ

มอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

3.83 

(เห็นดวยมาก) 

4.06 

(เห็นดวยมาก) 

4.19 

(เห็นดวยมาก) 

4.07 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.54 
(เห็นดวยมาก) 

3.75 
(เห็นดวยมาก) 

3.93 
(เห็นดวยมาก) 

3.77 
(เห็นดวยมาก) 

 
 

จากตารางท่ี  24 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นตอปจจัยท่ี

สงผลตอความผูกพันตอองคการดานภาวะผูนํา   โดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็น

มีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือคุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับ
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มอบหมายจากผูบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย 3.83) รองลงมา ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด หวังใน

การทํางานของพนักงานใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ (คาเฉล่ีย 3.67) และมีการแจงผลการ

ประเมิน ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ (คาเฉล่ีย 3.58) 

 ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับ

เห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย 

4.06) รองลงมาผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แกพนักงานทุกคน (คาเฉล่ีย 3.77) และผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด หวังในการทํางานของ

พนักงานใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ (คาเฉล่ีย 3.74) 

ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาโท มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับ

เห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือคุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

(คาเฉล่ีย 4.19) รองลงมา ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนา

และการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน (คาเฉล่ีย 4.08) และผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลให

ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน (คาเฉล่ีย 4.00) 
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3.4 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคการ ของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดสมุทรสาคร ตอองคการ  จําแนกตามระดับอายุการ
ทํางาน 
 

ตารางท่ี 25  แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานองคการ 

จําแนกตามอายุการทํางาน 
 

ดานองคการ 

อายุการทํางาน 
ตํ่ากวา10 ป   11-20 ป   20 ปข้ึนไป  รวม 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับทุก

แผนก และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน 

3.96 

(เห็นดวยมาก) 

3.79 

(เห็นดวยมาก) 

4.05 

(เห็นดวยมาก) 

3.93 

(เห็นดวยมาก) 

มีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความ

คิดเห็นรับฟงและมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

3.88 

(เห็นดวยมาก) 

3.69 

(เห็นดวยมาก) 

3.91 

(เห็นดวยมาก) 

3.82 

(เห็นดวยมาก) 

มีการกําหนดนโยบายกลยุทธและจัด ระบบ

วิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐานสอด 

คลองและเช่ือมโยงกับนโยบายขององคกร 

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

3.74 

(เห็นดวยมาก) 

3.91 

(เห็นดวยมาก) 

3.87 

(เห็นดวยมาก) 

มีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ 

เครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางาน 

3.80 

(เห็นดวยมาก) 

3.92 

(เห็นดวยมาก) 

4.12 

(เห็นดวยมาก) 

3.97 

(เห็นดวยมาก) 

มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู

ความสามารถและกําหนดกฏระเบียบ ขอบังคับ 

ท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจน และเปน

ธรรมกับพนักงาน 

3.68 

(เห็นดวยมาก) 

3.85 

(เห็นดวยมาก) 

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

3.87 

(เห็นดวยมาก) 

สงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสราง สรรค

สิ่งใหมๆ ใหเขากับวัฒนธรรมองคการ  

3.76 

(เห็นดวยมาก) 

3.79 

(เห็นดวยมาก) 

4.14 

(เห็นดวยมาก) 

3.93 

(เห็นดวยมาก) 

มีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอื่นพูดถึงองคการ

ในทางเสื่อมเสีย 

4.16 

(เห็นดวยมาก) 

3.82 

(เห็นดวยมาก) 

3.91 

(เห็นดวยมาก) 

3.93 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.89 
(เห็นดวยมาก) 

3.80 
(เห็นดวยมาก) 

4.00 
(เห็นดวยมาก) 

3.90 
(เห็นดวยมาก) 
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จากตารางท่ี  25 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกอายุการทํางานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ี

สงผลตอความผูกพันตอองคการดานองคการโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางานต่ํากวา 10 ป มีความคิดเห็นมี

คาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ มีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการ

ในทางเส่ือมเสีย (คาเฉล่ีย 4.16) รองลงมามีการกําหนดนโยบายกลยุทธและจัด ระบบวิธีการทํางานอยาง

