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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญ 

“…ถาหากวาประชาชนในประเทศใดมีความสุข มีความอยูเย็นเปนสุข คือ มีความเปนอยูท่ี

สบายก็หมายความวา ประเทศนั้นมีความม่ันคง ภูมิภาคไหนมีประเทศท่ีมีความม่ันคงดีอยางนี้เปน

ภูมิภาคท่ีกําลังเขมแข็ง...”พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีพระราชทานเม่ือวันท่ี   

9 เมษายน พ.ศ.2537 (สกุลไทย,ฉบับท่ี 2346, 2542) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8(พ.ศ.2540 - 2544) เปนจุดเปล่ียนสําคัญ

ของการวางแผนพัฒนาประเทศและเปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทยท่ีให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมและมุงเนนให“คน เปนศูนยกลางการ

พัฒนา”และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9(พ.ศ.2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศควบคูไปกับ

กระบวนการพัฒนาแบบบูรณการเปนองครวมท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 9 สรุปไดวา ประสบความสําเร็จเปนท่ีนาพอใจ เสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจปรับตัวสูความม่ันคง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดี

ขึ้นในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 10(พ.ศ.2550 – 2554) ประเทศไทยยังคง

ตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในหลายบริบท ท้ังท่ีเปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนา

ประเทศ จึงตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการ

เปล่ียนแปลงในอนาคต(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ2552) 

ปจจุบันสถานการณท่ัวโลกมีการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

สภาพแวดลอมของโลก จากการเปล่ียนแปลงท่ีกลาวมาทําใหประเทศท่ัวโลกเขาสูยุคการแขงขันสูง 

รวมถึงประเทศไทยก็เขาสูยุคการแขงขันเชนเดียวกัน โดยองคกรใดท่ีตองการประสบความสําเร็จ 

ส่ิงหนึ่งท่ีตองคํานึงถึงก็คือการใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากดัใหคุมคาและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการ
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บริหารองคกรใหเจริญรุงเรืองไดนั้น ตองยึดองคประกอบ 6M’s คือ คน เงินทุน วัตถุดิบ เครื่องจักร 

วิธีการบริหารจัดการ และการตลาด แตเม่ือพิจารณาจากท้ัง 6องคประกอบดังกลาว องคประกอบท่ี

สําคัญท่ีสุดคือ“คน”นั่นเอง เนื่องจากคนถือเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาสูงสุด แมองคกรใดจะมีเงิน มี

เครื่องจักรท่ีทันสมัย มีวิธีการท่ีรวดเร็วรวมถึงมีการบริหารจัดการท่ีดีเพียงใด แตหากขาดพนักงานท่ี

มีความรู ความสามารถ และมีทัศนคติท่ีไมเหมาะสมกับงานก็อาจสงผลในระยะยาวใหองคกรนัน้ไม

ประสบความสําเร็จก็เปนได(การเกด อนันตนาวีนุสรณ,2552) 

พนักงานเปนกําลังสําคัญท่ีทําใหหนวยงานขับเคล่ือนไปสูความสําเร็จตามท่ีหนวยงาน

ตั้งเปาหมายไวไดอยางมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น เพ่ือเปนการดูแลใหพนักงานท่ีทํางาน

อยูรวมกับหนวยงานอยางยาวนาน หนวยงานตางๆจึงหันมาใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน(Quality of working life)ของพนักงานในหนวยงานเปนสําคัญเพราะการท่ีพนักงานมี

คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี พนักงานจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานและทําใหผลการปฏิบัติงาน

พนักงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานเปนหนึ่งในมาตรการพัฒนา

พนักงานโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ พนักงานท่ีมีคุณภาพชีวิตการทํางานต่ํายอมนํามาสูปญหาดาน

ตางๆ เชน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลงไมมีความพึงพอใจในการทํางานตลอดจนการ

ลาออกจากงาน ในทางตรงกันขามหากพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี ยอมสงผลใหพนักงาน

มีความพึงพอใจในการทํางาน และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (ศิรินันท กิติสุขสถิตและคณะ, 

2555) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน(Quality of working life) ของพนักงานในปจจุบันถือไดวาเปน

ปจจัยท่ีสงเสริมการทํางานของพนักงานใหมีแรงจูงใจในการทํางาน องคกรท่ีมีแนวนโยบายในการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีหลักเกณฑและไดมาตรฐานในอันท่ีจะกอใหเกิดประโยชนใน

การทํางานของพนักงานยอมเปนแนวทางท่ีจะทําใหองคกรไดรับการสนับสนุนการทํางานจาก

พนักงาน ดังนั้นคุณภาพชีวิตการทํางานเปนความหมายท่ีกวางครอบคลุมไปในทุกดานท่ีเกี่ยวของ

กับชีวิต การทํางานของบุคคลและสภาพแวดลอมในการทํางานภายในองคกรแตมีเปาหมายสําคัญ

รวมกันจึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสม ทําใหเกิดความสุขท้ังรางกายและจิตใจ ลดความตึงเครียดทาง

จิตใจเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในงานท่ีทํา ทํางานแขงกับเวลาตองอาศัยการจัดการเวลาใหเหมาะสม

กับปริมาณงานท่ีมีอยู หรือเปนงานใหบริการจึงตองอาศัยความละเอียด ถ่ีถวน รอบคอบ ฉับไวเพ่ือ

สรางความพึงพอใจในการทํางาน(กองสวัสดิการแรงงาน,2547) 

การคํานึงถึงความเปนมนุษยท่ีมีศักดิ์ศรีความรูสึกนึกคิด ความพึงพอใจ ความเปนสวนตัวมี

ความตองการทางสังคม ตองการการยอมรับและมีสวนรวมในการดําเนินงานท่ีจะทําใหองคกร
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บรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ ดังนั้นหากองคกรสามารถใหอยูปฏิบัติงานกับองคกรหรือหนวยงาน

ใหนานท่ีสุดเทาท่ีจะนานได จะทําใหการบริหารงานในองคกรนั้นเจริญกาวหนาและสามารถบรรลุ

เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ องคกรตางๆจึงมีแนวความคิดท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน

องคกร โดยมีปจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนา 2ประการ คือปจจัยดานรางกาย คือ ตองมีความพรอม

ทางดานรางกาย และปจจัยทางดานจิตใจ คือเรื่องของความรูสึกนึกคิดและการมีจิตใจท่ีพรอมรับกับ

การทํางานในทุกสถานภาพ ทุกโอกาสและทุกเวลา ซ่ึงการพัฒนาท้ังทางดานรางกายและจิตใจสวน

หนึ่งเกิดจากการพัฒนาตนเอง แตอีกสวนหนึ่งเปนผลการกระทําขององคกรท่ีจะพัฒนาบุคคลใน

องคกรในรูปแบบตางๆและการจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน (สันติ บางออ , 

กรกฎาคม-สิงหาคม 2554)  

การทํางานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยเพราะการทํางานคือการทําใหมีรายไดและเม่ือมี

รายไดก็สามารถนําไปใชในปจจัยท้ังส่ีและท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต การทํางานเปน

ตัวกําหนดฐานะและหนาท่ีทางสังคมในชีวิตเกิดขึ้นซ่ึงในอดีตผูนําหรือนายจางมองมนุษยเปนเพียง

วัตถุดิบในการผลิตเทานั้นในฐานะทางสังคมท่ีมีผลอันเกิดจากการทํางานของมนุษย  ในสมัยนั้น

ไมไดรับการยอมรับเทาท่ีควร ตอมาไดรับการใสใจตอชีวิตการทํางานของพนักงานมากย่ิงขึน้(ผจญ 

เฉลิมสาร, มีนาคม-เมษายน 2540) 

การบริหารงานในระดับประเทศหรือในระดับองคกรส่ิงท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ “ผูนํา”

ผูนําเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญหรือท่ีเรียกกันวาเปนกุญแจสําคัญของความมีประสิทธิภาพและความ

มีประสิทธิผลขององคกร ความเปนผูนําหรือภาวะผูนํา(Leadership) มีการศึกษาวิจัยจํานวนมากใน

ตางประเทศและในประเทศไทย ท่ียืนยันวาผูนําหรือภาวะผูนํามีอิทธิพลตอประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององคกรรวมถึงผลการปฏิบัติงานของบุคคล ความพึงพอใจในการทํางานความ

ผูกพันตอองคกร ความเปนพลเมืองดีในองคกร(Organizational Citizenship Behavior:OCB) รวมถึง

การพัฒนาพนักงานในองคกรและตัวแปรอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของอีกมากมาย(รัตติกรณ จงวิศาล,2543) 

คํากลาวท่ีวา “ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพพนักงานมีความเช่ือถือยอมรับวิสัยทัศน” Kornferry 

International ซ่ึงเปนบริษัทคนหาผูบริหารไดสํารวจความตองการขององคกรจากผูนําของบริษัท

ผูตอบคําถามกลาววา ตองการผูนําท่ีมีจริยธรรมและมีวิสัยทัศนท่ีมีความม่ันคงตออนาคตในองคกร

ใดการกระทําของผูนําเปนการกําหนดอัตราการแนวทางหนึ่งในการสรางความเช่ือถือ ก็คือการ

แสดงสํานึกของอุปนิสัยท่ีดีใหเห็นอารมณของบุคคลซ่ึงประกอบดวย ความเช่ือ คานิยม ทักษะและ

คุณลักษณะความเปนผูนําองคกร(ดร.ชาญชัย อาจินสมาจาร,2554) 
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ความผูกพันตอองคกรเปนส่ิงท่ีผูบริหารและนักวิชาการใหความสําคัญเพราะความผูกพัน

ตอองคกรสามารถใชทํานายอัตราการเขาออกจากงานไดดีกวาความพึงพอใจในงานและเปน

ตัวเช่ือมประสานระหวางความตองการของบุคคลและเปาหมายขององคกร และความผูกพันตอ

องคกรยังเปนตัวบงช้ีท่ีดีถึงความประสิทธิผลขององคกร(Buchanan,1974) ความผูกพันตอองคกร

เกิดจากการท่ีพนักงานมีความพึงพอใจในงานซ่ึงมาจากการท่ีพนกังานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ี

ดี หากพนักงานขาดความผูกพันตอองคกรจะสงผลตอองคกรในแงลบโดยเฉพาะอยางย่ิงจะ

กอใหเกิดการละเลยเพิกเฉยตอการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือองคกรตลอดจนการลาออกจากองคการไปใน

ท่ีสุด ความผูกพันตอองคกรสามารถลดการลาออกของพนักงานไปอยูกับองคกรอ่ืน  หรือไป

ประกอบอาชีพอ่ืนได การท่ีพนักงานลาออกจะสงผลใหองคกรเกิดการสูญเสียพนักงานท่ีด ีมีความรู

ความสามารถในการทํางานและทําใหองคกรมีตนทุนจากการลาออกของพนักงานคือคาใชจายท่ี

เกิดขึ้นโดยตรง(Direct Expenses) รวมถึงคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการสรรหา คัดเลือก ฝกอบรม พัฒนา

พนักงานท่ีรับเขามาใหมเพ่ือใหสามารถทํางานแทนพนักงานเดิมท่ีลาออกไปได ตนทุนทางออม

(Indirect Costs) เปนผลกระทบของปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากขึ้นทําใหผลผลิตหรือประสิทธิภาพของ

องคกรลดลงไปชวงหนึ่ง เนื่องจากพนักงานไมเพียงพอตอกระบวนการทํางานและสงผลในการ

ทําลายขวัญและกําลังใจของพนักงานท่ียังคงอยูในองคกร รวมถึงความพึงพอใจของลูกคาซ่ึงอาจ

เปล่ียนตามไปซ้ือสินคาหรือใชบริการตามพนักงานท่ีลาออกไปไดและตนทุนสุดทายคือ ตนทุนคา

เสียโอกาส(Opportunity Costs) เกิดจากความรูท่ีเราตองสูญเสียไปกับพนักงานท่ีลาออก(ประคัลภ 

ปณฑพลังกูร,2550) 

เนื่องจากในองคกรตางๆจะพัฒนาสูความสําเร็จไดนั้นขึ้นอยูกับผูนําภายในองคกรและ

พนักงานท่ีพรอมใหความรวมมือในการดําเนินงาน  ซ่ึงความเปนผูนําเปนบทบาทท่ีสําคัญมัก

กอใหเกิดความสําเร็จและปญหาไดในสถานการณตางๆ การเปล่ียนแปลงความเช่ือ แนวคิดความ

เคยชินลวนแตเปนส่ิงท่ีผูคนไมอยากเปล่ียนแปลง บทบาทของการเปนผูนําจึงตองเปนผูท่ีสามารถ

กระตุนใหคนตระหนักในความจําเปนท่ีจะตองเปล่ียนแปลงโดยไมถูกเมินเฉยหรือตอตานสู

ความสําเร็จท่ีองคกรไดตั้งเปาหมายไว โดยเฉพาะผูนํามีบทบาทท่ีแตกตางกันออกไป สงผลตอ

ศักยภาพ ประสิทธิภาพ ความสําเร็จของหนวยงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมไปถึงความ

ผูกพันตอองคกรของพนักงาน ผู ศึกษาจึงเลือกท่ีจะศึกษาหนวยงานหรือสาขาตางๆของ

ธนาคารกรุงไทย ท่ีตั้งดําเนินการอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม เพ่ือศึกษาความสัมพันธและการ

ดําเนินงานระหวางผูนําในระดับหัวหนางานตางๆและพนักงาน  ซ่ึงสามารถเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานท่ีดีและแกไขขอบกพรองในสวนตางๆในของธนาคารกรุงไทยและองคกรอ่ืนๆตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา คุณภาพชีวิตการทํางาน และความผูกพันตอองคกร

ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยจังหวดันครปฐม  

ท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรของพนักงานท่ีแตกตางกัน 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธการรับรูภาวะผูนํากับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

 

สมมุติฐานของการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ระดับการรับรูภาวะผูนํา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน และระดับความ

ผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม อยูในระดับ มาก 

 สมมติฐานท่ี 2  คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

 สมมติฐานท่ี 2.1 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม เพศแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2.2 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม อายุแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2.3 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม สถานภาพแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2.4 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2.5 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม เงินเดือนแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2.6 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ระดับตําแหนงแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 
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 สมมติฐานท่ี 2.7 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาการทํางานแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตาง

กัน 

สมมติฐานท่ี 3 การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธทางบวกกับความความผูกพันตอองคกร

ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

 สมมติฐานท่ี 4 คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความความผูกพันตอ

องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

1.1. ขอมูลดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา เงินเดือน 

ระดับตําแหนงงาน  ระยะเวลาการทํางาน 

1.2. ขอมูลดานการรับรูผูนํา ไดแก ภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลง ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 

1.3. ขอมูลดานคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ไดแก คาตอบแทนท่ีเพียงพอและ

ยุติธรรม สภาพแวดลอมการทํางานปลอดภัยถูกสุขลักษณะ การพัฒนาความสามารถของบุคคล 

ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน บูรณการทางสังคม ธรรมนูญในองคกร ดุลยภาพระหวางชีวิต

การทํางานกับชีวิตดานอ่ืนๆ การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 

1.4. ขอมูลดานความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ไดแก ดานความเช่ือม่ันและยอมรับ

เปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร ดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการ

ปฏิบัติงาน ดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกร 

2. ดานประชากรท่ีใชในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  พนักงานธนาคารกรุงไทย ท่ีปฏิบัติงานประจํา

หนวยงานหรือสาขาท่ีดําเนินการอยูในจังหวัดนครปฐม จํานวน 335 คน ซ่ึงหมายถึงพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ และผูบริหารระดับตน หมายถึงผูจดัการสาขา ท้ังนี้ไมรวมถึงผูบริหารระดับสูงในองคกร 

(บมจ.ธนาคารกรุงไทย, 2558) ดังตอไปนี ้
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ตารางท่ี 1  จํานวนพนกังานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม  

สาขา จํานวนพนักงาน(คน) สาขา จํานวนพนักงาน(คน) 

สํานักงานเขต พุทธมณฑล 25 สํานักงานเขต นครปฐม 38 

ศาลายา 10 ส่ีแยกสนามจันทร 25 

ศาลายา 2 8 ม.ราชภัฎ นครปฐม 5 

ม.มหิดล 5 พระปฐมเจดีย 17 

เทสโกโลตัส ศาลายา 10 นครปฐม 28 

เซ็นทรัล ศาลายา 10 เทสโกโลตัสนครปฐม 11 

พุทธมณฑลสาย 5 8 บิ๊กซีนครปฐม 12 

ตลาดนํ้าดอนหวาย 7 พระประโทน 17 

ออมใหญ 13 บางเลน  15 

สามพราน 17 กําแพงแสน 15 

นครชัยศร ี 15 ดอนตูม 13 

เทสโกโลตัส นครชัยศร ี 11     

รวม 139 รวม 196 

จํานวนพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 335 คน 

 

