
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่องความคิดเ ห็นตอปจจัย ท่ีสงผลตอความผูกพันของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอ

ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน ของพนักงานธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร  

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึง

มีจํานวนท้ังหมด 7 สาขารวม 107 ราย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแกคาความถ่ี  รอยละ และคาเฉล่ีย  สามารถสรุปผล

การศึกษา อภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะดังตอไปนี ้

 
สรุปผลการศึกษา 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) จังหวัด
สมุทรสาคร   

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง มากท่ีสุดรอยละ 57.มีอายุ

ระหวาง 41-50  ป รอยละ 31.8 มีสถานภาพสมรส รอยละ 57.9 สวนใหญการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเทารอยละ 64.5   อายุการทํางาน 21 ปขึ้นไป รอยละ 40.2  รายไดตอเดือน 50,001 บาทขึ้น

ไป รอยละ 32.7  ตําแหนงงานเปนเจาหนาท่ีบริหารดานบริการลูกคามากท่ีสุด รอยละ 33.6  

 

 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงตอ ความผูกพันของพนักงานตอองคการ ของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ไดแกดานงาน  (คาเฉล่ีย  3.97)  

รองลงมาคือ ดานองคการ (คาเฉล่ีย 3.90)  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (คาเฉล่ีย 3.87) และดาน

ภาวะผูนํา (คาเฉล่ีย 3.77) 

ดานองคการ  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็น

ดวยมาก (คาเฉล่ีย 3.90)  ในปจจัยยอยมีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวยมากเรียงลําดับคือ  

ธนาคารมีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางาน (คาเฉล่ีย 3.97) 

รองลงมาไดแก ธนาคารมีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับทุกหนวยงานในองคการท่ีชัดเจน 
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(คาเฉล่ีย 3.93) พนักงานมีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการในทางเส่ือมเสีย (คาเฉล่ีย 3.93) 

ธนาคารสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสรางสรรคส่ิงใหมๆ ใหเขากับวัฒนธรรมองคการ 

(คาเฉล่ีย 3.93) ธนาคาร มีการกําหนดนโยบายกลยุทธและจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐาน

สอดคลองและเช่ือมโยงกับนโยบายขององคกร (คาเฉล่ีย 3.87) ธนาคารมอบหมายงานท่ีเหมาะสม

กับความรูความ สามารถและกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับ ท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจน 

และเปนธรรมกับพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.87) และ มีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นรับ

ฟงและมีสวนรวมในการตัดสินใจนอยท่ีสุด (คาเฉล่ีย 3.82)  

ดานงาน  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยมาก  

(คาเฉล่ีย 3.97) ปจจัยยอยมีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวยมาก เรียงลําดับคือ พนักงาน

ธนาคารสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวาความสามารถของเพื่อนรวมงานคนอ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 

4.16) รองลงมาไดแก พนักงานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และ

ทักษะของพนักงาน (คาเฉล่ีย 4.07) พนักงานคิดวางานของทานทําใหมีช่ือเสียงเกียรติยศ และไดรับ

การยอมรับจากสังคม  (คาเฉล่ีย 4.04) งานท่ีพนักงานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความกระตือรือรนทาน

ชอบและสนุกกับงานท่ี ปฏิบัติและรับผิดชอบอยู (คาเฉล่ีย 4.04) พนักงานคิดวางานท่ีทาน

รับผิดชอบงานอยูเหมาะสมและมีขอบขายท่ีชัดเจนสามารถใชความคิดในการสรางสรรคอยูเสมอ 

(คาเฉล่ีย 3.72) จากการทํางานท่ีผานมา พนักงานคิดวา ประสบความสําเร็จและพรอมท่ีจะทุมเทเวลา

สวนตัวทํางานใหองคการแมวาจะไมไดรับผลตอบแทนในการทํางาน (คาเฉล่ีย 3.67) และบอยครั้ง

ท่ีพนักงานไดนํางานกลับไปทําตอท่ีบานเพ่ือสะสางงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี (คาเฉล่ีย 3.66) 

ตามลําดับ   

 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมมี

คาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยมาก   (คาเฉล่ีย 3.87) ปจจัยมีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย

มากท่ีสุดคือ ธนาคารมีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละ

ตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี (คาเฉล่ีย 4.33)  รองลงมามีความคิดเห็นใน

ระดับเห็นดวยมาก เรียงลําดับ ดังนี้ ธนาคารมีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ

ท้ังดานองคการและพนักงานตอไตรมาส (COMPETANCY) (คาเฉล่ีย 3.94) รองลงมาไดแก 

ธนาคารมีการจัดทําแผนการฝกอบรมสงเสรมิใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรูเพ่ือกาวไปสูตําแหนง

ท่ีดีขึ้น (คาเฉล่ีย3.90)ธนาคารสามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในอาชีพการทํางาน 

(คาเฉล่ีย3.88)ธนาคารมีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.72) 

ธนาคารมีการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงานแตละคน เพ่ือใชประกอบการพิจารณาจาย
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คาตอบแทนท่ีมีความเปนธรรมและเหมาะสม (คาเฉล่ีย3.67) และธนาคารมีการสงเสริมและจัด

กิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.66)  ตามลําดับ 

 ดานภาวะผูนํา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก   

(คาเฉล่ีย 3.77) ปจจัยมีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวยมาก เรียงลําดับคือ พนักงานยินดีและ

เต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากผู บังคับบัญชา  (คาเฉล่ีย 4.06)รองลงมา ไดแก 

ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเอง ใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการ

ทํางานใหแกพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.79) ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด หวังในการทํางาน

ของพนักงานใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ (คาเฉล่ีย 3.79) ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ี

กวางไกลใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน (คาเฉล่ีย 3.79) 

ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอความดีความ ชอบโดยดูจากวิธีการทํางานและผลงาน (คาเฉล่ีย 3.72) 

ผูบังคับบัญชาของคุณทํางานดวยหลักเหตุผลรับฟงความคิดเห็นและสามารถใหคําช้ีแนะและ

ปกปองผูท่ีอยูใตผูบังคับบัญชาได (คาเฉล่ีย 3.70) และธนาคารมีการแจงผลการประเมิน ใหพนักงาน

ไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ (คาเฉล่ีย 3.56) ตามลําดับ 

 