เปนมาตรฐานสอดคลองและเช่ือมโยงกับนโยบายขององคกร  (คาเฉล่ีย 4.00) และมีการถายทอด

นโยบาย และกลยุทธให กับทุกแผนก และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.96) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางาน 11-20 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับ

เห็นดวยมาก 3 ลําดบัแรกคือ มีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ีสนับสนุนการ

ทํางาน (คาเฉล่ีย 3.92) รองลงมา มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถและกําหนดกฏ

ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจน และเปนธรรมกับพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.85) 

และมีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการในทางเส่ือมเสีย (คาเฉล่ีย 3.82) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางาน 20 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับ

เห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสราง สรรคส่ิงใหมๆ ใหเขากับ

วัฒนธรรมองคการ (คาเฉล่ีย 4.14) รองลงมา มีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ี

สนับสนุนการทํางาน (คาเฉล่ีย 4.12) และมีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับทุกแผนก และฝาย

ท่ีทํางานอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.05) 
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ตารางท่ี 26  แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานงาน  จําแนก

ตามอายุการทํางาน 
 

ดานงาน 

อายุการทํางาน 
ตํ่ากวา10 ป   11-20 ป   20 ปข้ึนไป  รวม 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับ

ความรู ความสามารถ และทักษะของทาน  

3.96 

(เห็นดวยมาก) 

3.92 

(เห็นดวยมาก) 

4.26 

(เห็นดวยมาก) 

4.07 

(เห็นดวยมาก) 

ทานคิดวางานของทานทําใหมีช่ือเสียง

เกียรติยศ และไดรับการยอมรับจากสังคม 

4.04 

(เห็นดวยมาก) 

3.87 

(เห็นดวยมาก) 

4.19 

(เห็นดวยมาก) 

4.04 

(เห็นดวยมาก) 

ทานคิดวางานท่ีทานรับผิดชอบงานอยู

เหมาะสมและมีขอบขายท่ีชัดเจนสามารถใช

ความคิดในการสรางสรรคอยูเสมอ 

3.76 

(เห็นดวยมาก) 

3.82 

(เห็นดวยมาก) 

4.16 

(เห็นดวยมาก) 

3.94 

(เห็นดวยมาก) 

งานท่ีทานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความ

กระตือรือรนทานชอบและสนุกกับงานท่ี 

ปฏิบัติและรับผิดชอบอยู 

3.88 

(เห็นดวยมาก) 

3.90 

(เห็นดวยมาก) 

4.26 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด) 

4.04 

(เห็นดวยมาก) 

จากการทํางานท่ีผานมา ทานคิดวา ทาน

ประสบความสําเร็จและพรอมท่ีจะทุมเทเวลา

สวนตัวทํางานใหองคการแมวาจะไมไดรับ

ผลตอบแทนในการทํางาน 

3.92 

(เห็นดวยมาก) 

3.64 

(เห็นดวยมาก) 

4.16 

(เห็นดวยมาก) 

3.92 

(เห็นดวยมาก) 

บอยครั้งท่ีทานไดนํางานกลับไปทําตอท่ีบาน

เพื่อสะสางงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
3.60 

(เห็นดวยมาก) 

3.49 

(เฉยๆ) 

3.70 

(เห็นดวยมาก) 

3.60 

(เห็นดวยมาก) 

ทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไม

ดอยกวาความสามารถของเพื่อนรวมงานคน 

อื่น ๆ 

4.20 

(เห็นดวยมาก) 

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

4.28 

(เห็นดวยมาก) 

4.16 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.91 
(เห็นดวยมาก) 

3.81 
(เห็นดวยมาก) 

4.14 
(เห็นดวยมาก) 

3.97 
(เห็นดวยมาก) 

 
จากตารางท่ี  26 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกอายุการทํางานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ี

สงผลตอความผูกพันตอองคการดานงานโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางานต่ํากวา 10 ป มีความคิดเห็นมี

คาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ ทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไม

ดอยกวาความสามารถของเพื่อนรวมงานคนอ่ืน ๆ(คาเฉล่ีย 4.20) รองลงมาทานคิดวางานของทานทําให
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มีช่ือเสียงเกียรติยศ และไดรับการยอมรับจากสังคม (คาเฉล่ีย 4.04) และทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความ

เหมาะสมกับความรู ความสามารถ และทักษะของทาน (คาเฉล่ีย 3.96) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางาน 11-20 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับ

เห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ ทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวาความสามารถของ

เพ่ือนรวมงานคนอ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 4.00) รองลงมาทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรู 

ความสามารถ และทักษะของทาน (คาเฉล่ีย 3.92) และงานท่ีทานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความ

กระตือรือรนทานชอบและสนุกกับงานท่ี ปฏิบัตแิละรับผิดชอบอยู (คาเฉล่ีย 3.90) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางาน 20 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับ

เห็นดวยมากท่ีสุด 3 ลําดับแรกคือทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวาความสามารถ

ของเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 4.28) รองลงมา ทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรู 

ความสามารถ และทักษะของทาน   งานท่ีทานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความกระตือรือรนทานชอบและ

สนุกกับงานท่ี ปฏิบัติและรับผิดชอบอยู เทากัน (คาเฉล่ีย 4.26)และทานคิดวางานของทานทําใหมี

ช่ือเสียงเกียรติยศ และไดรับการยอมรับจากสังคม (คาเฉล่ีย 4.19) 
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ตารางท่ี 27  แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  จําแนกตามอายุการทํางาน 

 
 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 
 

อายุการทํางาน 
ตํ่ากวา10 ป   11-20 ป   20 ปข้ึนไป  รวม 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถทําใหพนักงาน

รูสึกวามีความม่ันคงในอาชีพการทํางาน 

4.04 

(เห็นดวยมาก) 

3.82 

(เห็นดวยมาก) 

3.84 

(เห็นดวยมาก) 

3.88 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผน

งานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับ

แตละตําแหนงงานอยางครบถวน และ

ครอบคลุมทุกหนาท่ี 

4.20 

(เห็นดวยมาก) 

4.26 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด) 

4.47 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด) 

4.33 

(เห็นดวยมาก

ที่สุด) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและ

แนวทางในการวัดความสามารถ ท้ังดาน

องคการและพนักงานตอไตรมาส

(COMPETANCY) 

4.00 

(เห็นดวยมาก) 

3.92 

(เห็นดวยมาก) 

3.93 

(เห็นดวยมาก) 

3.94 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการประเมินการ

ปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงานแตละคน เพื่อ

ใชประกอบการพิจารณาจายคาตอบ แทน ท่ีมี

ความเปนธรรมและเหมาะสม 

3.88 

(เห็นดวยมาก) 

3.54 

(เห็นดวยมาก) 

3.65 

(เห็นดวยมาก) 

3.66 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดทําแผน การ

ฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะ

เรียนรูเพื่อกาวไปสูตําแหนงท่ีดีข้ึน 

3.92 

(เห็นดวยมาก) 

3.87 

(เห็นดวยมาก) 

3.91 

(เห็นดวยมาก) 

3.90 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการสงเสริม และจัด

กิจกรรมการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง

พนักงาน 

3.84 

(เห็นดวยมาก) 

3.67 

(เห็นดวยมาก) 

3.58 

(เห็นดวยมาก) 

3.67 

(เห็นดวยมาก) 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการดูแลเรื่องสุขภาพ

อนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ 
3.76 

(เห็นดวยมาก) 

3.49 

(เฉยๆ) 

3.91 

(เห็นดวยมาก) 

3.72 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.95 
(เห็นดวยมาก) 

3.79 
(เห็นดวยมาก) 

3.90 
(เห็นดวยมาก) 

3.87 
(เห็นดวยมาก) 

 

 
จากตารางท่ี  27 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกอายุการทํางานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ี

สงผลตอความผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 
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 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางานต่ํากวา 10 ป มีความคิดเห็นมี

คาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงาน

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี  

(คาเฉล่ีย 4.20) รองลงมา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในอาชีพ

การทํางาน (คาเฉล่ีย 4.04) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัด

ความสามารถ ทั้งดานองคการและพนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) (คาเฉล่ีย 4.00) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางาน 11-20 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับ

เห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี  (คาเฉล่ีย 4.26) รองลงมาบ

มจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ ท้ังดานองคการและ

พนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) (คาเฉล่ีย 3.92)และบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดทําแผน การ

ฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรูเพ่ือกาวไปสูตําแหนงท่ีดีขึ้น (คาเฉล่ีย 3.87) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางาน 20 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับ

เห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี (คาเฉล่ีย 4.47) รองลงมาบ

มจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ ท้ังดานองคการและ

พนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) (คาเฉล่ีย 3.93) และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดทําแผน 

การฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรู เพ่ือกาวไปสูตําแหนงท่ีดีขึ้น  และบมจ.