3. ดานตัวแปรท่ีศึกษา 

3.1. ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) แบงเปน 3 ดาน ดังนี ้

3.1.1. ขอมูลดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

เงินเดือน ระดับตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางาน 

3.1.2. ขอมูลดานการรับรูผูนํา ไดแก ภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลง ภาวะผูนําแบบ

แลกเปล่ียน 

3.1.3. ขอมูลดานคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานไดแก คาตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรม สภาพแวดลอมการทํางานปลอดภัยถูกสุขลักษณะ การพัฒนาความสามารถของบุคคล 

ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน บูรณการทางสังคม ธรรมนูญในองคกร ดุลยภาพระหวางชีวิต

การทํางานกับชีวิตดานอ่ืนๆ การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 

3.2. ตัวแปรตาม(Dependent Variable)ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

จังหวัดนครปฐม ไดแก ดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมาย รวมถึงคานิยมขององคกร ดานความ

เต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน ดานความตองการท่ีจะรักษาความเปน

สมาชิกภาพขององคกร 

4. ระยะเวลาในการเก็บขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ ดําเนินการระหวาง 30 มกราคม 2557 ถึง 31 

สิงหาคม 2557 โดยการเก็บแบบสอบถามดําเนินการระหวาง 1 กันยายน 2557 ถึง 31 มกราคม 2558 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย  

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหความสัมพันธการรับรูภาวะผูนําและคุณภาพชีวิต     

การทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม”มีกรอบ

แนวคิดของการวิจัย ดังนี้  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)              ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ลักษณะของประชากรศาสตร 

 เพศ 

 อายุ 

 สถานภาพ 

 ระดับการศึกษาสูงสุด 

 เงินเดือน 

 ระดับตําแหนงงาน 

 ระยะเวลาการทํางาน 

การรับรูภาวะผูนํา 

 ภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลง 

 ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 

คุณภาพของชีวิตการทํางานของพนักงาน 

 คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

 สภาพแวดลอมการทํางานปลอดภัย 

     ถูกสุขลักษณะ 

 การพัฒนาความสามารถของบุคคล 

 ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 

 บูรณการทางสังคม 

 ธรรมนูญในองคกร 

 ดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานกับ 

     ชีวิตดานอ่ืนๆ 

 การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 

ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม    

 ดานความเชื่อม่ันและยอมรับ
เปาหมาย รวมถึงคานิยมของ

องคกร 

 ดานความเต็มใจท่ีจะใชความ
พยายามอยางเต็มท่ีในการ

ปฏิบัติงาน 

 ดานความตองการท่ีจะรกัษา
ความเปนสมาชิกภาพขององคกร 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. ทราบระดับความคิดเห็นในการรับรูภาวะผูนํา คุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอ

องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม เพ่ือใหธนาคารนําผลการศึกษาไปสงเสริม

ใหพนักงานเกิดพัฒนาศักยภาพ สรางแรงบันดาลใจในการทํางานซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการกําหนด

สงเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานและเปนพ้ืนฐานโยงไปสูในการเสริมสรางความผูกพันของ

พนักงานท่ีมีตอองคกร 

2. ทราบระดับความผูกพันตอองคกร การรับรูภาวะผูนํา คุณภาพชีวิตการทํางาน ของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา

สงเสริมในการสรางความผูกพันตอองคกรใหเกิดความจงรักภักดี ยึดม่ันในเปาหมายในทิศทาง

เดียวกัน เพ่ือเปนกําลังในการทํางานเพื่อองคกรอยางสูงสุดความสามารถ 

3. ทราบความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทยเพ่ือใหผูบริหารหรือหัวหนางานมีสวนชวยปรับปรุงการรับรูภาวะผูนําทําใหเกิด

แนวคิดพัฒนากระบวนการในการทํางาน ท่ีทําใหพนักงานสามารถรับรูในดานความคิด

กระบวนการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสงเสริมใหเกิดความผูกพันตอองคกรมากย่ิงขึ้น 

4. ทราบความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรและความ

ตองการของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม  เพ่ือใหองคกรนําผลการศึกษาไปสงเสริม

หรือแกไขใหคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในทางท่ีดีขึ้น เพ่ือสรางความผูกพันความ

จงรักภักดีตอองคกร 
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นิยามศัพท 

ภาวะผูนํา หมายถึง รูปแบบของอิทธิพลระหวางบุคคล บุคลิกลักษณะและความสามารถ

ของบุคคลท่ีจะจูงใจใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติตามท่ีไดรับมอบหมายโดยคํานึงถึงความตองการและการ

กระตุนใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกรโดยใชกระบวนการของ 

ภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลง และภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน ตามการรับรูของพนักงาน 

การรับรูความเปนผูนํา หมายถึง ภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรูของพนักงาน

ประกอบดวยภาวะผูนํา 2  แบบคือ 

1. ภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง การท่ีหัวหนา

งานมีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตามให

สูงขึ้นกวาความพยายามท่ีคาดหวัง การพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับท่ี

สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกจิ วิสัยทัศนของทีม องคกร หรือสังคม

โดยผานพฤติกรรม 4 ประการ คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การ

กระตุนทางปญญา และ การคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

2. ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) หมายถึง การท่ีหัวหนางาน

ใหรางวัล หรือลงโทษผูตาม ใหการเสริมแรงตามสถานการณ จูงใจใหผูตามทํางานตามท่ีตน

คาดหวังเอาไว ยึดระเบียบในรายละเอียดตางๆเนนการทํางานใหเปนไปตามระบบงานตางๆรางวัล 

สวนใหญเปนรางวัลภายนอก ซ่ึงผูนําตองรูวาผูตามตองการอะไร และชวยใหผูตามบรรลุเปาหมาย 

ทําใหเกิดความเช่ือมโยงระหวางรางวัลกับเปาหมาย ประกอบดวย การใหรางวัลตามสถานการณ

การบริหารงานแบบวางเฉย 

คุณภาพชีวิตของการทํางาน หมายถึง การทําใหผูปฏิบัติงานมีสภาพการทํางานท่ีดี ตาม

แนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ประการของ Richard E. Walton(1975:91-104) คือ 

1. คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม หมายถึง ไดรับคาจางเพียงพอท่ีจะดํารงชีวิต

ตามมาตรฐานของสังคมท่ัวไป คาจางท่ีไดรับยุติธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับตําแหนงของตนและ

ตําแหนงอ่ืนๆท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

2.สภาพแวดลอมในการ ทํา งานท่ีปลอดภัยและส ง เสริ มสุขภาพ  หมายถึง 

สภาพแวดลอมการทํางาน สถานท่ีทํางาน และบรรยากาศการทํางาน เครื่องมือเครื่องใช รวมถึงเรื่อง

ของกล่ิน เสียง และการรบกวนทางสายตาท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 
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3.การพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง โอกาสท่ีผูปฏิบัติงานไดใชฝมือพัฒนา

ทักษะและความรูของตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวาตนเองมีคา และมีความรูสึก

ทาทายจากการทํางานของตนเอง 

4.ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน หมายถึง โอกาสท่ีผูปฏิบัติงานมีความ

เจริญกาวหนาในการทํางานไดรบัการเล่ือนตําแหนงเกดิความม่ันคง จนผูปฏิบัติงานเกิดความเชื่อม่ัน

ในงาน 

5.บูรณการทางสังคม  หมายถึง การท่ีผู ผูปฏิบัติงานมีความรู สึกวาตนประสบ

ความสําเร็จและมีคุณคา ความรูสึกวาไมมีการแบงชนช้ันวรรณะในหนวยงานและมีความรูสึกวามี

การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นกวาเดิม 

6.ธรรมนูญในองคกร หมายถึง สิทธิวัฒนธรรมขององคการมีความเคารพในสิทธิ

สวนตัวของพนักงาน ยอมรับในความขัดแยงทางความคิด รวมทั้งวางมาตรฐานการใหผลตอบแทน

ท่ียุติธรรมแกผูปฏิบัติงาน 

7.ดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานกบัชีวิตดานอ่ืนๆ หมายถึง ความสมดุลกับบทบาท

ของบุคคลนั้น บทบาทนี้เกี่ยวกับการแบงเวลา อาชีพ การเดินทางซ่ึงควรมีสัดสวนท่ีเหมาะสม

ระหวางการใชเวลาวางของบุคคลและเวลาของครอบครัว รวมทั้งความกาวหนาและการไดรับความ

ดี ความชอบ 

8.การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม หมายถึง ความรูสึกท่ีไดเขารวมเปนสวนหนึ่งของ

องคกรความรูสึกตอลักษณะงานขององคกรท่ีดีอันสงผลตอการพัฒนาประเทศ 

ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความรูสึกทางดานจิตใจท่ีผูกมัดพนักงานไวกับ

องคกร ซ่ึงผูศึกษาใชเกณฑการบงช้ีความผูกพันตอองคการของ Steers(1977) เปนปจจัยในการวัด

ความผูกพันตอองคการประกอบไปดวย 3 ดานดังนี้ 

1. ดานความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร หมายถึง 

ความรูสึกยอมรับและพรอมท่ีจะปฏิบัติตามเปาหมายและคานิยมขององคกรอีกท้ังรูสึกวาเปาหมาย

และคานิยมของคนคลายคลึงกับองคกรท่ีกําหนดไว 

2. ดานความเต็มใจและใชความพยายามเต็มท่ีในการปฏิบัติงานใหองคกร หมายถึง 

การยอมเสียสละเวลา กําลังกาย กําลังความคิด และพรอมท่ีจะใชสติปญญาทํางานอยางเต็มท่ีโดย

มุงหวังใหงานปฏิบัตินั้นประสบความสําเร็จอยางมีคุณภาพในระยะเวลาที่กําหนดซ่ึงจะสงผลถึง

ความสําเรจ็และเปนผลดีตอองคกรในภาพรวม 
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3. ดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกร หมายถึง การ

แสดงออกถึงความจงรักภักดี ซ่ือสัตยตอองคการ ตองการท่ีจะอยูปฏิบัติงานในฐานะเปนพนักงาน 

เจาหนาท่ีคนหนึ่งขององคกรอยางแนวแนไมคิดหรือมีความตองการท่ีจะลาออกจากการเปนสมาชิก

ขององคกรไมวาจะเปนสาเหตุใดมีความภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคกรโดยพรอมท่ีจะบอกกับ

คนอ่ืนไดวาตนเองเปนสมาชิกขององคกรมีความคิดอยากสรางสรรคใหองคการพัฒนาดียิ่งขึ้น 

สํานักงานเขตพุทธมณฑล บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) หมายถึง หนวยงานท่ี

รับผิดชอบในการบริหารธนาคารกรุงไทยสาขาตางๆในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีพิกัดไว ประกอบดวยท้ังหมด 

13 สาขา คือ ศาลายา,ศาลายา2,ม.มหิดล,เทสโกโลตัส ศาลายา,เซนทรัลศาลายา,พุทธมณฑลสาย5, 

ตลาดน้ําดอนหวาย,ออมใหญ,สามพราน,นครชัยศรี และเทสโกโลตัสนครชัยศรี  

สํานักงานเขตนครปฐม บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)หมายถึง หนวยงานท่ี

รับผิดชอบในการบริหารธนาคารกรุงไทยสาขาตางๆในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีพิกัดไว ประกอบดวยท้ังหมด 

12 สาขา คือ ส่ีแยกสนามจันทร,ม.ราชภฎันครปฐม,พระปฐมเจดีย,นครปฐม,เทสโกโลตัสนครปฐม, 

บ๊ิกซีนครปฐม,พระประโทน,บางเลน,กําแพงแสน และดอนตูม 

ผูจัดการสาขา หมายถึง ผูบังคับบัญชา หรือผูนําแตละสาขา เปนผูท่ีมีอํานาจสูงสุดของสาขา 

แตผูจัดการสาขาไมใชหัวหนางานโดยตรง และเรียกผูจัดการสาขา วาหัวหนางานถัดไป 

พนักงาน หรือผูติดตาม หมายถึง พนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย จังหวัด

นครปฐม 
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    บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัย 

การวิเคราะหความสัมพันธการรับรูภาวะผูนําและคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพัน

ตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐมนั้น ผูวิจัยไดศึกษาทบทวนเอกสาร 

แนวคิดและทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจากแหลงขอมูลตางๆเพ่ือนํามาเปนกรอบ

แนวคิดในการศึกษา ในประเด็นตอไปนี้  

1. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา 

2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร 

4. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด  

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
ความหมายของผูนํา(Leader) ซ่ึงตรงกบัภาษาอังกฤษวา“Leader” ไดมีผูใหความหมายไวใน

ลักษณะตางๆ  ความหมายของผูนํา หมายถึง บุคคลซ่ึงไดรับการแตงตั้งขึ้นหรือไดรับการยกยองขึ้น

ใหเปนหัวหนาผูตัดสินใจ(Decision Maker) เพราะมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา และ

ความสามารถในการจูงใจคนใหปฏิบัติตามความคิดเห็นความตองการหรือจะพาผูใตบังคับบัญชา

หรือหมูชนไปในทางท่ีดีหรือช่ัวได 

กลาวโดยสรุปแลว ผูนําคือ ผูท่ีมีศิลปะท่ีสามารถมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน นําบุคคลเหลานั้นไป

โดยไดรับความไววางใจและเชื่อใจอยางเต็มท่ีอีกท้ังยังไดรับความเคารพนับถือ ความรวมมือและ

ความม่ันใจจากผูใตบังคับบัญชาอยางจริงจัง 

ความหมายของภาวะผูนํา(Leadership)ไดมีผูใหความหมายของภาวะผูนําไวหลายประการ 

ความหมายของ ภาวะผูนํา หมายถึงผูท่ีมีอํานาจเหนือผู อ่ืนและอํานาจนี้ชวยใหผูนําสามารถ

ปฏิบัติงานซ่ึงเขาไมสามารถปฏิบัติคนเดียวไดสําเร็จ และทําใหผูตามยอมรับและเต็มใจปฏิบัติตามท่ี

มีประโยชนรวมกันและพฤติกรรมตนอยูภายใตการอํานวยการและการกําหนดแนวทางของผูนํา 
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แนวคิด 

ผูนําเปนผูท่ีมีศิลปะท่ีสามารถมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน และนําบุคคลเหลานั้นไปโดยไดรับ

ความไววางใจและเชื่อม่ันอยางเต็มท่ีพรอมท้ังใหความเคารพนับถือใหความรวมมือและใหความ

ม่ันใจในตัวผูนําอยางจริงจัง ซ่ึงภาวะผูนําเปนศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งท่ีจะจูงใจ

หรือใชอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนในสภาพการณตางๆ เพ่ือปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการ

ส่ือความหมายใหรวมใจกับตนดําเนินการจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ท่ีกําหนดไว มนุษยทุกคนมีภาวะผูนํามาตั้งแตเกิดและไดรับการปรุงแตงโดยการอบรมส่ังสอน

การศึกษาทําใหเกิดภาวะผูนําพ้ืนฐานขึ้นในตัว ส่ิงแวดลอมตางๆ สามารถทําใหภาวะผูนําพ้ืนฐาน

นั้นแปรเปล่ียนไปไดอีกไมวาจะทางดีขึ้นหรือเลวลงและภาวะผูนําสามารถพัฒนาขึ้นได 

ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําแยกไดหลายแนวคดิแตแนวคิดท่ีสําคัญคือผูนําตามทฤษฎีพฤติกรรม

และผูนําตามทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา การแบงประเภทของผูนําตามลักษณะพฤติกรรมมีหลายวิธี

ตามลักษณะตางๆ เชน ลักษณะการปฏิบัติงาน ลักษณะของพฤติกรรม ลักษณะการบริหารฯลฯ 

คุณลักษณะท่ีสําคัญของผูนําท่ีดีจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ

องคกรหรือหนวยงาน(ดร.ชาญชัย อาจินสมาจาร,2554) 

การรับรูความเปนผูนํา  

หมายถึง ภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรูของคนในองคกร อันประกอบดวยภาวะผูนํา 

2  แบบคือ 

1.1 ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership) หมายถึง การท่ีหัวหนา

งานมีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตามให

สูงขึ้นกวาความพยายามท่ีคาดหวัง การพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับท่ี

สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจ วิสัยทัศนของทีม องคกร หรือ

สังคมโดยผานพฤติกรรม 4 ประการ คือการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การ

กระตุนทางปญญา การคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

1.2  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน(Transactional Leadership) หมายถึง การท่ีหัวหนางานให

รางวัล หรือลงโทษผูตาม ใหการเสริมแรงตามสถานการณ จูงใจใหผูตามทํางานตามท่ีตนคาดหวัง

เอาไว ยึดระเบียบในรายละเอียดตางๆเนนการทํางานใหเปนไปตามระบบงานตางๆรางวัลสวนใหญ

เปนรางวัลภายนอก ซ่ึงผูนําตองรูวาผูตามตองการอะไร และชวยใหผูตามบรรลุเปาหมาย ทําใหเกิด



15 

 