สวนที่ 3  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานตอ
องคการ ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดสมุทรสาคร ตอองคการ  จําแนก
ตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษาและอายุการทํางาน 
 3.1 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคการ 
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดสมุทรสาคร ตอองคการ  จําแนกตามเพศ   

 ดานองคการ  ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ี

สงผลตอความผูกพันตอองคการดานองคการ โดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ มีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ี

สนับสนุนการทํางาน (คาเฉล่ีย 4.17) รองลงมา มีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับทุกแผนก 

และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.00) และสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสราง สรรคส่ิง

ใหมๆ ใหเขากับวัฒนธรรมองคการ (คาเฉล่ีย 3.98) 

 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 

3 ลําดับแรกมีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการในทางเส่ือมเสีย (คาเฉล่ีย 3.97) มอบหมาย

งานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถและกําหนดกฏระเบียบ ขอบังคับ ท่ีใชเปนกรอบการทํางาน

อยางชัดเจน และเปนธรรมกับพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.90) และมีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให 
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กับทุกแผนก และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจนและสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสราง สรรคส่ิง

ใหมๆ ใหเขากับวัฒนธรรมองคการ เทากัน (คาเฉล่ีย 3.89) 

ดานงาน  ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผล

ตอความผูกพันตอองคการดานงาน โดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวา

ความสามารถของเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 4.30) รองลงมา ทานคิดวางานของทานทําใหมี

ช่ือเสียงเกียรติยศ และไดรับการยอมรับจากสังคม (คาเฉล่ีย 4.24) และทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความ

เหมาะสมกับความรู ความสามารถ และทักษะของทาน (คาเฉล่ีย 4.22) 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 

3 ลําดับแรกคือทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวาความสามารถของเพ่ือน

รวมงานคนอ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 4.05) รองลงมาทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรู 

ความสามารถ และทักษะของทาน (คาเฉล่ีย 3.95) และงานที่ทานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความ

กระตือรือรนทานชอบและสนุกกับงานท่ี ปฏิบัตแิละรับผิดชอบอยู (คาเฉล่ีย 3.93) 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความ

คิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยรวมใน

ระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี (คาเฉล่ีย 

4.37) รองลงมา บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดทําแผน การฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ี

จะเรียนรูเพ่ือกาวไปสูตําแหนงท่ีดีขึ้น (คาเฉล่ีย 4.02) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบ

และแนวทางในการวัดความสามารถ ท้ังดานองคการและพนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) 

(คาเฉล่ีย 3.85) 

ผูตอบแบบสอบถามหญิง มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 

ลําดับแรกคือบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไว

สําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี (คาเฉล่ีย 4.30) รองลงมา บมจ.

ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ ท้ังดานองคการและ

พนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) (คาเฉล่ีย 4.02) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถทําให

พนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในอาชีพการทํางาน (คาเฉล่ีย 3.95) 
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ดานภาวะผูนํา   ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ี

สงผลตอความผูกพันตอองคการดานภาวะผูนํา  โดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือคุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย 4.11) รองลงมา ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองใหคําแนะนําและแนวทาง

ดานความกาวหนาและการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน และผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความ

คาด หวังในการทํางานของพนักงานใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ เทากัน (คาเฉล่ีย 3.83) 

และผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแก

พนักงานทุกคน (คาเฉล่ีย 3.74) 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 

3 ลําดับแรกคือคุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย 4.03) 

รองลงมาผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแก

พนักงานทุกคน (คาเฉล่ีย 3.82) และผูบังคับบัญชาของคุณทํางานดวยหลักเหตุผล รับฟงความ

คิดเห็นและสามารถใหคําช้ีแนะและปกปองผูท่ีอยูใตผูบังคบับัญชาได (คาเฉล่ีย 3.79) 

 

3.1 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคการ 
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดสมุทรสาคร ตอองคการ  จําแนกตามอายุ 

ดานองคการ ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายมีุความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความ

ผูกพันตอองคการดานองคการโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 21-30 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุด

อยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ มีความรูสึกตอตานเมื่อมีผูอ่ืนพูดถึงองคการในทางเส่ือม

เสีย(คาเฉล่ีย 4.22) รองลงมามีการกําหนดนโยบายกลยุทธและจัด ระบบวิธีการทํางานอยางเปน

มาตรฐานสอดคลองและเช่ือมโยงกับนโยบายขององคกร (คาเฉล่ีย 4.06) และมีการถายทอด

นโยบาย และกลยุทธให กับทุกแผนก และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน และมีการสรางสภาพแวดลอม

จัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการทํางาน (คาเฉล่ีย 4.00) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31-40 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวย

มาก 3 ลําดับแรกคือ มีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการในทางเส่ือมเสีย(คาเฉล่ีย 3.73) 

รองลงมามีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการทํางาน (คาเฉล่ีย 

3.69) และมีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับทุกแผนก และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน และมี
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การกําหนดนโยบายกลยุทธและจัด ระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐานสอดคลองและเช่ือมโยง

กับนโยบายขององคกร (คาเฉล่ีย 3.65) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ  41-50 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวย

มาก 3 ลําดับแรกคือมีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับทุกแผนก และฝายท่ีทํางานอยาง

ชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.09) รองลงมา มีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการในทางเส่ือมเสีย 

(คาเฉล่ีย 4.03)และสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสราง สรรคส่ิงใหมๆ ใหเขากับวัฒนธรรม

องคการ (คาเฉล่ีย 4.00) 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ  51-60 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวย

มาก 3 ลําดับแรกคือ มีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการทํางาน 

(คาเฉล่ีย 4.21)รองลงมา สงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสราง สรรคส่ิงใหมๆ ใหเขากับ

วัฒนธรรมองคการ (คาเฉล่ีย 4.17) และมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถและ

กําหนดกฏระเบียบ ขอบังคับ ท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจน และเปนธรรมกับพนักงาน 
(คาเฉล่ีย 4.03) 

ดานงาน ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความ

ผูกพันตอองคการดานงานโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 21-30 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุด

อยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือทานคิดวาทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวา

ความสามารถของเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 4.22)  รองลงมาทานคิดวางานของทานทําใหมี

ช่ือเสียงเกียรติยศ และไดรับการยอมรับจากสังคม (คาเฉล่ีย 4.06) และทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความ

เหมาะสมกับความรู ความสามารถ และทักษะของทาน  (คาเฉล่ีย 4.00) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31-40 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวย

มาก 3 ลําดับแรกคือทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวาความสามารถของเพื่อน

รวมงานคนอ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 4.04) รองลงมา ทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรูความ 

สามารถ และทักษะของทาน (คาเฉล่ีย 3.77) และงานที่ทานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความ

กระตือรือรนทานชอบและสนุกกับงานท่ี ปฏิบัตแิละรับผิดชอบอยู (คาเฉล่ีย 3.73) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ  41-50 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวย

มาก 3 ลําดับแรกคือทานคิดวางานของทานทําใหมีช่ือเสียงเกียรติยศ และไดรับการยอมรับจาก

สังคม (คาเฉล่ีย 4.24) รองลงมา ทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรูความ สามารถ 

และทักษะของทาน และจากการทํางานท่ีผานมา ทานคิดวา ทานประสบความสําเร็จและพรอมท่ีจะ

ทุมเทเวลาสวนตัวทํางานใหองคการแมวาจะไมไดรับผลตอบแทนในการทํางาน (คาเฉล่ีย 4.18) 
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 ผูตอบแบบสอบถามอายุ  51-60 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวย

มาก 3 ลําดับแรกคือ ทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรูความ สามารถ และทักษะของ

ทาน  และงานท่ีทานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความกระตือรือรนทานชอบและสนุกกับงานท่ี ปฏิบัติ

และรับผิดชอบอยู เทากัน (คาเฉล่ีย 4.24) รองลงมา ทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไม

ดอยกวาความ สามารถของเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 4.21)และทานคิดวางานท่ีทาน

รับผิดชอบงานอยูเหมาะสมและมีขอบขายท่ีชัดเจนสามารถใชความคิดในการสรางสรรคอยูเสมอ 

(คาเฉล่ีย 4.14) 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุมีความคิดเห็นตอ

ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยรวมในระดับเห็นดวย

มาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 21-30 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุด

อยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี  

(คาเฉล่ีย 4.22) รองลงมา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคงใน

อาชีพการทํางาน(คาเฉล่ีย 4.11) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการ

วัดความสามารถ ท้ังดานองคการและพนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY)  (คาเฉล่ีย 4.06) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31-40 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวย

มาก 3 ลําดับแรกคือบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี  (คาเฉล่ีย 4.15) รองลงมาบ

มจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในอาชีพการทํางาน และบมจ.

ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ ท้ังดานองคการและ

พนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) เทากน (คาเฉล่ีย 3.81) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการ

จัดทําแผน การฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรู เพ่ือกาวไปสูตําแหนงท่ีดีขึ้น 

(คาเฉล่ีย 3.77) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ  41-50 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวย

มาก 3 ลําดับแรกคือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี (คาเฉล่ีย 4.44) รองลงมา 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ ท้ังดานองคการและ

พนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) (คาเฉล่ีย 3.97) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดทําแผน 

การฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรูเพ่ือกาวไปสูตําแหนงท่ีดีขึ้น (คาเฉล่ีย 3.88) 
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 ผูตอบแบบสอบถามอายุ  51-60 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวย

มาก 3 ลําดับแรกคือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี (คาเฉล่ีย 4.41) รองลงมาบมจ.

ธนาคารกรุงไทย มีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ  (คาเฉล่ีย 4.00) และบ

มจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ ท้ังดานองคการและ

พนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดทําแผน การฝกอบรม

สงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรูเพ่ือกาวไปสูตําแหนงท่ีดีขึ้น (คาเฉล่ีย 3.97) 

ดานภาวะผูนํา ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอ

ความผูกพันตอองคการดานภาวะผูนําโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 21-30 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุด

อยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือคุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย 4.17) รองลงมาผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลใหความสําคัญกับเรื่อง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน และ ผูบังคับบัญชาของคุณทํางานดวยหลักเหตุผล 

รับฟงความคิดเห็นและสามารถใหคําช้ีแนะและปกปองผูท่ีอยูใตผูบังคับบัญชาได เทากัน (คาเฉล่ีย 

4.00) และผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด หวังในการทํางานของพนักงานใหแตละคนใน

แตละแผนกไดรับทราบ (คาเฉล่ีย 3.83) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 31-40 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวย

มาก 3 ลําดับแรกคือคุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย 

3.83) รองลงมาผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและ

การพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน  (คาเฉล่ีย 3.77) และ ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด 

หวังในการทํางานของพนักงานใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ (คาเฉล่ีย 3.73)  

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ  41-50 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวย

มาก 3 ลําดบัแรกคือคุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  (คาเฉล่ีย 

4.06) รองลงมา ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยแกพนักงานทุกคน (คาเฉล่ีย 3.97) และกันเองใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนา

และการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน และผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด หวังในการ

ทํางานของพนักงานใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ เทากัน (คาเฉล่ีย 3.91) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุ  51-60 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวย

มาก 3 ลําดับแรกคือคุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  (คาเฉล่ีย 

4.17) รองลงมา ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอความดีความ ชอบโดยดูจากวิธีการทํางานและผลงาน 
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(คาเฉล่ีย 3.83) และผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนา

และการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน และผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด หวังในการ

ทํางานของพนักงานใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ (คาเฉล่ีย 3.66) 

 

3.3 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคการ 
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดสมุทรสาคร ตอองคการ  จําแนกตามระดับ
การศึกษา  

ดานองคการ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผล

ตอความผูกพันตอองคการดานองคการโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความ

คิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและ

สราง สรรคส่ิงใหมๆ ใหเขากับวัฒนธรรมองคการ (คาเฉล่ีย 4.25) รองลงมา มีความรูสึกตอตานเมื่อ

มีผูอ่ืนพูดถึงองคการในทางเส่ือมเสีย (คาเฉล่ีย 4.08) และมีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับ

ทุกแผนก และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.00) 

 ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือมีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ี

สนับสนุนการทํางาน) (คาเฉล่ีย 3.91)   รองลงมา มีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับทุก

แผนก และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.87) และสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสราง 

สรรคส่ิงใหมๆ ใหเขากับวัฒนธรรมองคการ และ มีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการ

ในทางเส่ือมเสีย เทากัน (คาเฉล่ีย 3.86) 

ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาโท มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ มีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ี

สนับสนุนการทํางาน  (คาเฉล่ีย 4.15) รองลงมา มีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นรับ

ฟงและมีสวนรวมในการตัดสินใจ และมีการกําหนดนโยบายกลยุทธและจัด ระบบวิธีการทํางาน

อยางเปนมาตรฐานสอดคลองและเช่ือมโยงกับนโยบายขององคกร เทากัน (คาเฉล่ีย 4.12) และมีการ

ถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับทุกแผนก และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน และมีความรูสึก

ตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการในทางเส่ือมเสีย (คาเฉล่ีย 4.08) 

ดานงาน   ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอ

ความผูกพันตอองคการดานงาน  โดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 
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 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความ

คิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ ทานคิดวางานท่ีทานรับผิดชอบงาน

อยูเหมาะสมและมีขอบขายท่ีชัดเจนสามารถใชความคิดในการสรางสรรคอยูเสมอ และทานคิดวา 

ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวาความสามารถของเพื่อนรวมงานคนอ่ืน ๆ(คาเฉล่ีย 4.00)  

รองลงมา ทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และทักษะของทาน และ

งานท่ีทานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความกระตือรือรนทานชอบและสนุกกับงานท่ี ปฏิบัติและ

รับผิดชอบอยู เทากัน (คาเฉล่ีย 3.92) และทานคิดวางานของทานทําใหมีช่ือเสียงเกยีรติยศ และไดรับ

การยอมรับจากสังคม และจากการทํางานท่ีผานมา ทานคิดวา ทานประสบความสําเร็จและพรอมท่ี

จะทุมเทเวลาสวนตัวทํางานใหองคการแมวาจะไมไดรับผลตอบแทนในการทํางาน (คาเฉล่ีย 3.83) 

 ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวา

ความสามารถของเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 4.12)  รองลงมาทานคิดวางานของทานทําใหมี

ช่ือเสียงเกียรติยศ และไดรับการยอมรับจากสังคม (คาเฉล่ีย 4.06) และทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความ

เหมาะสมกับความรู ความสามารถ และทักษะของทาน (คาเฉล่ีย 3.99) 

ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาโท มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคืองานท่ีทานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความกระตือรือรนทานชอบ

และสนุกกับงานท่ี ปฏิบัตแิละรับผิดชอบอยู  (คาเฉล่ีย 4.38) รองลงมาทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความ

เหมาะสมกับความรู ความสามารถ และทักษะของทาน และทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จ

ไดไมดอยกวาความสามารถของเพื่อนรวมงานคนอ่ืน ๆ เทากัน (คาเฉล่ีย  4.35) และ ทานคิดวางาน

ท่ีทานรับผิดชอบงานอยูเหมาะสมและมีขอบขายท่ีชัดเจนสามารถใชความคิดในการสรางสรรคอยู

เสมอ (คาเฉล่ีย 431) 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความ

คิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    โดยรวมใน

ระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความ

คิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการ

วางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และ

ครอบคลุมทุกหนาท่ี(คาเฉล่ีย 4.25) รองลงมาบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและ

แนวทางในการวัดความสามารถ ทั้งดานองคการและพนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) และบ

มจ.ธนาคารกรุงไทย มีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ  (คาเฉล่ีย 4.00) และ 



 

 

72

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในอาชีพการทํางาน  บมจ.

ธนาคารกรุงไทย มีการจัดทําแผน การฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรูเพ่ือกาวไปสู

ตําแหนงท่ีดีขึ้น  และบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการสงเสริม และจัดกิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ีดี

ระหวางพนักงาน เทากัน (คาเฉล่ีย 3.92) 

 ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี  (คาเฉล่ีย 

4.35) รองลงมาบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดทําแผน การฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ี

จะเรียนรูเพ่ือกาวไปสูตําแหนงท่ีดีขึ้น (คาเฉล่ีย 3.88) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบ

และแนวทางในการวัดความสามารถ ท้ังดานองคการและพนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) 

(คาเฉล่ีย 3.86) 

ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาโท มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี (คาเฉล่ีย 

431)  รองลงมา บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ ท้ัง

ดานองคการและพนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) (คาเฉล่ีย 4.15) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย 

สามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในอาชีพการทํางาน (คาเฉล่ีย 4.08) 

ดานภาวะผูนํา    ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นตอปจจัยท่ี

สงผลตอความผูกพันตอองคการดานภาวะผูนํา   โดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความ

คิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือคุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ี

ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย 3.83) รองลงมา ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความ

คาด หวังในการทํางานของพนักงานใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ (คาเฉล่ีย 3.67) และมี

การแจงผลการประเมิน ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ (คาเฉล่ีย 3.58) 

 ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

(คาเฉล่ีย 4.06) รองลงมาผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน (คาเฉล่ีย 3.77) และผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด หวัง

ในการทํางานของพนักงานใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ (คาเฉล่ีย 3.74) 
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ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาโท มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือคุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย 4.19) รองลงมา ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองใหคําแนะนําและแนวทาง

ดานความกาวหนาและการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน (คาเฉล่ีย 4.08) และผูบังคับบัญชามี

วิสัยทัศนท่ีกวางไกลใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน (คาเฉล่ีย 

4.00) 

 
3.4 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคการ 

ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จังหวัดสมุทรสาคร ตอองคการ  จําแนกตามระดับ
อายุการทํางาน 

ดานองคการ  ผูตอบแบบสอบถามทุกอายุการทํางานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผล

ตอความผูกพันตอองคการดานองคการโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางานต่ํากวา 10 ป มีความคิดเห็นมี

คาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ มีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการ

ในทางเส่ือมเสีย (คาเฉล่ีย 4.16) รองลงมามีการกําหนดนโยบายกลยุทธและจัด ระบบวิธีการทํางาน

อยางเปนมาตรฐานสอดคลองและเช่ือมโยงกับนโยบายขององคกร  (คาเฉล่ีย 4.00) และมีการ

ถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับทุกแผนก และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.96) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางาน 11-20 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ มีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือท่ี

สนับสนุนการทํางาน (คาเฉล่ีย 3.92) รองลงมา มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรูความสามารถ

และกําหนดกฏระเบียบ ขอบังคับ ท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจน และเปนธรรมกับพนักงาน 
(คาเฉล่ีย 3.85) และมีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการในทางเส่ือมเสีย (คาเฉล่ีย 3.82) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางาน 20 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสราง สรรคส่ิงใหมๆ ใหเขากับ

วัฒนธรรมองคการ (คาเฉล่ีย 4.14) รองลงมา มีการสรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือ

ท่ีสนับสนุนการทํางาน (คาเฉล่ีย 4.12) และมีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให กับทุกแผนก และ

ฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.05) 

ดานงาน  ผูตอบแบบสอบถามทุกอายุการทํางานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอ

ความผูกพันตอองคการดานงานโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 
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 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางานต่ํากวา 10 ป มีความคิดเห็นมี

คาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ ทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จได

ไมดอยกวาความสามารถของเพื่อนรวมงานคนอ่ืน ๆ(คาเฉล่ีย 4.20) รองลงมาทานคิดวางานของ

ทานทําใหมีช่ือเสียงเกียรติยศ และไดรับการยอมรับจากสังคม (คาเฉล่ีย 4.04) และทานคิดวางานท่ี

ทําอยูมีความเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และทักษะของทาน (คาเฉล่ีย 3.96) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางาน 11-20 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ ทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวา

ความสามารถของเพื่อนรวมงานคนอ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 4.00) รองลงมาทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความ

เหมาะสมกับความรู ความสามารถ และทักษะของทาน (คาเฉล่ีย 3.92) และงานท่ีทานปฏิบัติอยูทํา

ใหทานเกิดความกระตือรือรนทานชอบและสนุกกับงานท่ี ปฏิบัตแิละรับผิดชอบอยู (คาเฉล่ีย 3.90) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางาน 20 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวา

ความสามารถของเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน ๆ (คาเฉล่ีย 4.28) รองลงมา ทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความ

เหมาะสมกับความรู ความสามารถ และทักษะของทาน   งานท่ีทานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความ

กระตือรือรนทานชอบและสนุกกับงานท่ี ปฏิบัตแิละรับผิดชอบอยู เทากัน (คาเฉล่ีย 4.26)และทาน

คิดวางานของทานทําใหมีช่ือเสียงเกียรติยศ และไดรับการยอมรับจากสังคม (คาเฉล่ีย 4.19) 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    ผูตอบแบบสอบถามทุกอายุการทํางานมีความ

คิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยรวมใน

ระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางานต่ํากวา 10 ป มีความคิดเห็นมี

คาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผน

งานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุก

หนาท่ี  (คาเฉล่ีย 4.20) รองลงมา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคง

ในอาชีพการทํางาน (คาเฉล่ีย 4.04) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางใน

การวัดความสามารถ ท้ังดานองคการและพนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) (คาเฉล่ีย 4.00) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางาน 11-20 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี  (คาเฉล่ีย 

4.26) รองลงมาบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ ท้ัง

ดานองคการและพนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) (คาเฉล่ีย 3.92)และบมจ.ธนาคารกรุงไทย 
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มีการจัดทําแผน การฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรูเพ่ือกาวไปสูตําแหนงท่ีดีขึ้น 

(คาเฉล่ีย 3.87) 

 ผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางาน 20 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี (คาเฉล่ีย 

4.47) รองลงมาบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ ท้ัง

ดานองคการและพนักงานตอไตรมาส(COMPETANCY) (คาเฉล่ีย 3.93) และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

มีการจัดทําแผน การฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรูเพ่ือกาวไปสูตําแหนงท่ีดีขึ้น 

และบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ เทากัน 

(คาเฉล่ีย 3.91)  

ดานภาวะผูนํา     ผูตอบแบบสอบถามทุกอายุการทํางานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ี

สงผลตอความผูกพันตอองคการดานภาวะผูนํา   โดยรวมในระดับเห็นดวยมาก 

 ในปจจัยยอย พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางานต่ํากวา 10 ป มีความคิดเห็นมี

คาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรก คือ คุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับ

มอบหมายจากผูบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย 4.08) รองลงมา ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด หวัง

ในการทํางานของพนักงานใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ  ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ี

กวางไกลใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน  และผูบังคับบัญชา

ของคุณทํางานดวยหลักเหตุผล รับฟงความคิดเห็นและสามารถใหคําช้ีแนะและปกปองผูท่ีอยูใต

ผูบังคับบัญชาได เทากัน (คาเฉล่ีย 3.84) และผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองใหคําแนะนําและ

แนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.64) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางาน 11-20 ป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรก คือ คุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย 3.95) รองลงมา ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองใหคําแนะนําและแนวทาง

ดานความกาวหนาและการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.92) และผูบังคับบัญชามี

วิสัยทัศนท่ีกวางไกลใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน (คาเฉล่ีย 

3.87)  

 ผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางาน 20 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 3 ลําดับแรกคือ คุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคับบัญชา (คาเฉล่ีย 4.16) รองลงมา ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอความดีความ ชอบโดยดูจาก

วิธีการทํางานและผลงาน และผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองใหคําแนะนําและแนวทางดาน
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ความกาวหนาและการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน เทากัน (คาเฉล่ีย 3.74) และผูบังคับบัญชามี

การส่ือสารถึงความคาด หวังในการทํางานของพนักงานใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ 

(คาเฉล่ีย 3.72) 

 

อภิปรายผล  
 การศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

จํากัด(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร สามารถอภิปรายผลดังนี ้

ดานองคการ จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผล

ตอความผูกพันตอองคการ ดานองคการในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  ปจจัยยอยมีความ

คิดเห็นในระดับเห็นดวยมากไดแก ธนาคารมีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับทุกหนวยงาน

ในองคการท่ีชัดเจน  พนักงานมีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการในทางเส่ือมเสีย  ธนาคาร

สงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสรางสรรคส่ิงใหมๆ ใหเขากับวัฒนธรรมองคการ ธนาคาร มีการ

กําหนดนโยบายกลยุทธและจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐานสอดคลองและเช่ือมโยงกับ

นโยบายขององคกร  ธนาคารมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความ สามารถและกําหนด

กฎระเบียบ ขอบังคับ ท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจน และเปนธรรมกับพนักงาน และ มีการ

เปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นรับฟงและมีสวนรวมในการตัดสินใจนอยท่ีสุด   ซ่ึง

สอดคลองกับผลการศึกษาของประภาพร คําฟู  (2551)  ท่ีพบวาปจจัยยอยดานองคการท่ีมีผลตอ

ความผูกพันตอดานองคการในระดับมาก ไดแก  ธนาคารมีกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเครงครัด และ

บทลงโทษท่ีชัดจัดกรณีท่ีพนักงานทําผิด  ธนาคารมีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับทุก

หนวยงานในองคการท่ีชัดเจน ธนาคารมีระบบมาตรฐานการทํางานโดยรวมอยูในระดับดี  ธนาคาร

มีการสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ปลอดภัยใหกับพนักงาน  นโยบายและกลยุทธของแตละ

หนวยงานมีความสอดคลองและเช่ือมโยงมา  จากนโยบายและกลยุทธของธนาคาร  ธนาคารมีการ

สงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหมๆในองคการ  ธนาคารจัดใหมีชองทางเพ่ือ

ส่ือสารกับพนักงานไดอยางเหมาะสม ธนาคารมีการเปดโอกาส และรับฟงความคิดเห็นของ

พนักงาน       และสอดคลองกับ นิธิวดี  ไตวัลย (2551)  ท่ีพบวาปจจัยยอยดานองคการท่ีมีผลตอ

ความผูกพันตอองคการในระดับมาก   ไดแก ธนาคารมีกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเครงครัด และ

บทลงโทษท่ีชัดจัดกรณีท่ีพนักงานทําผิด  ธนาคารมีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับทุก

หนวยงานในองคการท่ีชัดเจน   ธนาคารมีระบบมาตรฐานการทํางานโดยรวมอยูในระดับดี   

ธนาคารจัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับพนักงานไดอยางเหมาะสม  ธนาคารมีการสงเสริมให

พนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหมๆในองคการ  ธนาคารมีการสรางสภาพ แวดลอมท่ี
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เหมาะสม ปลอดภัยใหกับพนักงานนโยบายและกลยุทธของแตละหนวยงานมีความสอดคลองและ

เช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธของธนาคาร    
 ดานงาน  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคการ ดานงาน ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ปจจัยยอยมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย

มาก ไดแก  พนักงานธนาคารสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวาความสามารถของเพื่อน

รวมงานคนอ่ืน ๆ  พนักงานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และทักษะ

ของพนักงาน  พนักงานคิดวางานของทานทําใหมีช่ือเสียงเกียรติยศ และไดรับการยอมรับจากสังคม  

งานท่ีพนักงานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความกระตือรือรนทานชอบและสนุกกับงานท่ี ปฏิบัติและ

รับผิดชอบอยู  พนักงานคิดวางานท่ีทานรับผิดชอบงานอยูเหมาะสมและมีขอบขายท่ีชัดเจนสามารถ

ใชความคิดในการสรางสรรคอยูเสมอ จากการทํางานท่ีผานมา พนักงานคิดวา ประสบความสําเร็จ

และพรอมท่ีจะทุมเทเวลาสวนตัวทํางานใหองคการแมวาจะไมไดรับผลตอบแทนในการทํางาน และ

บอยครั้งท่ีพนักงานไดนํางานกลับไปทําตอท่ีบานเพื่อสะสางงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซ่ึง

สอดคลองกับการศึกษาของประภาพร คําฟู  (2551)  ท่ีพบวาปจจัยยอยดานงานท่ีมีผลตอความ

ผูกพันตอองคการในภาพรวมในระดับเห็นดวยมากคือ  พนักงานในธนาคารมีรูปแบบการทํางานท่ี

สอดคลองกับธนาคาร   และไมสอดคลองกับ นิธิวดี  ไตวัลย (2551)  ท่ีพบวาปจจัยยอยดานงานท่ีมี

ผลตอความผูกพันตอองคการในระดับมาก ไดแก นโยบายพนักงานในธนาคารมีรูปแบบการทํางาน

ท่ีสอดคลองกับธนาคาร  ธนาคารมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับ ความรู ความสามารถของ

พนักงาน  ธนาคารมีการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับพนักงาน   
ธนาคารมีการจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางานของพนักงานอยางเพียงพอ 

 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผล

ตอความผูกพันตอองคการ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 

ปจจัยยอยมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคือ ธนาคารมีการจัดการวางแผนงานดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี   ซ่ึงไม

สอดคลองกับผลการศึกษาของ นิธิวดี  ไตวัลย (2551)  ท่ีพบวาปจจัยยอยดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยมีผลตอความผูกพันตอองคการ ในระดับเห็นดวยเฉยๆ และไมสอดคลองกับการศึกษาของ

ประภาพร คําฟู  (2551)  ท่ีพบวาปจจัยยอยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลตอความผูกพันตอ

องคการในระดับเห็นดวยมากเทานั้น 

ดานภาวะผูนํา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความ

ผูกพัน ตอองคการดานภาวะผูนําในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก   ปจจัยยอยมีความคิดเห็นใน

ระดับเห็นดวยมาก ไดแก  พนักงานยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
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ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเอง ใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการ

ทํางานใหแกพนักงาน  ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด หวังในการทํางานของพนักงานให

แตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ  ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลใหความสําคัญกับเรื่อง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอความดีความ ชอบโดยดู

จากวิธีการทํางานและผลงาน  ผูบังคับบัญชาของคุณทํางานดวยหลักเหตุผลรับฟงความคิดเห็นและ

สามารถใหคําช้ีแนะและปกปองผูท่ีอยูใตผูบังคับบัญชาได  และธนาคารมีการแจงผลการประเมิน 

ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของประภาพร 

คําฟู  (2551)  ท่ีพบวาปจจัยยอยดานภาวะผูนําท่ีมีผลตอความผูกพันองคการในระดับมาก ไดแก 

ผูบังคับบัญชามีการส่ือความถึงความคาดหวังในการทํางานของพนักงานใหแตละหนวยงานไดรับ

ทราบผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางและถายทอดใหพนักงานไดทราบผูบังคับบัญชามีการรับฟง

ความคิดเห็นของพนักงาน ผูบังคับบัญชามีการแนะนําและใหแนวทางในการทํางานแกพนักงาน 

ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยผูบังคับบัญชามีการแจงผลการ

ประเมิน (Feedback) ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ   แตไมสอดคลองกับ 

