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สิริพรรณ เมฆวิลยั : การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์การรับรู้ภาวะผูน้ าและคุณภาพชีวิต     
การท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม.              
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารยป์ระสพชยั พสุนนท.์ 114 หนา้. 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ า คุณภาพชีวิตการ
ท างานและความผกูพนัต่อองคก์ร 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานท่ีมี
ลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 3.เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์การรับรู้ภาวะผูน้ ากบั
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงาน และ 4.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์คุณภาพชีวิตในการท างานกบั
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน กลุ่มตวัอยา่งคือพนกังานธนาคารกรุงไทย ท่ีปฏิบติังานประจ า
หน่วยงานหรือสาขาท่ีด าเนินการอยูใ่นจงัหวดันครปฐม จ านวน 335 ราย โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
สถิติทดสอบ t(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียวสัน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการวิจยัพบวา่ 1. พนกังานธนาคารกรุงไทย จงัหวดันครปฐม มีการรับรู้ภาวะผูน้ าแบบ
เปล่ียนแปลงและภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนอยูใ่นระดบั มาก ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก และระดบัความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก 2. เม่ือจ าแนกตามคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวดันครปฐม พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการท างาน ท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ปัจจยั 
ดา้นระดบัต าแหน่งงาน และรายไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละเดือนมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผูน้ าทั้งสองแบบและความ
ผกูพนัต่อองคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย จงัหวดันครปฐม มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนกังานธนาคารกรุงไทย จงัหวดันครปฐม มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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This research had purposes for  
1.Studying the perception of transformational leadership, quality of working life and 

organization commitment.  
2. Studying the  difference between organization commitment to individual difference factor 

staffs of Krungthai Bank PCL. 
3. Studying relational leadership perceptions with organization commitment. 
4. Studying quality of working  life with organization commitment. 
The sample group was 335 staffs of Krungthai Bank PCL. by using the questionnaire as a 

tool in this research.  The statistics used in the research was percentage, mean, standard deviation, T-
Test, Analysis of Variance:One way ANOVA, Pearson Correlation Coefficient which had the significant 
level at 0.05. 

 The results of the research were found that The results were as following:  
1.The staffs of Krungthai Bank PCL.Nakhonpathom had  a high  level  of  perception of 

transformational leadership and transactional leadership a high level quality  of  working  life and  a 
high  level  of  organization  commitment. 

2.The difference of sex, age, marriage status, education  level and  working duration had no 
effect on organization  commitment, but  the difference position and salary  affect organization 
commitment  at  0.05  level of significance. 

3.The relationship between perception of leadership and organization  commitment  of  the  
staffs  was  positively  correlation  at  0.05  level  of  significance. 

4.The  relationship  between  quality  of working  life  and  organization  commitment of the  
staffs was  positively  correlation  at  0.05  level of significance. 
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