ความเช่ือมโยงระหวางรางวัลกับเปาหมาย ประกอบดวยการใหรางวัลตามสถานการณการ

บริหารงานแบบวางเฉย 

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 

แบส และ อโวลีโอ (Bass & Avolio, 1988 อางถึงใน ประเสริฐ สมพงษธรรม, 2537, หนา 

53) กลาวถึง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงวาสามารถเห็นไดจากผูนําท่ีมีลักษณะดงันี้ คือ มีการกระตุน

ใหเกิดความสนใจในระหวางผูรวมงานและผูตามใหมองงานของพวกเขาในแงมุมใหมๆทําใหเกิด

การตระหนักรูในเรื่องภารกิจ(Mission) และวิสัยทัศน(Vision) ของทีมและขององคการ มีการ

พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับความสามารถท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น 

ชักนําใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาเอง ไปสูส่ิงท่ีจะทําใหกลุม

ไดประโยชน ผูนําการเปล่ียนแปลงจะชักนําผูอ่ืนใหทํามากกวาท่ีพวกเขาตั้งใจตั้งแตตน และ

บอยครั้งมากกวาท่ีพวกเขาคิดวามันจะเปนไปไดผูนําจะมีการทาทายความคาดหวังและมักจะ

นําไปสูการบรรลุถึงผลงานท่ีสูงขึ้น 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง(Transactional Leadership) เปนกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอ

ผูรวมงานและผูตาม โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตามใหสูงขึ้นกวาความ

พยายามท่ีคาดหวังพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับท่ีสูงขึ้นและศักยภาพมาก

ขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทีมและขององคการ จูงใจใหผูรวมงานและ

ผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุมองคการหรือสังคมซ่ึง

กระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผูตามนีก้ระทําโดยผานองคประกอบพฤติกรรม 

4 ประการ ดังนี ้

1.1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ(Idealized Influence or Charisma Leadership)  

 หมายถึง การท่ีผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยางหรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม ผูนําจะเปนท่ี    

ยกยองเคารพ นับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดรวมงานกัน ผูตาม

จะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนําของเขา ส่ิงท่ีผูนําตองปฏิบัติ

เพ่ือบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําจะมี

ความสมํ่าเสมอมากกวาการเอาแตอารมณสามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤต  ผูนําเปน

ผูท่ีไวใจไดวาจะทําในส่ิงท่ีถูกตอง ผูนําจะเปนผูท่ีมีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเล่ียงท่ี

จะใชอํานาจเพ่ือผลประโยชนสวนคน แตจะประพฤติตนเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนและเพ่ือ

ประโยชนของกลุม ผูนําจะแสดงใหเปนถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การ
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เช่ือม่ันในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ ความเช่ือและคานิยมของเขา ผูนําจะเสริมความ

ภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความม่ันใจของผูตาม และทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับ

ผูนํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนําแสดงความม่ันใจชวยสรางความรูสึกเปน

หนึ่งเดียวกัน เพ่ือการบรรลุเปาหมายท่ีตองการ ผูตามจะเลียนแบบผูนําและพฤติกรรมของผูนําจาก

การสรางความม่ันใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูนําการเปล่ียนแปลงจึง

รักษาอิทธิพลของตอนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาท่ีขององคกร 

1.2. การสรางแรงบันดาลใจ(Inspiration Motivation)  

 หมายถึง การท่ีผูนําจะประพฤติในทางท่ีจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตามโดยการสราง

แรงจูงใจภายใน การใหความหมายและทาทายในเรื่องของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม

(Team Spirit) ใหมีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติท่ีดีและการ

คิดในแงบวก ผูนําจะทําใหผูตามสัมผัสกับภาพท่ีงดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและส่ือความหวังท่ี

ผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนําจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศน

รวมกัน ผูนําจะแสดงความเช่ือม่ันและแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุ

เปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมายระยะยาว และบอยครั้ง

พบวาการสรางแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผานการคํานึกถึงความเปนปจเจกบุคคล และการกระตุนทาง

ปญญา โดยการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลทําใหผูตามรูสึกวาตนเองมีคุณคา และกระตุนให

พวกเขาสามารถจัดการกับปญหาท่ีตนเองเผชิญได สวนการกระตุนทางปญญาชวยใหผูตามจัดการ

กับปญหาท่ีตนเองมีคุณคา และกระตุนใหพวกเขาสามารถจัดการกับอุปสรรคของตนเอง และเสริม

ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

1.3. การกระตุนทางปญญา(Intellectual Stimulation)  

 หมายถึง การท่ีผูนํามีการกระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้นในหนวยงานทํา

ใหผูตามมีความตองการหาแนวทางใหมๆ มาแกปญหาในหนวยงาน เพ่ือหาขอสรุปใหมท่ีดีกวาเดมิ

เพ่ือทําใหเกิดส่ิงใหมและสรางสรรค โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค มีการตั้งสมมติฐาน การเปล่ียนกรอบ(Reframing) การมองปญหาและการเผชิญกับ

สถานการณเกาๆไดดวยวิถีทางแบบใหมๆมีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆในการ

พิจารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหา มีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหา

ดวยวิธีใหมๆผูนํามีการกระตุนใหผูตามแสดงความคดิและเหตุผล และไมวิจารณความคิดของผูตาม

วามันจะแตกตางไปจากความคิดของผูนํา ผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหาท่ีเกิดขึ้นเปนส่ิงท่ีทาทาย

และเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะแกปญหารวมกันโดยผูนําจะสรางความเช่ือม่ันใหผูตามวาปญหาทุกอยาง
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ตองมีวิธีแกไข แมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูนําจะพิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะ

อุปสรรคทุกอยางได จากความรวมมือรวมใจในการแกปญหารวมกัน โดยผูนําจะสรางความเช่ือม่ัน

ใหผูตามวาปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไข แมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูนําจะพิสูจนใหเห็น

วาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางได จากความรวมมือรวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุก

คน ผูตามจะไดรับรูการกระตุนใหตั้งคําถามตอคานิยมของตนเองความเช่ือ และประเพณี การ

กระตุนทางปญญาเปนสวนท่ีสําคัญของการพัฒนาความสามารถของผูตามในการที่จะตระหนัก 

เขาใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง 

1.4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล(Individualized Consideration)  

 ผูนําจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปน

รายบุคคล และทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช(Coach) และเปนท่ี

ปรึกษา (Advisor)ของผูตามแตละคน เพ่ือการพัฒนาผูตาม ผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความ

ตองการของปจเจกบุคคล เพ่ือความสัมฤทธ์ิและเติบโตของแตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผู

ตามและเพื่อนรวมงานใหสูงขึ้น นอกจากนี้ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสในการ

เรียนรูส่ิงใหมๆสรางบรรยากาศของการใหการสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดานความจําเปนและความตองการการประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและยอมรับความ

แตกตางระหวางบุคคล เชน บางคนไดรับกําลังใจมากกวา บางคนมีโครงสรางงานท่ีมากกวาผูนํามี

การสงเสริมการส่ือสารสองทาง และมีการจัดการดวยการเดินดูรอบๆมีการปฏิสัมพันธกับผูตามเปน

การสวนตัว ผูนําสนในความกังวลของแตละบุคคลเห็นปจเจกบุคคลเปนบุคคล(As a whole person)

มากกวาเปนพนักงานหรือเปนเพียงปจจัยการผลิต ผูนําจะมีการฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจ

เขามาใสใจเรา(Empathy) ผูนําจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูตาม เปด

โอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มท่ีและเรียนรูส่ิงใหมๆท่ีทาทายความสามารถผูนํา

จะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนํา การสนับสนุน และการชวยใหกาวหนาในการทํางานท่ี

รับผิดชอบอยูหรือไม โดยผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ 

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน(Transactional Leadership) 

เปนกระบวนการท่ีผูนําใหรางวัลหรือลงโทษผูตาม ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูตาม 

ผูนําใชกระบวนการแลกเปล่ียนเสริมแรงตามสถานการณ ผูนําจูงใจผูตามใหปฏิบัติงานตามระดับท่ี

คาดหวังไว ผูนําชวยใหผูตามบรรลุเปาหมาย ผูนําทําใหผูตามมีความเช่ือม่ันท่ีจะปฏิบัติงานตาม

บทบาท และเห็นคุณคาของผลพันธท่ีกําหนด ซ่ึงผูนําจะตองรูถึงส่ิงท่ีผูตามจะตองปฏิบัติเพ่ือให
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ไดผลลัพธท่ีตองการผูนําจูงใจโดยเชื่อมโยงความตองการและรางวัลกับความสําเร็จตามเปาหมาย 

รางวัลสวนใหญเปนรางวัลภายนอก ผูนําจะทําใหผูตามเขาใจบทบาท รวมทั้งผูนําจะตระหนักถึง

ความตองการของผูตามผูนําจะรับรูวาผูตามตองทําอะไรเพ่ือท่ีจะบรรลุเปาหมาย ผูนําจะระบุ

บทบาทเหลานี้และขอกําหนดงานท่ีชัดเจน ผูนําจะรับรูความตองการของผูตาม ผูนําจะชวยใหผูตาม

ระบุเปาหมาย และเขาใจวาความตองการหรือรางวัลท่ีพวกเขาตองการจะเช่ือมโยงกับความสําเร็จ

ตามเปาหมายอยางไร ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนประกอบดวย 

1.1 การใหรางวัลตามสถานการณ(Contingent Reward) ผูนําจะทําใหผูตามเขาใจชัดเจนวา

ตองการใหผูตามทําอะไรหรือคาดหวังอะไรจากผูตาม และจากน้ันจะจัดการแลกเปล่ียนรางวัลใน

รูปของคํายกยองชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจายเพ่ิมขึ้น ใหโบนัส เม่ือผูตามสามารถ

บรรลุเปาหมายตามท่ีคาดหวัง ผูนําแบบนี้มักจูงใจโดยใหรางวัลเปนการตอบแทน และมักจูงใจดวย

แรงจูงใจขั้นพ้ืนฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 

1.2.การบริหารแบบวางเฉย(Management by Exception) เปนการบริหารงานท่ีปลอยใหเปนไป

ตามสภาพเดิม(Status quo) ผูนําไมพยายามเขาไปยุงเกี่ยวกับการทํางาน จะเขาไปแทรกตอเม่ือมี

อะไรเกิดผิดพลาดขึ้น หรือการทํางานต่ํากวามาตรฐาน การเสริมแรงมักจะเปนทางลบ หรือให

ขอมูลยอนกลับทางลบ มีการบริหารงานโดยไมปรับปรุงเปล่ียนแปลงอะไร ผูนําจะเขาไปเกี่ยวของ

ก็ตอเม่ืองานบกพรองหรือไมไดมาตรฐาน การบริหารแบบวางเฉย แบงไดเปน 2 แบบคือ 

การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก(Active Management by Exception) ผูนําจะใชวิธีการทํางาน

แบบกันไวดีกวาแก ผูนําจะคอยสังเกตผลการปฏิบัติงานของผูตาม และชวยแกไขใหถูกตองเพ่ือ

ปองกันการเกิดความผิดพลาดหรือลมเหลว 

การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ(Passive Management by Exception)ผูนําจะใชวิธีการทํางาน

แบบเดิม และพยายามรักษาสภาพเดิม ผูนําจะเขาไปแทรกแซงถาผลการปฏิบัติงานไมไดตาม

มาตรฐาน หรือถามีบางอยางผิดพลาด 

กลาวโดยสรุปแลว ภาวะผูนํา คือ ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งท่ีจะจูงใจหรือใช

อิทธิพลตอผูอ่ืนไมวาจะเปนผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ ผูนําเปนบทบาทท่ี

สําคัญมักกอใหเกิดความสําเร็จและปญหาไดในสถานการณตางๆ การเปล่ียนแปลงความเช่ือ

แนวคิด ความเคยชินลวนแตเปนส่ิงท่ีผูคนไมอยากเปล่ียนแปลงบทบาทของการเปนผูนําจึงตองเปน

ผูท่ีสามารถกระตุนใหคนตระหนักในความจําเปนท่ีจะตองเปล่ียนแปลงโดยไมถูกเมินเฉยหรือ

ตอตานเพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการส่ือความหมายหรือการติดตอกันและกัน

ใหรวมใจกับตนดําเนินการจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู 

การรับรูเปนพ้ืนฐานของการทําความเขาใจส่ิงแวดลอม เกิดขึ้นไดเม่ือส่ิงเราจากส่ิงแวดลอม

เขามากระทบกับอวัยวะรับความรูสึก ซ่ึงจะสงกระแสความรูสึกนั้นๆไปยังสมองเพ่ือใหเกิดการ

ตีความและการรับรูขึ้น นอกจากนี้การรับรูบุคคลเปนกระบวนการสรางความประทับใจตอบุคคล

อ่ืนๆในดานตางๆอันเนื่องจากการสรางสัมพันธภาพกัน ดังนั้นจะเห็นไดวาการรับรูมีความสําคัญ

อยางย่ิงตอพฤติกรรมของมนุษยในการดํารงชีวิต 

 การรับรูเปนกระบวนการชีวิตมนุษยในการทําความเขาใจและแปลผลขอมูลท่ีไดรับมาจาก

ส่ิงแวดลอมรอบๆตัวของมนุษย โดยผานประสาทสัมผัสท้ังหา ไดแก ตา หู จมูก ล้ินและผิวหนัง ซ่ึง

การเปลความหมายจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับส่ิงเรา ตัวกระตุน ประสบการณและการเรียนรูใน

อดีตของแตละบุคคล(อรพินธ เสวกวาป,2553) 

ถวิล ธาราโภชน และศรันย ดําริสุข (2543) ไดกลาววา การรับรูเปนคุณลักษณะอยางหนึ่งท่ี

บุคคลมีอยู จะเกิดขึ้นตอเนื่องจากการรูสึก การรับรูเปนกระบวนการท่ีมีขั้นตอน ซ่ึงมีการเลือก

(Selection) เปนกระบวนการแรกสุดของการรบัรูโดยท่ีเลือกจะเกิดขึน้จากการใสใจ(Attention) ของ

บุคคลท่ีมีตอส่ิงนั้น นักจิตวิทยาจึงเรียกลักษณะนี้วา การใสใจท่ีจะเลือก(Selective Attention) หรือ

การเลือกท่ีจะรับรู(Selective Perception) การใสใจท่ีจะเลือกเปนกระบวนการรับรูท่ีจะเลือกส่ิงเรา

เฉพาะท่ีบุคคลเกิดการใสใจ ซ่ึงเปนธรรมชาติของมนุษยท่ีจะตองใชในการเลือกเฟนส่ิงเราท่ีมีอยู

ท้ังนี้เพราะในเวลาหนึ่งๆบุคคลจะตองพบกับส่ิงเรามากมาย แตวาบุคคลสามารถท่ีจะเอาใจใสหรือ

สนใจส่ิงเราเพียงหนึ่งหรือสองอยาง ทําใหเกิดการรับรูไดเดนชัดเฉพาะส่ิงเราท่ีตนเองใหความ

สนใจเทานั้น สวนส่ิงเราอ่ืนอาจจะรับรูไดเพียงเลือนราง และในส่ิงเราบางอยางอาจรับรูไมไดเลย 

องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการรับรู 

การรับรูเปนการแสดงออกทางความคิดและจิตใจท่ีผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 ของแตละ

บุคคลท่ียอมแตกตางกัน ดังนี้ผูวิจยัจึงไดศึกษาแนวความคิดเกีย่วกบัองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการ

รับรูไวดังนี้ 

นาฏยา ปรัชญาชัย(2553) ไดสรุปไววา บุคคลแตละคนมีความแตกตางกันท้ังในดานภูมิหลัง 

ประสบการณ ลักษณะประจําตัวของแตละบุคคล การเปล่ียนแปลงของส่ิงตางๆระยะเวลา

สถานการณท่ีแตละบุคคลกําลังเผชิญอยูลวนแลวแตเกี่ยวของกับการรับรูของบุคคล ดังตอไปนี ้

 1.การใสใจ(Attention) เปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู หมายความวา การท่ีบุคคลมี

การรับรูในส่ิงใดก็ตามแต บุคคลตองเกิดการใสใจในส่ิงนั้นขึ้นมา ซ่ึงการใสใจเปนเสมือน
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กระบวนการเตรียมพรอมท่ีจะรับรู เปรียบเสมือนกระบวนการของการกระทําท่ีมุงไปยังส่ิงเราโดย

เริ่มตั้งแตการปรับตัวของอวัยวะรับความรูสึก เชน การใชจมูกสูดดม การใชศีรษะหันซายขวาการ

ใชสายตาเพงมองและอ่ืนๆอันเปนพฤติกรรมท่ีนําไปสูการใสใจ ถาส่ิงใดไดรับการใสใจมาก ส่ิงนั้น

ก็จะมีความเดนชัดตอการรับรูมากขึ้นตามลําดับความสําคัญ ซ่ึงการเกิดการใสใจนั้นจะขึ้นอยูกับ