นิธิวดี  ไตวัลย (2551)  ท่ีพบวาปจจัยยอยดานภาวะผูนําท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในระดับ

เฉยๆเทานั้น   

สําหรับปจจัยสวนบุคคลดานอายุ  ระดับการศึกษา  มีผลทําใหความคิดเห็นท่ีมีตอ

ปจจัยดานองคการแตกตางกัน    สวนปจจัยสวนบุคคลดานเพศ   อายุ  และระดับการศึกษา มีผลทํา

ใหความคิดเห็นตอปจจัยดานงาน  และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แตกตางกัน 

 

ขอคนพบ   
 การศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

จํากัด(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร มีขอคนพบดังนี้ 
 1. พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากตอปจจัยท่ีสงผลตอ

ความผูกพันของพนักงานดานงาน ลําดับแรก สวนดาน ดานภาวะผูนํา เปนลําดับสุดทาย 

 2. ดานองคการ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมในระดับเห็นดวย

มาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากลําดับสุดทายคือ มีการเปดโอกาสให

พนักงานแสดงความคิดเห็นรับฟงและมีสวนรวมในการตัดสินใจ   

เม่ือพิจารณาตามปจจัยสวนบุคคลดานอายุพบวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 21-30 ป มี

ความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ตอปจจัยยอย มีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคการ

ในทางเส่ือมเสีย   และอายุ 51-60 ป มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ตอปจจัยยอย มีการ
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สรางสภาพแวดลอมจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางาน  ในขณะท่ีกลุมอายุอ่ืนมี

ความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก  

เม่ือพิจารณาตามปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี   มีความ

คิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของพนักงานในระดับเฉยๆ ในเรื่อง บอยครั้งท่ีทานไดนํา

งานกลับไปทําตอท่ีบานเพื่อสะสางงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

 4. พบวาดานงาน  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมในระดับเห็น

ดวยมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากลําดับสุดทายคือบอยครั้งท่ีทานไดนํา

งานกลับไปทําตอท่ีบานเพื่อสะสางงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

เม่ือพิจารณาตามปจจัยสวนบุคคลดานเพศ  พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีความ

คิดเห็นตอปจจัยยอยในเรื่อง คิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมกับความรูความสามารถและทักษะ  

และคิดวางานทําใหมีช่ือเสียงเกียรติยศและไดรบการยอมรับจากสังคม  สามารถทํางานใหสําเร็จได

ไมดอยกวาความสามารถของเพื่อนรวมงานคนอ่ืนๆ  ในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด  ในขณะท่ีเพศหญิง

มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก 

 เม่ือพิจารณาตามปจจัยสวนบุคคลดานอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 21-30 ป มี

ความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากท่ีสุดในเรื่อง สามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวา

ความสามารถของเพ่ือนรวมงานคนอ่ืนๆ และอายุ 51-60 ป มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย         

มากท่ีสุดในเรื่อง งานท่ีพนักงานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความกระตือรือรนทานชอบและสนุกกับ

งานท่ี ปฏิบัตแิละรับผิดชอบอยู และสามารถทํางานใหสําเร็จไดไมดอยกวาความสามารถของเพื่อน

รวมงานคนอ่ืนๆ ในขณะท่ีอายุอ่ืนท่ีเหลือมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก 

 3. พบวาดานภาวะผูนํา  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมในระดับ

เห็นดวยมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากลําดับสุดทายคือบมจ.

ธนาคารกรุงไทย มีการสงเสริม และจัดกิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงาน  

เม่ือพิจารณาตามปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม

ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  และปจจัยสวนบุคคลดานอายุการทํางานพบวาอายุการทํางาน   

ต่ํากวา 10 ป  มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของพนักงานในระดับเฉยๆ ในเรื่อง 

ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอความดีความ ชอบโดยดูจากวิธีการทํางานและผลงาน   ผูบังคับบัญชามี

วิสัยทัศนท่ีกวางไกลใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน  และ

ผูบังคับบัญชาของคุณทํางานดวยหลักเหตุผล รับฟงความคิดเห็นและสามารถใหคําช้ีแนะและ

ปกปองผูท่ีอยูใตผูบังคับบัญชาได ในขณะท่ีกลุมระดับการศึกษาอ่ืนๆ และอายุการทํางานอ่ืนๆมี

ความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก  และผูตอบแบบสอบถามอายุการทํางาน 21-30 ป มีความคิดเห็น
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ตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของพนักงานในระดับเฉยๆ ในเรื่องมีการแจงผลการประเมิน ให

พนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ  และอายุ  51-60 ป  มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ี

สงผลตอความผูกพันของพนักงานในระดับเฉยๆ ในเรื่อง ผูบังคับบัญชาของคุณทํางานดวยหลัก

เหตุผล รับฟงความคิดเห็นและสามารถใหคําช้ีแนะและปกปองผูท่ีอยูใตผูบังคับบัญชาได 

 5. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน

ภาพรวมในระดับเห็นดวยมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากลําดับสุดทายคือ

มีการแจงผลการประเมิน ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

  เม่ือพิจารณาตามปจจัยสวนบุคคลดานอายุ  พบวาผูตอบแบบสอบถาม อายุ 21-30 ป 

และอายุ 51-60 ป มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากท่ีสุดในเรื่อง บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการ

จัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และ

ครอบคลุมทุกหนาท่ี   

  

ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาความคดิเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของพนักงานธนาคารกรุงไทย  

จํากัด(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร มีขอเสนอแนะดังนี ้

1. ดานองคการ  พบวาพนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันใน 

ระดับเห็นดวยมากทุกปจจัยยอย  โดยปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน

ลําดับสุดทายคือ มีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นรับฟงและมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ  ดังนั้น  ธนาคารควรเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นรับฟงและมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ รับฟงความคิดเห็นของพนักงานใหมากขึ้น  โดยอาจจัดประชุมพบปะกันในองคการ

อยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นถึงปญหาในการทํางาน  และหาแนวทางแกไข

ปญหา  หรือเสนอแนะขอมูลตางๆ เพ่ือนําขอมูลผิดพลาดมาปรับปรุง  และยังเปนโอกาสให

พนักงานไดแสดงความคิดเห็นในส่ิงท่ีตองการนําเสนอ  เพ่ือหาแนวทางและวิธีการทํางานรวมกัน  