ธนาคารกรุงไทย มีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ เทากัน (คาเฉล่ีย 3.91)  
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ตารางท่ี 28 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานภาวะผูนํา  

จําแนกตามอายุการทํางาน 

 

ดานภาวะผูนํา 
 

 

อายุการทํางาน 
ตํ่ากวา10 ป   11-20 ป   20 ปข้ึนไป  รวม 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอความดีความ ชอบ

โดยดูจากวิธีการทํางานและผลงาน 

3.52 

(เห็นดวยมาก) 

3.82 

(เห็นดวยมาก) 

3.74 

(เห็นดวยมาก) 

3.72 

(เห็นดวยมาก) 

มีการแจงผลการประเมิน ใหพนักงานไดรับ

ทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

3.28 

(เฉยๆ) 

3.77 

(เห็นดวยมาก) 

3.53 

(เห็นดวยมาก) 

3.56 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองใหคําแนะนํา

และแนวทางดานความกาวหนาและการ

พัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน 

3.64 

(เห็นดวยมาก) 

3.92 

(เห็นดวยมาก) 

3.74 

(เห็นดวยมาก) 

3.79 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชามีการสื่อสารถึงความคาด หวัง

ในการทํางานของพนักงานใหแตละคนในแต

ละแผนกไดรับทราบ 

3.84 

(เห็นดวยมาก) 

3.82 

(เห็นดวยมาก) 

3.72 

(เห็นดวยมาก) 

3.79 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลให

ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แกพนักงานทุกคน 

3.84 

(เห็นดวยมาก) 

3.87 

(เห็นดวยมาก) 

3.67 

(เห็นดวยมาก) 

3.79 

(เห็นดวยมาก) 

ผูบังคับบัญชาของคุณทํางานดวยหลักเหตุผล 

รับฟงความคิดเห็นและสามารถใหคําช้ีแนะ

และปกปองผูท่ีอยูใตผูบังคับบัญชาได 

3.84 

(เห็นดวยมาก) 

3.77 

(เห็นดวยมาก) 

3.56 

(เห็นดวยมาก) 

3.70 

(เห็นดวยมาก) 

คุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับ

มอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

4.08 

(เห็นดวยมาก) 

3.95 

(เห็นดวยมาก) 

4.16 

(เห็นดวยมาก) 

4.07 

(เห็นดวยมาก) 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

3.72 
(เห็นดวยมาก) 

3.85 
(เห็นดวยมาก) 

3.73 
(เห็นดวยมาก) 

3.77 
(เห็นดวยมาก) 

 
 

จากตารางท่ี  28  พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกอายุการทํางานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ี

สงผลตอความผูกพันตอองคการดานภาวะผูนํา   โดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางานต่ํากวา 10 ป มีความคิดเห็นมี

คาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรก คือ คุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับ
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มอบหมายจากผูบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย 4.08) รองลงมา ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด หวังใน

การทํางานของพนักงานใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ  ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล

ใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน  และผูบังคับบัญชาของคุณทํางาน

ดวยหลักเหตุผล รับฟงความคิดเห็นและสามารถใหคําช้ีแนะและปกปองผูท่ีอยูใตผูบังคับบัญชาได 

เทากัน (คาเฉล่ีย 3.84) และผู บังคับบัญชามีความเปนกันเองใหคําแนะนําและแนวทางดาน

ความกาวหนาและการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.64) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางาน 11-20 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับ

เห็นดวยมาก 3 ลําดับแรก คือ คุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

(คาเฉล่ีย 3.95) รองลงมา ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนา

และการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.92) และผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลให

ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน (คาเฉล่ีย 3.87)  

 ผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางาน 20 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับ

เห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ คุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

(คาเฉล่ีย 4.16) รองลงมา ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอความดีความ ชอบโดยดูจากวิธีการทํางานและ

ผลงาน และผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการ

พัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน เทากัน (คาเฉล่ีย 3.74) และผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด 

หวังในการทํางานของพนักงานใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ (คาเฉล่ีย 3.72) 

 
 
 