องคประกอบ 2 ประการ คือ ภาวะของผูรับรู(State of the perceiver)และคุณลักษณะของส่ิงเรา 

(Stimulus characteristics)  

 1.1.ภาวะของผูรับรู หมายถึง สภาพของบุคคลท่ีเปนผูรบัรูวาขณะนั้นบุคคลมีสภาพเปนเชน

ไรเพราะบุคคลแตละคนเกิดมามีสภาพตางกัน เจริญเติบโตมาในสังคมท่ีตางกันยอมทําใหมี

ความคิดแตกตางกันไปดวย  ซ่ึงความแตกตางกันในดานความตองการ(Need) แรงจูงใจ

(Motives)และการคาดหวัง(Expectancy) นับวาเปนส่ิงสําคัญท่ีเปนเหมือนตัวกระตุนใหบุคคลเกิด

การใสใจ 

 1.2.คุณลักษณะของส่ิงเรา เปนส่ิงท่ีบุคคลไดพบไดรูสึกและจะทําใหบุคคลเกิดการใสใจ

มากนอยเพียงใด อาจพิจารณาจาก ความเขม(Intensity) เปนระดับความหนักเบาหรือความเขมจาง

ของส่ิงเราจะเปนสวนหนึ่งท่ีชวยใหบุคคลมีการใสใจในส่ิงนั้นมากขึ้น ขนาด(Size) ส่ิงเราท่ีมีขนาด

ใหญมักจะสรางความสนใจหรือใสใจไดดีกวาส่ิงเราขนาดเล็ก ทําตรงกันขามหรือทําแปลกออกไป

(Contrast) การทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดใหผิดแปลกไปจากเดิมจะทําใหเกิดการใสใจในส่ิงนั้นขึ้นมา การ

ทําซํ้า(Repetition)และการเคล่ือนไหว(Movement) เปนการทําใหส่ิงเราเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนแปลง

ไปมา 

 2.ประสบการณเดิม(Previous Experience) กลาวไดวา เรื่องราวหรือความรูเกี่ยวกับส่ิงตางๆ

ท่ีบุคคลมีอยูจะมีมากนอยหรือเปนเรื่องเกี่ยวกับส่ิงใดก็ขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคล

ประสบการณเดิมเปนเหมือนเครื่องมืออีกอยางหนึ่งท่ีจะทําใหการตีความจากการรูสึกชัดขึ้น การ

รับรูของบุคคลไมไดเกิดขึ้นดวยความวางเปลา แตจะมีองคประกอบหลายประการท่ีทําใหเกิดการ

รับรู โดยเฉพาะประสบการณเดิมเปนส่ิงท่ีบุคคลสะสมกันมาตั้งแตเริ่มเกิดส่ิงเหลานี้บุคคลจะนํามา

ใหคาดคะเนหรือเตรียมการเพ่ือรับรูยอมทําใหการรบัรูท่ีไดมีความหมายตอการดํารงชีวิตของบุคคล

อยางย่ิง 

 3.การเตรียมการคิดและสถานการณหอมลอม ประสบการณตางๆจะทําใหบุคคลเกิดความ

คาดหวังในเหตุการณตางๆท่ีจะเกิดขึ้นแตกตางกันออกไป การมีชีวิตอยูในสังคมท่ีอยูทามกลาง

ส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันอยางมากมายน้ัน จะตองตีความและรับรูในส่ิงเราท่ีหอมลอมอยู จึงตอง
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เกิดการวิเคราะหพิจารณาไตรตรอง อันเปนการเตรียมการคิดท่ีจะรับรูตอส่ิงเราตางๆรอบตัวอยาง

เหมาะสม 

บารอนและกรีนเบอรก(Baron and Greensberg,1990)กลาววาพฤติกรรมมนุษยไมวาอยู

ในขณะใดรวมท้ังเม่ืออยูในองคการ สวนใหญเกิดขึ้นจากการท่ีบุคคลรับรูโลกรอบตัวในขณะนั้นๆ

ซ่ึงการตีความจะเปนตัวกอรางความรูสึก การตัดสินใจ และพฤติกรรมของเขา การเขาใจเรื่องการ

รับรูจะชวยใหบุคคลเขาใจกระบวนตางๆในองคการไดมากขึ้น การท่ีผูอ่ืนมีความสําคัญตอชีวิตและ

สามารถมีอิทธิพลไดในหลายๆดาน ทําใหบอยครั้งท่ีบุคคลพยายามทําความเขาใจผูอ่ืนรอบตัวโดย

การพยายามหาเหตุผลของการแสดงพฤติกรรม พยายามระบุนิสัยหลักของผูอ่ืน พยายามตระหนัก

ถึงอารมณและความรูสึกท่ีมีตอผูอ่ืนในขณะนั้น การไดขอมูลดังกลาวอยางเท่ียงตรง มีผลตอการทํา

ความเขาใจผู อ่ืน ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงตอการติดตอสัมพันธกับบุคคลรอบขางอยางมี

ประสิทธิภาพ 

การพยามเขาใจผูอ่ืนเกิดจากการพยายามหาเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมโดยการดูวาบุคคล

มีลักษณะนิสัยอยางไร ตลอดจนหาวาบุคคลแสดงพฤติกรรมจากสาเหตุภายในหรือจากสาเหตุ

ภายนอก เพ่ือวางแผนในการติดตอกับบุคคลในครั้งตอไป ท้ังนี้เนื่องจากถาบุคคลแสดงพฤติกรรม

ตางไปในสถานการณท่ีตางกัน ทําใหยากตอการติดตอสัมพันธ การรับรูท่ีผิดพลาดจะทําใหเกิด

ความผิดพลาดในการพยายามทําความเขาใจผูอ่ืนซ่ึงความผิดพลาดดังกลาวอาจเกิดการระบุสาเหตุ

ของพฤติกรรมผิดพลาด หรือเกิดจากการเขาขางตนเอง เชน เวลาท่ีบุคคลประสบความสําเร็จจะอาง

วาเปนเพราะความสามารถของตนเองท่ีทําใหงานสําเร็จ แตถาลมเหลวจะโทษสาเหตุภายนอก โดย

อางวาเปนส่ิงท่ีตนไมสามารถควบคุมได ซ่ึงการรับรูชวยใหบุคคลมีกรอบการมองตนเองและผูอ่ืน

ชวยใหเขาใจวาผูอ่ืนมองเห็นส่ิงตางๆอยางไร ตลอดจนเพราะเหตุใดเขาจึงเห็นและแสดงออก

เชนนั้น ทําใหเขาใจและสามารถประเมินพฤติกรรมของผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บุคคล

รับรูส่ิงตางๆตางกัน และแสดงพฤติกรรมไปตามท่ีรับรู โลกของคนแตละคนแตกตางกันเพราะรับรู

ขอมูลตางกัน มีกรอบในการอางอิงตางกัน 

กลาวโดยสรุปจะพบวา ความหมายของ การรับรู วาเปนกระบวนการที่บุคคลรับขอมูล 

ประมวลผลขอมูลและแปลความหมายขอมูลท่ีไดรับออกมาตามการรับรูของแตละบุคคล โดยการ

แปลความหมายจะแตกตางกันไปในแตละบุคคลขึ้นอยูกับส่ิงเรา ตัวกระตุน ประสบการณ และการ

เรียนรูในอดีตท่ีผานมา ซ่ึงการรับรูท่ีไดรับนั้นอาจตรงหรือไมตรงกับความเปนจริง 
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แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

คุณภาพชีวิตการทํางาน(Quality of working life) เปนองคประกอบหรือเปนมิติหนึ่งท่ีสําคัญ 

ของคุณภาพชีวิตนั่นเอง คุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายท้ังทางกวางและทางแคบ ซ่ึงได

รวบรวมความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานไวในประเด็นตางๆ ดังนี ้

 คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายท่ีกวาง หมายถึงส่ิงตางๆท่ีเกี่ยวของกับชีวิตการทํางาน 

ซ่ึงประกอบดวย คาจาง ช่ัวโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน ผลประโยชนและบริการ 

ความกาวหนาในการทํางาน และการมีมนุษยสัมพันธ ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตแรงจูงใจและความพึง

พอใจสําหรับคนงาน 

 คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายอยางแคบคือ ผลท่ีมีตอคนงานซ่ึงหมายถึง การ

ปรับปรุงในองคกรและลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงพนักงานควรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

สําหรับการสงเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของแตละบุคคล และรวมถึงความตองการของ

พนักงานในเรื่องความพึงพอใจในงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีจะมีผลตอสภาพการทํางาน

ของเขาดวย 

 คุณภาพชีวิตการทํางานในแงมุมท่ีหมายถึงการคํานึงถึงความเปนมนุษยในการทํางาน

(Humanization of work) ซ่ึงประเทศฝรัง่เศสและประเทศท่ีพูดภาษาฝรั่งใชคําวา การปรับปรุงสภาพ

การทํางาน(Improvement of working condition) ประเทศสังคมนิยมใชคําวา การคุมครองแรงงาน 

(Workers' protection) กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย หรือในญ่ีปุนใชคําวาสภาพแวดลอมการทํางาน 

(Working environment) และความเปนประชาธิปไตยในสถานท่ีทํางาน(Democratization of the 

workplace) คุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการ แนวปฏิบัติหรือเทคโนโลยีท่ี

สงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจมากขึ้นในการปรับปรุงผลลัพธท้ัง

ขององคการและปจเจกบุคคล ตามลําดับ 

นอกจากนี้ Richard E. Walton(1997)ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสําคัญท่ีประกอบขึ้น

เปนคุณภาพชีวิตการทํางานในหนังสือ Criteria for quality of working life โดยแบงออกเปน8 

ประการ คือ 

1. คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ(Adequate and fair compensation)หมายถึง การ

ท่ีผูปฏิบัติงานไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนๆ อยางเพียงพอกับการมี

ชีวิตอยูไดตามมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และตองเปนธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับงานหรือ

องคการอ่ืนๆดวย 
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2. ส่ิงแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย(Safe and healthy environment) หมายถึง 

ส่ิงแวดลอมท้ังทางกายภาพและทางดานจิตใจ นั่นคือ สภาพการทํางานตองไมมีลักษณะท่ีตองเส่ียง

ภัยจนเกินไป และจะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ

อนามัย 

3. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี(Development 

of human capacities)งานท่ีปฏิบัติอยูนั้นจะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชและพัฒนาทักษะ

ความรูอยางแทจริงและรวมถึงการมีโอกาสไดทํางานท่ีตนยอมรับวาสําคัญและมีความหมาย 

4. ลักษณะงานท่ีสงเสริมความเจริญเติบโตและความม่ันคงใหแกผูปฏิบัติงาน(Growth 

and security) นอกจากงานจะชวยเพ่ิมพูนความรูความสามารถแลว ยังชวยใหผูปฏิบัติงานไดมี

โอกาสกาวหนา และมีความม่ันคงในอาชีพตลอดจนเปนท่ียอมรับท้ังของเพ่ือนรวมงานและสมาชิก

ในครอบครัวของตน 

5. ลักษณะงานมีสวนสงเสริมด านบูรณการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (Social 

integration) ซ่ึงหมายความวางานนั้นชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคล

อ่ืนๆรวมถึงโอกาสท่ีเทาเทียมกันในความกาวหนาท่ีตั้งอยูบนฐานของระบบคุณธรรม 

6. ลั กษณะง าน ท่ี ตั้ ง อ ยู บ นฐ า นขอ งก ฎหม ายห รื อก ระบวนก าร ยุ ติ ธ ร ร ม

(Constitutionalism) ซ่ึงหมายถึง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมให เกิดการเคารพ

สิทธิสวนบุคคลมีความเปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แตละ

คนจะไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครอง

ดวยกฎหมาย 

7. ความสมดุลระหวางชีวิต กับการทํางานโดยสวนรวม(The total life space) เปนเรื่อง

ของการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอกองคกรอยางสมดุล 

นั่นคือตองไมปลอยใหผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไปดวยการกําหนด

ช่ัวโมงการทํางานท่ีเหมาะสมเพ่ือหลีกเล่ียงการท่ีตองคร่ําเครงอยูกับงานจนไมมีเวลาพักผอนหรือ

ไดใชชีวติสวนตัวอยางเพียงพอ 

8. ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง(Social relevance)ซ่ึง

นับเปนเรื่องท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีผูปฏิบัตงิานจะตองรูสึก และยอมรับวาองคการท่ีตนปฏิบัติงาน

อยูนั้นรับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ  ท้ั งในดานผลผลิต  การจํากัดของเสียการรักษา

สภาพแวดลอม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงานและเทคนิคดานการตลาด 
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การสรางความพึงพอใจในการทํางานแนวคิดทฤษฎีปจจัยคู(Two-Factor Theory) ของเฟรด

เดอริก เฮอรซเบอร(Fredrick Herzberg) มาเปนเคร่ืองชวยในการช้ีนํานั่นคือ ปจจัยจูงใจ(Motivator 

factors) และปจจัยสุขอนามัย(Hygiene factors) 

ปจจัยจูงใจ(Motivator factors) เปนองคประกอบหรือปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

โดยตรง(Intrinsic aspects of the job) เปนปจจัยท่ีจูงใจพนักงานในหนวยงานใหเกิดความพอใจ 

ไดแก ความสําเร็จของงาน(Achievement) การไดรับการยอมรับนับถือ(Recognition) ความกาวหนา

ในตําแหนงหนาท่ีการงาน(Advancement) ลักษณะของงาน(Work itself)โอกาสท่ีจะกาวหนาใน

อนาคต(Possibility of growth) ความรับผิดชอบ(Responsibility)  

ปจจัยสุขอนามัย(Hygiene factors) เปนองคประกอบท่ีไมใชเกี่ยวกับตัวงานโดยตรงแตมี

ความเกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงาน(Extrinsic factors)เปนปจจัยท่ีไมใชส่ิงจูงใจแต สามารถทําให

บุคลากรพึงพอใจหรือไมพึงพอใจท่ีจะปฏิบัติงานได คือ การบังคับบัญชา(Supervision) นโยบาย

บริหาร(Policy and administration) สภาพการทํางาน(Working condition) ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา(Relations with superiors)ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา(Relation with 

subordinates) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน(Relation with peers) ตําแหนงในบริษัท(Status) 

ความม่ันคงในงาน(Job security) เงินเดือน(Salary) ชีวิตสวนตัว(Personal life) 

นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอ่ืนท่ีมีสวนทําใหเกิดความพึงพอใจไดเชนกัน อาทิ ช่ัวโมงการทํางานท่ี

เหมาะสมและเปนไปตามขอบัญญัติของกฎหมาย ,ลักษณะของงานท่ีทํา ไดแก การไดทํางานท่ีตรง

กับความตองการและความรู ความสามารถของตนและไมเกิดความเส่ียงในขณะปฏิบัติงาน,การ

ติดตอส่ือสาร(Communication)ไดแก การส่ือสารเพ่ืออํานวยประโยชนใหการดําเนินงานเปนไป

อยางราบรื่น ทันตอเวลาและความตองการของบุคคลในองคการ,ส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน

ตางๆ(Benefits)ไดแก การบริการ การรักษาพยาบาล สวัสดิการตางๆ 

กลาวโดยสรุปจะพบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน เปนคําท่ีมีความหมายกวางครอบคลุมไปใน

ทุกดานท่ีเกี่ยวของกับชีวิตในการทํางานของแตละบุคคลและสภาพแวดลอมในการทํางานภายใน

องคกร แตมีเปาหมายสําคัญรวมกันอยูท่ีการลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใน

งานท่ีทํา ซ่ึงถือเปนกลไกสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานท่ีทํางานท้ังนี้เพราะคุณภาพ

ชีวิตการทํางานท่ีดีเปนส่ิงตอบสนองความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานและผูปฏิบัติเม่ือ

บุคคลเหลานี้เกิดความรูสึกพึงพอใจตอความคาดหวังในการทํางานของตนแลว ยอมจะเกิดความ
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ผูกพันตอองคกรในท่ีสุด นั่นคือ ไมตองการออกจากองคกรทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีให

องคกร และเช่ือม่ันในคานิยมและเปาหมายขององคกร 

 

แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร 

ความผูกพันตอองคกรเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอความมีประสิทธิผลขององคกรและยังเปน

ตัวทํานายการลาออกของพนักงานไดดีกวาความพึงพอใจในการทํางาน ผูท่ีมีความผูกพันตอองคกร

สูง จะปฏิบัติงานไดดีกวาผูท่ีมีความผูกพันตอองคกรต่ําหรือไมมีเลย ซ่ึงผลดีก็จะตกอยูกับองคกร

และผูปฏิบัติการเองและส่ิงเหลานี้เปนคุณสมบัติท่ีทุกองคกรปรารถนาซ่ึงยังมีนักวิชาการได

กลาวถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคกรไว ดังนี ้

 แนวความคิดเกี่ยวกบัความยึดม่ันผูกพันตอองคกรเริ่มตนจากแนวคิดในเชิงการแลกเปล่ียน 

(Reward-cost notation)ซ่ึงปรากฏในรูปของการแลกเปล่ียนในเชิงรูปธรรมและนามธรรม ความ

ชัดเจนอยูตรงท่ีมีการตอรองหรือการแลกเปล่ียนระหวางปจเจกบุคคลกับองคกร ยิ่งพอใจกับการ

แลกเปล่ียนกย็ิ่งมีความยึดม่ันผูกพันตอองคกร โดยเบคเกอร และนูเฮาเซอร(Becker and Nuehauser, 

1975)ไดพัฒนากรอบการศึกษาตามแนวคิดเชิงแลกเปล่ียนมาใชสรางทฤษฎีการลงทุน(Side-bet 

Theory) ซ่ึงสาระสําคัญของทฤษฎีนี้ คือ การพิจารณาความยึดม่ันผูกพันตอองคการวาเปนผลมาจาก

ท่ีคนเราเปรียบเทียบช่ังน้ําหนักวา ถาเขาลาออกจากองคกรไปเขาจะสูญเสียอะไร เนื่องจากการท่ี

คนเราเขาไปเปนสมาชิกขององคกรหรือหนวยงานในชวงระยะเวลาหน่ึงก็จะกอใหเกิดการลงทุน 

(Investment)เรียกวา ทฤษฎีการลงทุน ซ่ึงอาจปรากฏในรูปเวลา กําลังกาย กําลังสติปญญาท่ีเสียไป 

ตลอดจนการยอมเสียโอกาสบางอยางไป เชนโอกาสจะไปทํางานหรือเปนสมาชิกขององคกรอ่ืน 

เม่ือเปนเชนนี้บุคคลเชนนั้นยอมหวังผลประโยชนท่ีจะไดรับตอบแทนจากองคกรในระยะยาว เชน 

บําเหน็จ บํานาญ ซ่ึงนอกเหนือไปจากคาตอบแทนรายเดือน แตถาเขาลาออกไปกอนกําหนดเวลาก็

เทากับเขาลงทุนแรงกายแรงใจและสติปญญาไปโดยไดผลประโยชนไมคุมคา เพราะฉะนั้นการท่ี

คนเราเขามาทํางานหรือเปนสมาชิกขององคกรยิ่งนานเทาไรก็เทากับวาการลงทุนของเขาไดสะสม

เพ่ิมขึ้น นํามาซ่ึงความยากลําบากท่ีจะตัดสินใจลาออกจากองคกร เพราะถาหากตัดสินใจออก ยอม

หมายถึง เขาสูญเสียมากกวาประโยชนท่ีจะไดรับ อยางไรก็ตามแนวคิดนี้มีขอจํากัดในการนําไป
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อธิบายปรากฏการณบางประการเชนเดียวกับแนวคิดอ่ืนๆ โดยระบบสังคมในแตละแหงยอมมีการ

กําหนดระบบการใหคุณคาของตนซ่ึงอาจะแตกตางจากชุมชนอ่ืน ดังนั้น การท่ีบุคคลเติบโตจาก

ระบบสังคมท่ีมีคุณคาแตกตางกัน ยอมจะประเมินคุณคาของส่ิงเดียวกันในระดับมากนอยตางกัน 

ดังนั้น ตัวแปรเดียวกันยอมมีอิทธิพลตอระดับความยึดม่ันผูกพันตอองคกรในแตละบุคคลไมเทากัน 

จึงถือวาทฤษฎีการลงทุน เปนเพียงมิติหนึ่งของการศึกษาเทานั้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาขยาย

ขอบขายออกไปอีก โดยเห็นวาความผูกพันตอองคกร ประกอบดวยลักษณะ 3 ประการ(Becker and 

Nuehauser,1975) คือ 

1. ความเช่ืออยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร สืบเนื่องจาก

บุคคลมีความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันกับองคกร มีคานิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกองคกรคนอ่ืนๆมี

ความผูกพัน ความเปนเจาขององคกร 

2. ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคกรเพ่ือใหเปาหมาย
ขององคกรบรรลุผลสําเร็จ โดยบุคคลจะไมโยกยายหรือเปล่ียนแปลงท่ีทํางานหรือลาออกจาก

องคกรเพราะรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกรมีความรูสึกม่ันคงที่จะอยูกับองคกรนั้น 

3. เต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพ่ือองคกร โดยบุคคลจะอุทิศกําลังกายกําลังใจ

เพ่ือปฏิบัติภารกิจขององคกรอยางเต็มท่ี โดยความรูสึกนี้จะแตกตางจากความผูกพันตอองคกรอัน

เนื่องมาจากความเปนสมาชิกขององคกรโดยปกติ ตรงท่ีพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานมีความยึดม่ัน

ผูกพันตอองคกรอยางแทจริง มุงเนนความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร 

สเตียรส และพอรตเตอร(Steers and Porter(1983),442)ไดเสนอแนวคิดความผูกพันตอ

องคกร สามารถแบงออกเปน 2 แนวคิด คือ 

1. ความผูกพันทางดานทัศนคต ิคือการท่ีบุคคลจะนําตนเองไปเปนสวนหนึ่งขององคกรและ

ผูกพันในฐานะสมาชิกขององคกรเพ่ือไปสูเปาหมายขององคกร 

2. ความผูกพันทางดานพฤติกรรม เปนการศึกษาพฤติกรรมท่ีเปนปจจัยความสนใจท่ีบุคคล

จะไดรับจากองคกร เชน การไดรับความนับถือเปนอาวุโส การไดรับคาตอบแทนสูง 

สเตียรส(Steers(1977),46-56)ไดสรุปผลการวิเคราะหท้ังของตนเองในป 1976 และของบูชานัน

ในป 1974 พบวามีปจจัย 3 ประการท่ีสําคัญในอันท่ีจะนําไปสูความรูสึกผูกพันตอองคกร ซ่ึง

ประกอบไปดวย 

ลักษณะสวนบุคคล(Personal characteristics)หมายถึง ตัวแปรตางๆท่ีระบุถึงคุณสมบัติของ

บุคคลนั้นๆ เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
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ลักษณะงาน(Job characteristics) หมายถึง สภาพงานท่ีแตละบุคคลรับผิดชอบหรือปฏิบัติอยู

วามีลักษณะเปนอยางไรซ่ึงประกอบดวย ความมีอิสระในงาน ความหลากหลายในงาน การ

รับทราบผลยอนกลับของงาน ความประจักษในงาน งานท่ีทาทาย งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับ

ผูอ่ืน 

ประสบการณในการทํางาน(Work experience characteristics) หมายถึง ความรูสึกของ

ผูปฏิบัติงานแตละคนวามีความรับรูตอการทํางานในองคกรท่ีผานมาอยางไร โดยกําหนดไว คือ 

ทัศนคติของกลุมตอองคกร ความคาดหวงัท่ีจะไดรับการตอบสนองจากองคกร ความรูสึกวาตนเอง

มีความสําคัญตอองคกรและความรูสึกวาองคกรเปนท่ีพ่ึงพิงได 

บารอน และกรีนเบอรก(Baron and Greenberg(1990),165) กลาววาความผูกพันตอองคกรมี

ผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคล คือ ถาบุคคลมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง 

ระดับการขาดงานหรือเปล่ียนงานจะมีนอย ถาบุคคลมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง บุคคลจะ

ไมพยายามหาโอกาสเปล่ียนงานใหม ถาบุคคลมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง จะพยายามตั้งใจ

ทํางาน อุทิศกําลังกายและสติปญญาแกองคกรอยางเต็มท่ี ความผูกพันตอองคกรในระดับสูงมักมีผล

มาจากความพอใจในการทํางานในระดับสูง 

ออสคาร(Oscar(1966),488-503 อางถึงใน นันทนา ประกอบกิจ, 2538, หนา 51) กลาววา

ความคาดหวังท่ีจะมีโอกาสกาวหนาและประสบผลสําเร็จในการงาน ก็มีผลตอความผูกพันตอ

องคการเชนกัน ดังนั้นการสรางความรูสึกใหผูปฏิบัติงานเห็นวาเขามีโอกาสกาวหนาและประสบ

ความสําเร็จในงานจะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะเพ่ิมความรูสึกผูกพันตอองคกร 

ศุภวุฒิ กาฬสุวรรณ และคณะ(2545,หนา 77) กลาววาปจจัยท่ีเพ่ิมระดับความผูกพันตอ

องคกรและปจจัยท่ีลดระดับความผูกพันตอองคกร มีดังตอไปนี ้

1.ปจจัยท่ีเพ่ิมระดับความผูกพันตอองคกร คือ แนวโนมแรงจูงใจงานเฉพาะดานความ

รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน ความมีอิสระตอการการปฏิบัติงานออยูในระดับสูง ความพอใจใน

ระดับการทํางานของตน ความมีอาวุโสหรือมีตําแหนงงานม่ันคงถาวร การควบคุมงานท่ีมีระดับ

คุณภาพสูงการประเมินผลงานท่ีมีความบริสุทธ์ิยุติธรรม 

   2.ปจจัยท่ีมักลดความผูกพันตอองคการใหนอยลง  คือ บทบาทในงานท่ีรับผิดชอบ

คลุมเครือไมชัดเจน บรรยากาศในการทํางานเครงเครียด โอกาสหางานใหมท่ีอ่ืนมีมาก มีความ

เช่ือม่ันวาบริษัท ไมใสใจในลูกจางของตน ควบคุมงาน/หัวหนางานใชวิธีทําโทษคนงาน 

 สรุปไดวามีปจจัยพ้ืนฐานท่ีทําใหคนในองคกรเกิดความผูกพันตอองคการมีปจจัยท่ีสําคัญ

หลายประการสรุปได ดังนี ้
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1. ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน 

สถานภาพการสมรส ตําแหนง เปนตน 

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติไดแก ความมีอิสระในการหางาน ความประจักษในงานการรับทราบ

ผลยอนกลับของงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน โอกาสกาวหนาในการทํางาน 

3. ปจจัยเกี่ยวกับประสบการณในการทํางาน เชน ทัศนคติของกลุมตอองคกร ความคาดหวังท่ี

จะไดรับการตอบสนองจากองคกร ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคกร ความรูสึกวาองคกร

เปนท่ีพึงพิงได เปนตน 

กลาวโดยสรุปจะพบวา  ความสําคัญของความผูกพันตอองคกรไดวา ความผูกพันตอองคกร

เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวใหสมาชิกในองคกร ไดมีเปาหมายในการทํางานรวมกัน รวมกันคิด รวมกันทํา 

รวมกันแกปญหา รวมพัฒนาและรวมยินดีในผลสําเร็จของงานอยางมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลท่ีดีก็จะตกอยูกับองคกรและผูปฏิบัติการเองและส่ิงเหลานี้เปนคุณสมบัติท่ีทุกองคกร

ตองการ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคกร 

 ไอเซนเบอรเกอร(Eisenberger,1990) กลาววาคุณภาพชีวิตดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและ

เปนธรรม ความกาวหนาและม่ันคงในงาน จะทําใหพนักงานเกิดความจงรักภักดีตอองคกรยิ่งขึ้น

ตลอดจนความรูสึกผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้น 

 ฮูส และ คูมิงส(Huse and Cummings,1985) กลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางานสงผลให

พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานและมีสุขภาพจิตท่ีสมบรูณและองคประกอบหนึ่งท่ีทําใหสมาชิก

ในองคกรมีความผูกพันตอองคกร 

 แฮคแมน และซุทเทล (Hackman and Suttle, 1977) เสนอวา คุณภาพชีวิตการทํางานเปนส่ิง

ท่ีสนองผาสุกและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานทุกคนในองคกรไมวาจะเปนระดับคนงาน 

หัวหนางาน ผูบริหาร หรือแมแตผูเปนเจาของบริษัทหรือหนวยงาน การมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ี

ดี นอกจากมีสวนทําใหบุคคลพึงพอใจแลวท่ีสําคัญคือคุณภาพชีวิตในการทํางานจะนําไปสูความ

ผูกพันตอองคกรได 
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กรูสกาย (Grusky, 1966) กลาววา การท่ีบุคคลเขามาเปนสมาชิกขององคกรท่ีเปนทางการ

(Formal Organization) เพราะวาบุคคลสามารถจะบรรลุวัตถุประสงคโดยผานการเปนสมาชิกหาก

บุคคลไมไดรับส่ิงท่ีตองการหรือไดรับในระดับต่ํากวาท่ีคาดหวัง บุคคลจะออกจากองคกรในทาง

ตรงกันขามหากบุคคลไดรับส่ิงท่ีสําคัญจะทําใหบุคคลมีความผูกพันตอองคกรมากขึ้น 

 

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (อังกฤษ: Krung Thai Bank Public Company Limited 

ช่ือยอ: KTB)เปนรัฐวิสาหกิจ ในรูปสถาบันการเงิน ประเภทธนาคารพาณิชย มีกระทรวงการคลัง

เปนหนวยงานรัฐท่ีกํากับดูแล  จึงมีตราสัญลักษณเปนภาพนกวายุภักษ เชนเดียวกับของ

กระทรวงการคลัง ตอมาในป พ.ศ. 2554 ธนาคารเปล่ียนแปลงรูปแบบตราสัญลักษณโดยนํารูป

วงกลมท่ีลอมรอบออก และเปล่ียนเปนสีฟาออน พรอมท้ังใชเปนสีประจําธนาคาร แทนสีกรมทา(สี

น้ําเงินเขม) ปจจุบันมีสาขาท้ังส้ินประมาณ 1,210 สาขา 

ธนาคารกรุงไทย  เปนธนาคารของรัฐบาล เปนสถาบันการเงินขนาดใหญ และมีผูมาใช

บริการจํานวนมาก ในปจจุบันภาพลักษณธนาคารเปล่ียนแปลงไปโดยเปดกวางสําหรับลูกคา ใน

การรับขอคิดเห็นและรับขอรองเรียนตางๆ ทําใหเห็นภาพสะทอนกลับมาและจะตองทําการ

ปรับปรุงแกไขและพัฒนาตอไป จะเห็นไดจากศูนยบริการขอมูลลูกคา (Call center) ของ

ธนาคารกรุงไทย ศูนยรับเรื่องรองเรียนตางๆ ธนาคารจึงตองมีศูนยความคิดสรางสรรค ขึ้นมา

รองรับ และแกไขปญหาดวยการรวบรวมความคิดของพนักงาน เนื่องจาก พนักงานคือบุคคลท่ี

ปฏิบัติงาน และเปนผูท่ีพบเจอปญหา ดังนั้นทางธนาคารกรุงไทย จึงมีการสนับสนุนและสงเสริม

ความคิดสรางสรรค ดวยการจัดตั้งศูนยนวัตกรรมทางความคิด “Creative Ideas & Innovative 

Center” เพ่ือแกปญหาและพัฒนาในดาน Front Office และ Back office โดยมีวัตถุประสงค ตอไปนี้

คือ 1) เพ่ือเปนแหลงรวบรวมแนวคิดสรางสรรค ผูบริหารและพนักงานทุกระดับใหมีสวนรวมใน
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การเสนอความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอธนาคาร 2) เพ่ือเปนชองทางใหพนักงานของธนาคาร

เสนอความคิดสรางสรรคหรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคณุภาพงาน และคุณภาพบริการ 3)เปนศูนย

ท่ีรับผิดชอบการจัดทํากิจกรรมตางๆจัดอบรมและใหความรูเบ้ืองตน เพ่ือกระตุนและสงเสริมให

พนักงานเสนอความคิดเชิงนวัตกรรมอยางมีคุณภาพอยางตอเนื่อง รวมทั้งการประชาสัมพันธ และ

รณรงคสรางส่ิงแวดลอมท่ีสงเสริมพลังความคิดของพนักงาน 4)ธนาคารสามารถนําความคิดท่ีได

นําไปประยุกตใชขยายผลตอยอดเชิงพาณิชย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาพนักงานและองคกร(ศูนย

นวัตกรรมทางความคิด 2555)ศูนยนวัตกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ สนับสนุนความคิดสรางสรรค

ของพนักงาน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบริการและการพัฒนาคุณภาพของธนาคาร เพ่ือการขยายผล

และเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับธนาคารดวยทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและ

สามารถตอสูกับคูแขงขันได 

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ในการบริหารการจัดการไดแบงสํานักงานเขต เปน 2 

สํานักงานเขต คือ เขตนครปฐม และเขตพุทธมณฑล โดยสํานักงานเขตพุทธมณฑล เปนหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบในการบริหารธนาคารกรุงไทยสาขาตางๆในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีพิกัดไว ประกอบดวย

ท้ังหมด 13 สาขา  ดังตาราง 

ตารางท่ี 2 จํานวนพนักงานธนาคารกรุงไทย จําแนกตามสาขา สังกัดเขตพ้ืนท่ีเขตพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 

สาขา จํานวนพนักงาน(คน) 