นอกจากนี้ควรมีการช้ีแจงใหพนักงานไดทราบถึงโยบายและกลยุทธอยางท่ัวถึง    

นอกจากนั้นควรใหความสําคัญในจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางาน

ใหเพียงพอ  มีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับทุกหนวยงานในองคการท่ีชัดเจน สงเสริมให

พนักงานไดเรียนรูและสรางสรรคส่ิงใหมๆ ใหเขากับวัฒนธรรมองคการ กําหนดนโยบายกลยุทธ

และจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐานสอดคลองและเช่ือมโยงกับนโยบายขององคกร  และ

กําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับ ท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจน มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับ

ความรูความสามารถของพนักงาน และเปนธรรมกับพนักงาน   
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2. ดานงาน  พบวาพนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันในระดับ  

เห็นดวยมากทุกปจจัยยอย  โดยปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันลําดับ

สุดทายคือบอยครั้งท่ีทานไดนํางานกลับไปทําตอท่ีบานเพื่อสะสางงานใหสําเรจ็ลุลวงไปดวยด ี

 ดังนั้น   ธนาคารฯ  ควรมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงาน  เปด

โอกาสใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในงาน  กําหนดเปาหมายงาน  และ

ตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของและรับผิดชอบซ่ึงจะทําใหพนักงานรูสึกวาตนเองไดมีสวนรวมในการ

ทํางาน  และเปนสวนหนึ่งขององคการ  เกิดความกระตือรือรนชอบและสนุกกับงานท่ีทํา การให

พนักงานไดมีสวนรวมกับงานของตนเองและไดรับการสนับสนุนท่ีเพียงพอ  จะชวยสงเสริมให

พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน มีทัศนคติตองานท่ีดี สงผลตอระดับความผูกพันตอองคการ      

3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   พบวาพนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอ 

ความผูกพันในระดับเห็นดวยมากทุกปจจัยยอย  โดยปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอ

ความผูกพันลําดับสุดทายคือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของ

พนักงานแตละคน เพ่ือใชประกอบการพิจารณาจายคาตอบ แทน ท่ีมีความเปนธรรมและเหมาะสม 

 ดังนั้นธนาคารมีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแต

ละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี  โดยมีการกําหนดกรอบและแนวทางใน

การวัดความสามารถท้ังดานองคการและพนักงานตอไตรมาส (COMPETANCY) มีการจัดทํา

แผนการฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรูเพ่ือกาวไปสูตําแหนงท่ีดีขึ้น ซ่ึงจะทําให

พนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในอาชีพการทํางาน   นอกจากนั้นควรมีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย

ของพนักงานอยางเพียงพอ มีการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงานแตละคน เพ่ือใช

ประกอบการพิจารณาจายคาตอบแทนท่ีมีความเปนธรรมและเหมาะสม และธนาคารมีการสงเสริม

และจัดกิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงาน  นอกจากนั้นควรมีการจัดฝกอบรมเพ่ือ

เพ่ิมพูนความรูและทักษะในการทํางานใหดียิ่งขึ้นเพ่ือนํามาใชประโยชนในการทํางานได 

5.  ในดานภาวะผูนํา  พบวาพนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันใน 

ระดับเห็นดวยมากทุกปจจัยยอย  โดยปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน

ลําดับสุดทายคือ มีการแจงผลการประเมิน ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ  

ดังนั้นธนาคารฯ  ควรมีการแจงผลการประเมินใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยาง

สมํ่าเสมอ  ตลอดจนการแนะนําและใหแนวทางในการทํางาน จึงจะสงผลตอการทําใหเกิด

ประสิทธิภาพท่ีดีในการทํางาน  นอกจากนั้นผูบังคับบัญชาควรใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาท่ีดี   

หาแนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน  มีการส่ือสารถึงความ

คาดหวังในการทํางานของพนักงานใหแตละคนในแตละแผนกไดรับทราบ  มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล
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ใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน  การส่ังการและมอบหมายงาน

ควรใหเหมาะสมกับความรูความสามารถาของผูใตบังคับบัญชา ใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  เสนอความดีความชอบโดยดูจากวิธีการทํางานและผลงานของพนักงานแตละคน  

มีเหตุผลรับฟงความคิดเห็นและสามารถใหคําช้ีแนะและปกปองผูท่ีอยูใตผูบังคับบัญชาได  เปด

โอกาสใหพนักงานไดมีปฏิสัมพันธกันระหวางพนักงานในแตละแผนก เพื่อแลกเปล่ียนความรูซ่ึง

กันและกัน และจะเปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอเพ่ือนรวมงานทําใหพนักงานมีความรูสึกในแง

บวกตอองคการ 

 6. จากผลการศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงาน  จําแนกตามปจจัยลักษณะ

สวนบุคคลในดานระดับการศึกษาและอายุงาน พบวาระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  และอายุ

การทํางานต่ํากวา 10 ป ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันนอยกวากลุมอ่ืนๆ ท้ังนี้

เนื่องจากพนักงานท่ีระดับการศึกษาตอปริญญาตรี และกลุมอายุงานต่ํากวา 10 ป   เปนกลุมระดับ

ปฏิบัติการ  จึงควรใหความสําคัญและเปดโอกาสใหกับพนักงานกลุมนี้  ไดแสดงความคิดเห็นหรือ

ความสามารถในการทํางาน  ใหพนักงาน รูสึกวาตนเองมีความสําคัญและเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหงาน

ประสบความสําเร็จ  ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในการทํางาน สงผลใหมีกําลังใจ  และความมุงม่ันท่ี

จะพัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งขึ้นอีก  นอกจากนั้ควรจัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน

ทักษะความรูความชํานาญและสามารถนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการทํางานได  โดยใหรูสึก

ถึงความมั่นคงในการทํางาน  โดยจัดใหมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม และการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรม  

และใหโอกาสเติบโตและกาวหนาในการทํางาน  จะทําใหพนักงานรับรูไดวาตนเองมีคุณคา สงผล

ใหเกิดประสิทธิภาพท่ีดีในการทํางาน และกอใหเกิดความคิดเชิงบวกตอองคการและทําใหตนเกิด

ความผูกพันตอองคการในท่ีสุด 