สํานักงานเขต พุทธมณฑล 25 

ศาลายา 10 

ศาลายา 2 8 

ม.มหิดล 5 

เทสโกโลตัส ศาลายา 10 

เซ็นทรัล ศาลายา 10 

พุทธมณฑลสาย 5 8 

ตลาดนํ้าดอนหวาย 7 

ออมใหญ 13 

สามพราน 17 

นครชัยศรี 15 

เทสโกโลตัส นครชัยศรี 11 

รวม 139 
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สํานักงานเขตนครปฐม บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) หมายถึง หนวยงานท่ี

รับผิดชอบในการบริหารธนาคารกรุงไทยสาขาตางๆในพ้ืนท่ีบรเิวณท่ีพิกดัไว ประกอบดวยท้ังหมด 

12 สาขา ดังตาราง 

ตารางท่ี 3  จํานวนพนักงานธนาคารกรุงไทย จําแนกตามสาขา สังกัดเขตพ้ืนท่ีเขตนครปฐม จังหวัด

นครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานระดับการปฏิบัติการ เปนพนักงานท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด และสําคัญท่ีสุด สําหรับ

งานสาขาของธนาคาร เปนผูท่ีสัมผัสกับลูกคาโดยตรง เปาหมายสําคัญของการใหบริการทาง

การเงินคือการสรางงานบริการท่ีมีคุณภาพและรวดเร็ว เพ่ือใหลูกคาเกิดความประทับใจ พนักงาน

ระดับปฏิบัติการ จึงเปนกลุมท่ีจะสามารถสรางความประทับใจ พนักงานระดับปฏิบัติการ จึงเปน

กลุมท่ีจะสามารถสรางความประทับใจไดดีท่ีสุด หากพนักงานระดับปฏิบัติการไมพัฒนาศักยภาพ

ดานการปฏิบัติการ ไมเตรียมพรอมรับมือกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ยอมสงผลให

ความเจริญกาวหนาและทันสมัยลาชาลง  แตจากสถานการณในปจจุบันปญหาและอุปสรรคในการ

ทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย คือ อุปกรณเครื่องเครื่องใชไมเพียงพอ 

ขาดอิสระในการทํางาน ขาดแรงจูงใจในการทํางาน ผูบริหารไมใหการสนับสนุนสงเสริม เพ่ือ

ความกาวหนาในงาน ภาระงานท่ีมากเกิน จากการแขงขันท่ีสูงขึ้นของกลุมธนาคาร โดยสอดคลอง

กับการศึกษาของมณีนชุ จัทรเท่ียง วรกัญญา ตันติไวทยกูลและอัจจญา อภิวาท(2553) ซ่ึงไดกลาวถึง 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโทท่ีทํางานในองคกรเอกชนตางๆพบวา ความ

กดดันจากการทํางาน การขาดอิสระในการทํางาน ทําใหไมสามารถท่ีจะแสดงศักยภาพในการ

ทํางานไดอยางเต็มท่ี เพราะตองทํางานแขงกับเวลา แตในขณะเดียวกัน องคกรไมมีการวางแผน 

สาขา จํานวนพนักงาน(คน) 

สํานักงานเขต นครปฐม 38 

สี่แยกสนามจันทร 25 

ม.ราชภัฎ นครปฐม 5 

พระปฐมเจดีย 17 

นครปฐม 28 

เทสโกโลตัสนครปฐม 11 

บิ๊กซีนครปฐม 12 

พระประโทน 17 

บางเลน  15 

กําแพงแสน 15 

ดอนตูม 13 

รวม 196 
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ปรับอัตราพนักงานระหวางผูใหบริการและผูมาใชบริการใหสมดุลกัน ทําใหพนักงานระดับ

ปฏิบัติการขาดโอกาสในการท่ีจะพัฒนาตนเอง ในดานการสรางสรรคผลงานใหมๆและจากความ

คาดหวังของผูใชบริการท่ีมีตอพนักงานเปล่ียนไป เนื่องจากผูใชบริการมีระดับการศึกษาและ

คาดหวังตอการบริการมากขึ้น ดังนั้นความรูและความชํานาญมีความสําคัญในการบริการท่ีถูกตอง

แมนยํา และรวดเร็วมากย่ิงขึ้น รวมถึงจะตองมีความคิดสรางสรรคในการปรับปรุงและพัฒนางาน

ใหทันตอวิทยาการและเทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วได จึงตองเปดกวางรับรูส่ิงใหม 

กลาคิดกลาทํา กลาแสดงออก และกลาท่ีจะปฏิเสธ ดังนั้นจึงควรสงเสริมพนักงานระดับปฏิบัติการ

ท้ังดานการบริหาร และดานการพัฒนาตนเอง ซ่ึงการพัฒนาตนเองเพื่อท่ีจะสามารถพัฒนาใหเกิด

แนวคิดใหมไดนั้น จะตองเริ่มตนท่ีการพัฒนาความคิดสรางสรรคกอนเปนอันดับแรก(วีรวุธ มาฆะ

ศิรานนท 2542:111) เพราะความคิดสรางสรรคจะนํามาซ่ึงการปรับปรุงระบบการทํางานใหพัฒนา

ยิ่งขึ้น(ชํานิ จิตศรีประเสริฐ 2543) ดังนั้นพนักงานระดับปฏิบัติการ จึงควรไดรับการสงเสริมใหมี

การพัฒนาศักยภาพตนเอง เพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลงเหตุการณของโลก และมีการเตรียมความ

พรอม เพ่ือสามารถปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปจจุบันการดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทยมีการแขงขันอยางรุนแรง มีการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการในหลายๆดาน ท้ังในดานการพัฒนาบุคลากร และการนํา

เทคโนโลยีเขามาเพ่ือใหบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีรวดเร็วกวาท่ีเคยใหบริการมาแตเดิม 

ท้ังหมดนี้ก็ เ พ่ือท่ีจะใหบริการท่ีดีขึ้นแก ลูกค า  เ พ่ือ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

ธนาคารกรุงไทย เปนธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งท่ีมีการปรับเปล่ียนกระบวนการทํางานและวิถีทาง 

เชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี ความรูความสามารถในการเสนอแนะใหบริการ การ

ปรับเปล่ียนภายในระบบการบริหารจัดการภายในองคการ จนสามารถเจริญเติบโตและกาวหนาใน

ดานสินทรัพยเงินฝาก การขยายเครือขายสาขาและจํานวนบุคลากรท่ีเพ่ิมมากขึ้นเปนลําดบัเพ่ือสราง

ความประทับใจและดึงดูดใหประชาชนใชบริการเพ่ิมสูงขึ้น 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กันยา พีรพัฒนานนท (2546 : 83-86) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูรูปแบบภาวะ

ผูนํา ความผูกพันตอองคการกบัพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการ กลุมตัวอยางเปนพนักงาน

ระดับปฏิบัติการจํานวน 300 คน และหัวหนางานระดับตนอีก 9 คน พบวา 

1. ระดับภาวะผูนําตามการรับรูของพนักงานดานภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลง และดานภาวะ

ผูนําแบบแลกเปล่ียนมีระดับปานกลาง ดานภาวะผูนําแบบปลอยตามสบายมีระดับต่ํา ระดับความ

ผูกพันตอองคการดานจิตใจ ดานบรรทัดฐานระดับปานกลาง ดานการคงอยูมีระดับสูง พฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการโดยรวมอยูใน ระดับสูง ดานการใหความชวยเหลือและการใหความ

รวมมืออยูในระดับสูง ดานการคํานึงถึงผูอ่ืน ความอดทนอดกล้ัน ความสํานึกในหนาท่ีอยูในระดับ

ปานกลาง 

2. การรับรูภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลง แบบแลกเปล่ียนมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.01 การรับรูภาวะผูนํา

แบบปลอยตามสบายมีความสัมพันธเชิงลบกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

3. ความผูกพันดานจิตใจ ดานบรรทัดฐานมีความสัมพันธเชิงลบกับพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ความผูกพันดานการคงอยูมี

ความสัมพันธเชิงลบกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05   

ชลลดา  ศรีประสิทธ์ิ (2546) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของคุณภาพชีวิตการทํางานของ

บุคคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม

ของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน อยูในระดับปานกลาง ตําแหนง ระดับการศึกษาท่ี

ตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีตางกัน สถานภาพสมรส ประสบการณการทํางานท่ีตางกันไมมี

ผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน คุณลักษณะงานมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.69 , p<0.0001)   

รัตติกรณ จงวิศาล(2547) ทําการศึกษาโครงสรางความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชาว

อารมณและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ เพ่ือศึกษาโครงสรางความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนํา เชาวอารมณ การรับรูความยุติธรรมในองคการ ความพึงพอใจในการทํางาน พฤติกรรม
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การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ และผลการปฏิบัติงาน โดยศึกษากับกลุมตัวอยางครูในโรงเรียน

เอกชนจํานวน 2 แหง รวม 338 คน ผลการศึกษาพบวา ในโมเดลภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ภาวะ

ผูนําการเปล่ียนแปลงและภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย การรับรูความยุติธรรมในองคการมี

อิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ และในโมเดลภาวะผูนําท้ัง 3 รูปแบบ 

พบวา การรับรูความยุติธรรมสงผลทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

นอกจากนี้ยังพบวา ในโมเดลภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง เชาวอารมณของครูสงผลทางบวกตอภาวะ

ผูนําของครู ภาวะผูนําของครูสงผลทางบวกตอความพึงพอใจในการทํางาน พฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการและการปฏิบัติงาน สวนในโมเดลภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย เชาว

อารมณของครูสงผลทางลบตอภาวะผูนําของครู และภาวะผูนําของครูสงผลทางลบตอความพึง

พอใจในการทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคกร  

โสภณ งามขํา (2547) ไดศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

เขต 1(เชียงใหม) ภาคเหนือ 6 จังหวัด มี เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา และแมฮองสอน

จํานวน 400 คน ผลการวิจัยโดยรวมพบวา พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1(เชียงใหม) มี

คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับสูง 2 ดาน คือ ดานความเปนประโยชนตอสังคมและดานการ

ทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน สวนอีก 6 ดานไดแก ความกาวหนา และความม่ันคง

ในงาน ดานจังหวะชีวิต ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย

และสงเสริมสุขภาพ ดานสิทธิสวนบุคคลและโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 

คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง คอนขางไปทางระดับสูง  แสดงใหเห็นวา พนักงานมี

ความพอใจในงาน คาตอบแทน และสวัสดิการตางๆท่ีไดรับจากหนวยงาน สามารถตอบสนอง

ความตองการท่ีเปนความจําเปนพ้ืนฐาน ทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน ทําใหพนักงานทํางานได

อยางมีคุณภาพ สงผลใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานสูง ในทางตรงกันขามผูท่ีไมพึงพอใจใน

การทํางานจะมีผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานต่ํา 

นวรัตน ณ วันจันทร(2548) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมการ

ปกครองจังหวัดลําพูน จํานวน 100 คน ผลการวิจัยโดยรวมพบวา ขาราชการกรมการปกครอง

จังหวัดลําพูนมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของขาราชการกรมการปกครองจังหวัดลําพูนตามองคประกอบ 8 ดาน(Walton,1983) ท่ีพบในแต

ละดานมีดังนี้ 
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1. ดานคาตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ พบวา คาตอบแทนท่ีไดรับมีความสมดุลกับงาน 

ท่ีทําอยูนอยมาก สรางความลําบากใจและตัดทอนกําลังใจในการทํางานเปนอยางมาก ทําใหความ

พึงพอใจอยูในระดับนอยมาก และยังคงมีขาราชการในสังกัด มีความคิดท่ีอยากจะโอนยายไปอยู

หนวยงานอ่ืน สวนการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

2. ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพนั้น  พบวา  ความปลอดภัยของ

สภาพแวดลอมการทํางาน การปฏิบัติงานท่ีเส่ียงภัย  สถานท่ีทํางาน สภาพของอุปกรณปองกันภัย 

ความสะอาด ถูกหลักอนามัย ของสถานท่ีทํางานและการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอยูในระดับ

ปานกลาง 

3. ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล กรมการปกครองไดใหการสนับสนุน สงเสริม

ใหมีการอบรม ดูงาน และศึกษาตอ อยูในระดับปานกลาง 

4. ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน โอกาสความกาวหนาในหนาท่ีการงานและการ

ทํางานมีความม่ันคงและมีความเสมอภาคกัน 

5. ดานบูรณการดานสังคม ในการทํางานรวมกันมีการใหเกียรติและการยอมรับในความรู

ความสามารถ อยูในระดับปานกลาง 

6. ดานธรรมนูญในองคการ มีการเคารพสิทธิสวนบุคคล ผูบังคับบัญชาไมกาวกายในเรื่อง

สวนตัว อยูในระดับมาก 

7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนๆ พบวา เวลาการทํางาน การพักผอนมี

ความสมดุลกันมาก สวนเวลาสําหรับกิจกรรมอ่ืนๆ เชน เรื่องนันทนาการตางๆ และเวลาสําหรับการ

อยูกับครอบครัว อยูในระดับปานกลาง 

8. ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม มีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน ในดานประเพณีและ

วัฒนธรรม อยูในระดับปานกลาง 

บานช่ืน ทาจันทร(2548) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของชาราชการสาย ข และสาย ค 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ซ่ึงประชากรท่ีศึกษาประกอบดวย กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวม 143 คน ผลการศึกษาพบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของขาราชการโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตเม่ือจําแนกระดับความคิดเห็น ของขาราชการ

ท่ีมีตอคุณภาพชีวิตการทํางานในแตละดานแลว พบวา ขาราชการสวนใหญมีความคิดเห็นตอ

คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก จํานวน 3 ดานไดแก ดานความเปนประโยชนตอสังคม  

ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ดานโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 
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นอกจากนี้ยังมีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลางอีกจํานวน 5 ดาน 

ไดแก ดานจังหวะชีวิต ดานสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  ดานการทํางาน

รวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมและดาน

สิทธิสวนบุคคล  

 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ

ขาราชการสาย ข และสาย ค ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธ

กับคุณภาพชีวิตการทํางาน สวนผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทํางานของขาราชการสาย 

ข และสาย ค ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ขาราชการสวนใหญมีปญหาและอุปสรรคในการ

ทํางานเหมือนกัน โดยจําแนกออกเปน 3 ดาน ดานทัศนคติตอการทํางาน  ดานเครื่องมือและ

อุปกรณในการทํางาน และดานสภาพปญหาและอุปสรรค ดานทัศนคติตอการทํางานมากท่ีสุด 

ไดแก การทํางานไมเสร็จตามกําหนดเวลา เนื่องจากมีภาระงานท่ีเพ่ิมมากขึ้น ขาดแรงจูงใจในการ

ทํางานเพราะไดรับเงินเดือนไมเหมาะสมกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ ไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

แลกเปล่ียนระหวางกันกับเพ่ือนรวมงาน ขาดการสนับสนุนในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น

นอกจากนี้ ขาราชการยังมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายตอคาครองชีพในปจจุบัน นอกจากนี้ยัง

พบวา เครื่องมือและอุปกรณในการทํางานไมมีประสิทธิภาพ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

พบวา บรรยากาศในการทํางานไมเอ้ืออํานวยตอการทํางาน และสถานท่ีไมมีความเหมาะสมในการ

อํานวยความสะดวกสําหรับผูท่ีมีติดตองาน 

 เอ้ือมเดือน ศิรมหามงคล(2549 :บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาท่ี

สาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานอยูในศูนยสุขภาพของชุมชนในเขต 6 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน

โดยรวมของเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานอยูในศูนยสุขภาพชุมชนในเขต 6 อยูในระดับปาน

กลางบรรยากาศองคกรมีความสัมพันธ เ ชิงบวกระดับสูงกับคุณภาพชีวิตการทํางาน

(r=0.78,p<0.001) คุณลักษณะงานมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน(r=0.60,p<0.001) และพบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r=4.710,p=0.001) 

 

เอกชัย   บูรณธน(2550 : 90-98) ไดศึกษาภาวะผูนํา ทัศนคติตองาน การมีสวนรวมในงาน 

และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ กลุมตัวยางเปนหัวหนางานระดับตนของธนาคาร

เอกชนแหงหนึ่งท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานใหญ จํานวน 171 คน ซ่ึงผลวิจัยพบวา  
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1. หัวหนางานระดับตน มีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงและภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนใน

ระดับปานกลาง และมีภาวะผูนําแบบปลอยตามสบายอยูในระดับต่ํา ทัศนคติของงานอยูในระดับ

ปานกลาง การมีสวนรวมในงานอยูในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีอยูใน

ระดับสูง 

2. ภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลงและภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนมีความสัมพันธในทางบวกกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 

ตามลําดับ สวนภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย มีความสัมพันธในทางลบกับพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

3. การมีสวนรวมในงานมีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ตัวแปรภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ภาวะผูนําแบบ

ปลอยตามสบาย และทัศนคติของงาน สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของการเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคการของหัวหนางานระดับตนไดรอยละ 37.6 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหความสัมพันธการรับรูภาวะผูนําและคุณภาพชีวิตการทํางานกับ

ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ความสัมพันธการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา คุณภาพชีวิตการทํางาน และความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย โดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ทําการเก็บรวบรวม

ขอมูล เอกสารงานวิจัยตางๆ ท้ังท่ีเปนแนวคิด ทฤษฏี เพ่ือสรางเครื่องมือในการศึกษาโดยใชเปน

แบบสอบถาม(Questionnaire) ในการเก็บขอมูลจากพนักงานในหนวยงานและธนาคารกรุงไทย

สาขาตางๆ จังหวัดนครปฐม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณและตรงตามวัตถุประสงคของ

การศึกษา ตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีขั้นตอนดําเนินงานดังตอไปนี ้

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

3.การตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 

4.วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวจิัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

การศึกษาเรื่อง การวิเคราะหความสัมพันธการรับรูภาวะผูนาํและคุณภาพชีวติการทํางานกบั

ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มาทําการศึกษาวิจัยประชากร

ท่ีนํามาศึกษาวิจัยครั้งนี ้คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม จํานวนท้ังหมด 335 คน โดย

สามารถรวบรวมจํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจําหนวยงานหรือสาขาของธนาคารกรุงไทย 

จังหวัดนครปฐม ไดดังนี ้
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ตาราง  จํานวนพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม  โดยแบงตามพ้ืนท่ีเขตปฏิบัติงาน 2 เขต 

คือ เขตพุทธมณฑล และเขตนครปฐม 

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

สาขา จํานวนพนักงาน(คน) สาขา จํานวนพนักงาน(คน) 

สํานักงานเขต พุทธมณฑล 25 สํานักงานเขต นครปฐม 38 

ศาลายา 10 ส่ีแยกสนามจันทร 25 

ศาลายา 2 8 ม.ราชภัฎ นครปฐม 5 

ม.มหิดล 5 พระปฐมเจดีย 17 

เทสโกโลตัส ศาลายา 10 นครปฐม 28 

เซ็นทรัล ศาลายา 10 เทสโกโลตัสนครปฐม 11 

พุทธมณฑลสาย 5 8 บิ๊กซีนครปฐม 12 

ตลาดนํ้าดอนหวาย 7 พระประโทน 17 

ออมใหญ 13 บางเลน  15 

สามพราน 17 กําแพงแสน 15 

นครชัยศร ี 15 ดอนตูม 13 

เทสโกโลตัส นครชัยศร ี 11     

รวม 139 รวม 196 

จํานวนพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 335 คน 

 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามชนิดมีโครงสราง(Questionnaire) การศึกษาครัง้

นี้ใชแบบสอบถาม(Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงเปน 5 สวนท้ังหมด 88 ขอ   

ซ่ึงมีรายละเอียดของแบบสอบถามแตละสวนดังตอไปนี ้

สวนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน 

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามภาวะผูนําของหัวหนาตามการรับรูของพนักงาน 

 สวนท่ี 4 แบบสอบถามความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 

 สวนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะของคุณภาพชีวิตและภาวะผูนํา  

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามลักษณะประชากรศาสตรของพนักงาน โดยลักษณะคําถามเปน

แบบเลือกตอบ จํานวน 7 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา เงินเดือน ระดับ

ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางาน 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน(Quality of  work life) ของพนักงานท่ี

ยึดหลักการแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกบัคณุภาพชีวติของการทํางานของ Richard E. Walton (Richard 
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E Walton, September 1973) ซ่ึงมีองคประกอบ 8 ประการ(เอ้ือมเดือน ศิริมหามงคล 2549) ในสวน

ท่ีเปนแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน รวมขอคําถามจํานวน 40 ขอ ประกอบดวย  

คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  จํานวน 5 ขอ (ขอ 1.1-1.5) 

สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  

จํานวน 5 ขอ (ขอ 2.1-2.5) 

การพัฒนาความสามารถของบุคคล จํานวน 5 ขอ (ขอ 3.1-3.5) 

ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน จํานวน 5 ขอ (ขอ 4.1-4.5) 

บูรณการทางสังคม   จํานวน 5 ขอ (ขอ 5.1-5.5) 

ธรรมนูญในองคกร   จํานวน 5 ขอ (ขอ 6.1-6.5) 

ดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตดานอ่ืนๆ   

จํานวน 5 ขอ (ขอ 7.1-7.5) 

การเกี่ยวของสัมพันธทางสังคม จํานวน 5 ขอ (ขอ 8.1-8.5) 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรูของพนักงาน ซ่ึงเปน

แบบสอบถามภาวะผูนําพหุองคประกอบฉบับ 5X สําหรับผูประเมิน(Multifactor Leadership 

Questionnaire From 5X-Rater: MLQ 5X) สรางแบบโดยเบสและอโวลิโอ(B. M., & Avolio, B. J. 

Bass, 1999)ซ่ึงถูกแปลและพัฒนาโดย ประเสริฐ สมพงษธรรม (ประเสริฐ สมพงษธรรม, 2538 หนา 

50-51) ซ่ึงนํามาพัฒนาเปนแบบสอบถามในเร่ืองภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลง(Transformational 

Leadership) และภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน(Transactional Leadership) รวมขอคําถามจํานวน         

23 ขอดังนี้ 

ภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลงมี 11 ขอ ประกอบดวย 

การสรางบารมี   มี 3 ขอ  ประกอบดวย 1,2,3 

การสรางแรงบันดาลใจ  มี 3 ขอ ประกอบดวย 4,5,6 

การกระตุนเชาวปญญา  มี 3 ขอ ประกอบดวย 7,8,9 

การคํานึงถึงเอกบุคคล   มี 2 ขอ ประกอบดวย 10,11 

 ภาวะผูนําการแลกเปล่ียน มี 12 ขอ ประกอบดวย 

การใหรางวัลตามสถานการณ  มี 4 ขอ ประกอบดวย 12,13,14,15 

การบริหารแบบมีขอยกเวนโดยตรง  มี 4 ขอ ประกอบดวย 16,17,18,19 

การบริหารแบบมีขอยกเวนโดยออม  มี 4 ขอ ประกอบดวย 20,21,22,23 
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 สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

ตามขอบงช้ี 3 ดานของ Steers (1977) ผูวิจัยไดพัฒนาจากแบบสอบถามของดนุวัศ บุญเดช (2553) มี

ท้ังหมด 15 ขอ 

ความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร  จํานวน 5 ขอ (ขอ 1.1-1.5) 

ความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกร   

       จํานวน 4 ขอ (ขอ 2.1-2.4) 

ความตองการท่ีจะรกัษาความเปนสมาชิกภาพขององคกร จํานวน 6 ขอ (ขอ 3.1-3.6) 

สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะของคุณภาพชีวิตและรูปแบบภาวะผูนําท่ี

พนักงานตองการ เปนคําถามแบบปลายเปด ผูตอบแบบสอบถามมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการวิจัยและการศึกษาตอไป 

หลักเกณฑการใหคะแนน 

คําถามมีลักษณะเปนมาตราวัด ตามแนวทางของ Likert Scale มี 5 ระดับ ใชมาตราวัดขอมูล

ประเภทอันตรภาคช้ัน (Intervel Scale) มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

 เห็นดวยมากท่ีสุด เกณฑการใหคะแนนเทากับ 5 

 เห็นดวยมาก เกณฑการใหคะแนนเทากับ 4 

 เห็นดวยปานกลาง เกณฑการใหคะแนนเทากับ 3 

 เห็นดวยเล็กนอย เกณฑการใหคะแนนเทากับ 2 

 ไมเห็นดวย  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 1 

ในการตอบแบบสอบถามใหพนกังานแสดงความคดิเห็นของตนวามีการรับรูอยูในระดับใด 

การแปลความหมาย มีเกณฑการวัดระดับคําถามดานตางๆ โดยใชสูตรคํานวณหาชวงของการวัด 

(อรุณี สังขพานิช, 2543) เปน 3 ระดับ ดังนี้ 

 

 

นําคาท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย จากจํานวนคําถามท้ังส้ิน แปลผลระดับคุณภาพชีวิต ไดดังนี ้

การรับรูระดับคุณภาพชีวิต ชวงคะแนนเฉล่ีย 

การรับรูคุณลักษณะอยูในระดับสูง 

การรับรูคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง 

การรับรูคุณลักษณะอยูในระดับต่ํา 

3.68 – 5.00 คะแนน 

2.34 – 3.67 คะแนน 

1.00 – 2.33 คะแนน 

ชวงการวัด  = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด) ÷ จํานวนอันดับ 
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ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ตามแนวทาง Likert Scale มี 5 ระดับมีเกณฑ

การใหคะแนนในการตอบแบบสอบถามในสวนท่ี 3 แบบสอบถามภาวะผูนําของหัวหนางานตาม

การรับรูของพนักงาน ดังนี ้

บอยมาก หมายถึง  ขอความนั้นมีลักษณะตรงกับพฤติกรรมท่ีบรรยายไวบอยมาก 

บอย  หมายถึง  ขอความนั้นมีลักษณะตรงกับพฤติกรรมท่ีบรรยายไวบอย 

บางครั้ง หมายถึง  ขอความนั้นมีลักษณะตรงกับพฤติกรรมท่ีบรรยายไวบางครั้ง 

นานๆคร้ัง หมายถึง  ขอความนั้นมีลักษณะตรงกับพฤติกรรมท่ีบรรยายไวนานๆคร้ัง 

ไมเคย  หมายถึง  ขอความนั้นไมเคยมีลักษณะตรงกับพฤติกรรมท่ีบรรยายไว 

ผูตอบแบบสอบถาม เลือกเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

 บอยมาก   เกณฑการใหคะแนนเทากับ 5 

 บอย    เกณฑการใหคะแนนเทากับ 4 

 บางครั้ง  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 3 

 นานๆคร้ัง  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 2 

 ไมเคย  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 1 

ในการตอบแบบสอบถามใหพนักงานแสดงความเห็นตอคําถามในแตละดานท่ีพนักงานรับ

รูอยูในระดับใด การแปลความหมาย มีเกณฑการวัดระดับการรับรู โดยใชสูตรคํานวณหาชวงของ

การวัด (Best 1977:174 .อรุณี สังขพานิช. 2543:59) 

3. การตรวจสอบความเที่ยงตรงละความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.1.ศึกษาทฤษฏี แนวคิด หลักการจากหนังสือ ตํารา เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

นํามาสรางเปนนิยามตัวแปรและดัชนีช้ีวัด 

3.2.นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา มาประมวลผลเพื่อกําหนดเปนพฤติกรรมบงช้ีและ

โครงสรางของแบบสอบถาม และขอบเขตของเน้ือหาโดยขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือ

เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามนําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมนั้นมาสรางแบบสอบถาม 

3.3.ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน พิจารณาและใหขอเสนอแนะ

(แสดงในภาคผนวก ข) 

3.4ผูวิจัยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของเคร่ืองมือวดัโดยหาคาดัชนคีวามสอดคลอง

ระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) พบวาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามมีคาระหวาง

0.50 –1.00 แสดงวาขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย จากการตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือวัดโดยการทดสอบองคประกอบเชิงยืนยัน(CFA) พบวามี
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คาอยูระหวาง0.518-0.927ซ่ึงมีคามากกวา 0.4 แสดงวามีคาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางสูง 

(Nunnallyและ Bernstein ,1994 อางถึงใน(Jadesadalug and Ussahawanchakit, 2009: 47) และหาคา

ความเช่ือม่ันของเครื่องมือวัดดวยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคพบวาความเช่ือม่ันของขอ

คําถามแตและดานมีคาอยูระหวาง0.747 -0.948 ซ่ึงคาความเช่ือม่ันควรอยูท่ีระดับ 0.71 -1.00 

แบบสอบถามจึงสามารถนําไปใชไดและมีความเช่ือม่ันสูง (บุญชม ศรีสะอาด ,2545) ดังนั้น

แบบสอบถามจึงจัดอยูในเกณฑความเช่ือม่ันสูงและสามารถนําไปใชในการทดสอบได 

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามา

วิเคราะห จากแหลงตางๆดังนี ้

 4.1   ขอมูลปฐมภูมิ(Primary Data)การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยผูวิจัยมี

เครื่องมือในการทําการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง ซ่ึงผูวิจัยได

ช้ีแจงทําความเขาใจในขั้นตอน วิธีการ และประเด็นของแบบสอบถาม ใหผูตอบแบบสอบถาม

ทราบ และดําเนินการเก็บขอมูลตามระยะเวลาท่ีผูวิจัยกาํหนดไว มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ดังนี้ 4.1.1 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาตางๆ ในจังหวัด

นครปฐมท่ีทําการวิจัย 

 4.1.2 ผู วิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุด  จากนั้นนําขอมูล

แบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวมาใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว เพ่ือเตรียม

วิเคราะหขอมูลในขั้นตอนตอไป 

 4.1.3 นําขอมูลท่ีไดจากขอ 4.1.2 มาวิเคราะหขอมูลในเชิงสถิติดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS(Statistical Packge for Social Science) 

4.2. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data)ผูวิจัยไดดําเนินการคนควาและเก็บ

รวบรวมขอมูล แนวคิดทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจากหนังสือ ตํารา บทความวิชาการ 

และระบบสืบคนทางอินเตอรเน็ต รวมถึงขอมูลท่ีไดถูกเก็บรวบรวมจากหนวยงาน ท้ังในรูปแบบ

ของรายงาน เพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ เม่ือรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลวจะตรวจสอบถามแลวจะ

ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูล จากน้ันนําขอมูลจากแบบสอบถามมาลงรหัส(Coding) 

ใหคะแนนในแบบสอบถาม บันทึกขอมูลและทําการประมวลผล ดวยโปรแกรมประมวลผลทาง

สถิติ นําเสนอ และสรุปผล ดังนี ้
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5.1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรของพนักงานโดยใชสถิติ เชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) การแจกแจงความถ่ี รอยละ 

5.2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยใชการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย(Mean) 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  

5.3 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูรูปแบบภาวะผูนํา โดยใชการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย 

(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standarb Deviation) 

5.4 หาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรของพนักงานกับการรับรูภาวะผูนํา

ของพนักงาน(One-way ANOVA) การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูภาวะผูนําและ

ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบ t    

(t-test) ทดสอบสมมติฐานโดยใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) เม่ือพบ

นัยสําคัญทางสถิติจะดําเนินการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธี Scheffe สําหรับคานัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีใชในการวเิคราะห กําหนดไวท่ีระดับ 0.05 

5.5 หาความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํา คุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันของ

องคกรของพนักงานโดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะหระดับและทิศทางของความสัมพันธระหวางตัวแปร

โดยมีเกณฑกําหนดคือ(ธีรสิทธ์ิ สุขเจริญ 2550:68) 

คาระหวาง 0.01 – 0.33 หมายถึง ความสัมพันธในระดับต่ําในทิศทางเดียวกัน 

คาระหวาง 0.34 – 0.66 หมายถึง ความสัมพันธในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน 

คาระหวาง 0.67 – 1.00 หมายถึง ความสัมพันธในระดับสูงในทิศทางเดียวกัน 

คาระหวาง(-0.01) -(-0.33) หมายถึง ความสัมพันธในระดับต่ําในทิศทางตรงกันขาม 

คาระหวาง (-0.34) -(-0.66) หมายถึง ความสัมพันธในระดับปานกลางในทิศทางตรงขาม 

คาระหวาง (-0.67) -(-1.00) หมายถึง ความสัมพันธในระดับสูงในทิศทางตรงขาม 
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 บทที่ 4 

ผลการศกึษา 

 

การวิเคราะหความสัมพันธการรับรูภาวะผูนําและคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพัน

ตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ทําการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลท่ีมี

ผลตอความผูกพันตอองคกร ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนํากับความผูกพัน

ตอองคกร และทําการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวติการทํางานกับความผูกพันตอองคกร 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามกับพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม จํานวน 

335 คน และนําผลมาวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยาย ผลการศึกษา ดังนี ้

สัญลกัษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

 H0   แทน สมมติฐานหลัก 

   H1  แทน สมมติฐานรอง 

 N  แทน  จํานวนพนกังาน 

      แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 

 S.D.   แทน  เบ่ียงเบนมาตรฐาน Standard Deviation 

 t   แทน  คาท่ีใชพิจารณา t – Distribution 

F-Prob.p แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ    

R  แทน  คาความสัมพันธ 

Sig. แทน  ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิต ิจากการทดสอบสมมติฐานท่ี

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS คํานวณได ใชในการสรุปผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

 *  แทน คานัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามจุดประสงคของการวจิัย โดยแบงการนําเสนอ

ออกเปน 5 สวน ตามลําดับ ดังนี ้

 



46 
 
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลโดยการนําขอมูลมาคํานวณ

วิเคราะหหาคาสถิติโดยใชคาความถ่ี และคารอยละ 

 สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยการนําขอมูลมาคํานวณ

วิเคราะหหาคาสถิติโดยใชคาความถ่ี และคารอยละ 

สวนท่ี 3 การวิเคราะหเกี่ยวกับภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรูของพนักงานมี

ลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา(Rating scale)โดยการนําขอมูลมาคํานวณวิเคราะหหา

คาสถิติโดยใชคาเฉล่ีย() สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  

สวนท่ี 4 การวิเคราะหเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร มีลักษณะเปนแบบมาตรสวน

ประมาณคา(Rating scale)โดยการนําขอมูลมาคํานวณวิเคราะหหาคาสถิติโดยใชคาเฉล่ีย()สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

สวนท่ี 5 สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) วิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช

สถิติทดสอบt-testในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของตัวแปร 2 กลุม ใชสถิติทดสอบ 

F-test หรือ(one – way ANOVA) ในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของตัวแปรมากกวา 2 

กลุมขึ้นไปและหากพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติความแตกตางระหวางคู  การ

วิเคราะหนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน(Multiple Comparison)โดยใชวิธีทดสอบแบบ(Fisher’s Least-

Significant Difference: LSD) เพ่ือหาวาคูใดบางแตกตางกนัท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05โดยการ

ทดสอบความมีนัยสําคัญในการวิเคราะหขอมูลจากตารางแจกแจงความถ่ี ประเภทนามบัญญัติเปน

กลุมๆและทดสอบวาขอมูลในแตละกลุมท่ีจําแนกน้ันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญหรือไมและ

คาสถิติทดสอบหาความสัมพันธของตัวแปรใชสถิติ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Coefficient 

Correlation)โดยกําหนดคานัยสําคัญ(Significance)ท่ีระดับคา p < 0.05 หรือระดับคาความเช่ือม่ันทาง

สถิติท่ีรอยละ95 

 

สวนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 จากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน 6 ดาน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน รายไดท่ี

ไดรับแตละเดือนโดยใชคาความถ่ี(Frequency) และรอยละ(Percent) ผลการวิเคราะหปรากฏดัง

ตาราง 
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ตารางท่ี 4 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตวัอยาง 

 (N=335) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 71 21.2 

หญิง 264 78.8 

รวม 335 100.00 

อาย ุ   

ระหวาง 21 – 30 ป 192 57.3 

ระหวาง 31 – 40 ป 31 9.3 

ระหวาง 41 – 50 ป 69 20.6 

51 ปขึ้นไป 43 12.8 

รวม 335 100.00 

สถานภาพ   

โสด 202 60.3 

สมรส 127 37.9 

หยา 6 1.8 

รวม 335 100.00 

ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 61 18.2 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 209 62.4 

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 65 19.4 

รวม 335 100.00 

ระดับตําแหนง   

เจาหนาท่ีบริการลูกคา 214 63.9 

ซุปเปอรไวเซอรบริการลูกคา 56 16.7 

หัวหนาสวน 53 15.8 

รองผูจัดการ 12 3.6 

รวม 335 100.00 
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ตารางท่ี 4 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตวัอยาง(ตอ)   

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน   

นอยกวาหรือเทียบเทา 5 ป 214 63.9 

นอยกวาหรือเทียบเทา 15ป 56 16.7 

นอยกวาหรือเทียบเทา 30ป 53 15.8 

มากกวา 30 ป 12 3.6 

รวม 335 100.00 

รายไดที่ไดรับแตละเดือน   

ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท 119 35.5 

20,001-40,000บาท 100 29.9 

40,001 บาทขึ้นไป 116 34.6 

รวม 335 100.00 

จากตารางท่ี 4พบวาพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีขอมูลสวนบุคคล

ดังตอไปนี ้

เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม จํานวน 

335 คน สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 78.8 และเปน เพศชายจํานวน 71 คน 

คิดเปนรอยละ 21.2 

อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม จํานวน 

335 คน สวนใหญมีอายุ ระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 57.3 รองลงมามีอายุ

ระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 20.6 นอยท่ีสุด ระหวาง 31-40 ป จํานวน 31 คน 

คิดเปนรอยละ 9.3 

สถานภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

จํานวน 335 คน สวนใหญ มีสถานภาพโสด จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ60.3 รองลงมามี

สถานภาพสมรส จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 37.9 นอยท่ีสุด หยา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 

1.8 

ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัด

นครปฐม จํานวน 335 คน สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจํานวน 209 คน      
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คิดเปนรอยละ 62.4 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทาจํานวน 65 คน คิดเปน     

รอยละ 19.4 นอยท่ีสุด ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 18.2 

ระดับตําแหนง  พบวา ผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัด

นครปฐม จํานวน 335 คน สวนใหญเปนเจาหนาท่ีบริการลูกคาจํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ63.9 

รองลงมาซุปเปอรไวเซอรบริการลูกคาจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 16.7 นอยท่ีสุด คือรองผูจัดการ 

จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.6 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปน

พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม จํานวน 335 คน สวนใหญปฏิบัติงานในหนวยงานมา

นอยกวาหรือเทียบเทา 5 ปจํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 63.9 รองลงมานอยกวาหรือเทียบเทา 15ป

จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 16.7 นอยท่ีสุด ระยะเวลาปฏิบัติงานมากกวา 30 ป จํานวน 12 คน    

คิดเปนรอยละ 3.6 

รายไดท่ีทานไดรับแตละเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนพนักงานธนาคารกรุงไทย 

จังหวัดนครปฐม จํานวน 335 คน สวนใหญมีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาทจํานวน 119 คน 

คิดเปนรอยละ 35.5 รองลงมามีรายได 40,001 บาทขึ้นไป จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 34.6    

นอยท่ีสุด คือ 20,001-40,000บาท จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 29.9   

 

สวนที่ 2 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐมจํานวน 8 ดาน 

คือ คาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน การบูรณการทางสังคม การรักษาสิทธิสวนบุคคล ดุลยภาพ

ระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตดานอ่ืนๆ และความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม เพ่ือหาระดับคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ใชการวิเคราะหจากคาเฉล่ีย() และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)ของคุณภาพชีวิตการทํางานท้ังในภาพรวมและในแตละดาน ซ่ึงไดผล

วิเคราะหดังแสดงในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จังหวดันครปฐมในภาพรวม 

 (N=335) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
คาเฉลี่ย 

()   
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ระดับความ

คิดเห็น 

ลําดับ 

ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 3.55 0.66 ปานกลาง 8 

ดานสภาพแวดลอมการทํางานปลอดภัยถูก

สุขลักษณะ 

3.79 0.72 สูง 7 

ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล 3.94 0.67 สูง 5 

ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 3.95 0.73 สูง 4 

ดานการบูรณการทางสังคม 4.06 0.62 สูง 1 

ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล 4.01 0.65 สูง 3 

ดานดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตดาน

อื่นๆ 

3.65 0.78 ปานกลาง 6 

ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 4.04 0.66 สูง 2 

ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน รวม 3.87 0.57 สูง 

 จากตารางท่ี 5 พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีระดับคุณภาพชีวิตการ

ทํางานเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับสูง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียมีคาเทากับ 3.87 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.57 ซ่ึงหมายถึงพนักงานมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน โดยเม่ือพิจารณาในผลของแต

ละดานปรากฏวาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม อยูใน

ระดับสูง ไดแก ปจจัยดานการบูรณการทางสังคมมี คาผลรวมสูงสุด ระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับสูง(=4.06 S.D.= 0.62) รองลงมาคือ ปจจัยดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม ระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับสูง(=4.04 S.D.=0.66) และนอยท่ีสุดคือปจจัยดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง(=3.55 S.D.= 0.66)   

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัด

นครปฐม ท่ีมีตอคุณภาพชีวิตการทํางานในดานตางๆ จํานวน 8 ดาน โดยการวิเคราะหขอมูลเปนราย

ดานปรากฏผลดังตอไปนี ้
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ตารางท่ี 6  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐมในดาน 

คาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม  

(N=335) 

ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและ

ยุติธรรม 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ลําดับ 
นอย

ที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) 

พนั กง านพอใจกั บ เ งิน เ ดื อน

ปจจุบันที่ไดรับ 
2 23 148 123 39 3.51 0.81 ปานกลาง 4 

(รอยละ) (.6) (6.9) (44.2) (36.7) (11.6)     

พนักงานได รับเงินเดือนอยาง

ยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับเพ่ือน

อาชีพอื่นที่มีลักษณะงานคลายกัน 

11 135 143 46 11 3.66 0.75 ปานกลาง 2 

(รอยละ) (3.3) (40.3) (42.7) (13.7) (3.3)     

ค า ตอบแทนที่ ไ ด รับ มี ค ว าม

เหมา ะสมกั บป ริ ม าณ ง านที่

รับผิดชอบ 

2 18 150 130 35 3.53 0.77 ปานกลาง 3 

(รอยละ) (.6) (5.4) (44.8) (38.8) (10. 4)     

โดยภาพรวมผลประโยชนตอบ

แทนสวัส ดิการต างๆที่ ได รับ

คุมคากับความอุตสาหะ 

0 24 77 187 47 3.76 0.77 สูง 1 

(รอยละ) (0) (7.2) (23.0) (55.8) (14.0)     

รายไดเพียงพอกับคาใชจายของ

พนักงานและแบงปนให

ครอบครัวไดโดยไมเดือดรอน 

0 12 27 177 96 3.27 0.84 ปานกลาง 5 

 (รอยละ) (0) (3.6) (8.1) (52.8) (28.7)     

รวมดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 3.55 0.66 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 3 พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีระดับคุณภาพชีวิตการ

ทํางานเฉล่ียโดยรวมในดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรมอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณา

จากคาเฉล่ียมีคาเทากับ 3.55 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 ซ่ึงหมายถึง พนักงานมีระดับความ

คิดเห็นไมแตกตางกัน ในทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ยกเวนโดยภาพรวม

ผลประโยชนตอบแทนสวัสดิการตางๆท่ีไดรับคุมคากับความอุตสาหะ มีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับสูง มีคาผลรวมสูงสุด(=3.76 S.D.=0.77) รองลงมาคือ ปจจัยดานพนักงานไดรับเงินเดือน

อยางยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับเพ่ือนอาชีพอ่ืนท่ีมีลักษณะงานคลายกัน(=3.66 S.D.=0.75)    
นอยท่ีสุด คือ รายไดเพียงพอกับคาใชจายของพนักงานและแบงปนใหครอบครัวไดโดยไม

เดือดรอน(=3.27 S.D.=0.84)   
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ตารางท่ี 7 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐมในดาน     

สภาพแวดลอมการทํางานปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 

(N=335) 

ดานสภาพแวดลอมการทํางาน

ปลอดภัย ถูกสขุลักษณะ 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ลําดับ 
นอย

ที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) 

ใ น ห น ว ย ง า น มี ก า ร จั ด

สภาพแวดลอมการทํางานมุงเนน

แสงสวางเพียงพอ ไมมีเสียงดัง 

รบกวนการทํางาน ความสะอาด

เพ่ือปองกันการแพรกระจายของ

เช้ือโรค 

16 41 111 119 48 4.02 0.76 สูง 1 

 (รอยละ) (4.8) (12.2) (33.1) (35.5) (14.3)     

มีการจัดกิ จกรรมสร าง เส ริม

สุขภาพแกผู ป ฏิบัติ ง านอย าง

สม่ําเสมอ 

4 20 82 173 56 3.42 1.03 สูง 5 

 (รอยละ) (1.2) (6.0) (24.5) (51.6) (16.7)     

หนวยงานมีระบบการบํารุงรักษา

วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือตางๆให

พรอมใชไดทันท ี

2 25 66 170 72 3.76 0.84 สูง 4 

 (รอยละ) (.6) (7.5) (19.7) (50.7) (21.5)     

มีวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและ

เพียงพอตอการใชงาน 
4 12 60 188 71 3.85 0.86 สูง 3 

 (รอยละ) (1.2) (3.6) (17.9) (56.1) (21.2)     

มีการกําหนดกฎระเบียบปฏิบัติ

ชัดเจนในดานความปลอดภัยและ

การปองกันอุบัติเหตุ 

0 12 50 185 88 3.92 0.79 สูง 2 

 (รอยละ) (0) (3.6) (14.9) (55.2) (26.3)     

รวมดานสภาพแวดลอมการทํางานปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 3.79 0.72 สูง 

จากตารางท่ี 7 พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีระดับคุณภาพชีวิตการ

ทํางานเฉล่ียโดยรวมในดานสภาพแวดลอมการทํางานปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอยูในระดับสูงโดย

พิจารณาจากคาเฉล่ียมีคาเทากับ 3.79 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 ซ่ึงหมายถึงพนักงานมีระดับ

ความคิดเห็นไมแตกตางกัน ในทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูงโดยเมื่อพิจารณาในผลของ

แตละดานแลวพบวา ปจจัยดานในหนวยงานมีการจัดสภาพแวดลอมการทํางานมุงเนนแสงสวาง

เพียงพอไมมีเสียงดัง รบกวนการทํางาน ความสะอาดเพ่ือปองกันการแพรกระจายของเช้ือโรคสูงสุด

คือ (=4.02 S.D.= 0.76) รองลงมาคือ ปจจัยดานมีการกําหนดกฎระเบียบปฏิบัติชัดเจนในดานความ
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ปลอดภัยและการปองกันอุบัติเหตุ(=3.92 S.D.=0.79) นอยท่ีสุดคือ มีการจัดกิจกรรมสรางเสริม

สุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ(=3.42 S.D.=1.03) 

  
ตารางท่ี 8 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ในดานการ

พัฒนาความสามารถของบุคคล 

 (N=335) 

ดานการพัฒนาความสามารถของ

บุคคล 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ลําดับ 
นอย

ที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) 

พ นั ก ง า น ไ ด ใ ช ค ว า ม รู

ความสามารถและทักษะในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มที ่

4 4 40 179 108 4.04 0.74 สูง 2 

 (รอยละ) (1.2) (1.2) (11.9) (53.4) (32.2)     

ผู บั ง คั บ บั ญ ช า ใ ห โ อ ก า ส

พนักงานไปประชุมหรืออบรม

หลั ก สู ต ร ต า ง ๆ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พู น

ความรูความสามารถในการ

ทํางาน 

8 8 83 159 77 4.14 0.76 สูง 1 

 (รอยละ) (2.4) (2.4) (24.8) (47.5) (23.0)     

พนักงานไดรับโอกาสฝกอบรม

ห รื อ ฝ ก ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ใ ช

เทคโนโลยีใหมๆ 

0 14 89 141 91 3.86 0.87 สูง 4 

 (รอยละ) (0) (4.2) (26.6) 42.1) (27.2)     

พนักงานและเพ่ือนรวมงานมี

โอกาสนําเสนอแนวคิด ริเ ร่ิม 

สรางสรรคตอหนวยงานและ

วิชาชีพ 

4 28 85 145 73 3.92 0.83 สูง 3 

(รอยละ) (1.2) (8.4) (25.4) (43.3) (21.8)     

หนวยงานใหโอกาสพนักงานใน

การลาศึกษาตอในระยะยาว เพ่ือ

พัฒนาคุณวุฒ ิ

4 16 51 169 95 3.76 0.92 สูง 5 

 (รอยละ) (1.2) (4.8) (15.2) (50.4) (28.4)     

รวมดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล 3.94 0.67 สูง 

จากตารางท่ี 8 พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีระดับคุณภาพชีวิตการ

ทํางานเฉล่ียโดยรวมในดานการพัฒนาความสามารถของบุคคลอยูในระดับสูง โดยพิจารณาจาก

คาเฉล่ียมีคาเทากับ 3.94 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ0.97 ซ่ึงหมายถึง พนักงานมีระดับความคิดเห็น
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ไมแตกตางกันในทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง โดยเม่ือพิจารณาในผลของแตละดาน

แลวพบวา ปจจัยดานผูบังคับบัญชาใหโอกาสทานไปประชุมหรืออบรมหลักสูตรตางๆเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรูความสามารถในการทํางาน มีคาผลรวมสูงสุด(=4.14 S.D.=0.76) รองลงมาคือ ปจจัยดาน

ทานไดใชความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี(=4.04 S.D.=0.74) นอย
ท่ีสุดคือ มีหนวยงานใหโอกาสพนักงานในการลาศึกษาตอในระยะยาว เพ่ือพัฒนาคุณวุฒิ(=3.76 

S.D.=0.92) 
 

ตารางท่ี 9 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ในดาน

ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 

 (N=335) 

ดานความกาวหนาและความ

มั่นคงในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ลําดับ 
นอย

ที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) 

หน ว ย ง า น มี ตํ า แ หน ง อ ย า ง

เพียงพอที่พนักงานจะมีโอกาส

กาวหนาในตําแหนงที่สูงขึ้นตาม

ความรูและความสามารถที่สูงขึ้น 

4 16 51 169 95 4.00 0.85 สูง 3 

 (รอยละ) (1.2) (4.8) (15.2) (50.4) (28.4)     

หนวยงานเปดโอกาสใหพนักงาน

ผูที่มีความรูความสามารถไดมี

โอกาสกาวหนาในการทํางาน

อยางเปนระบบและโปรงใส 

0 10 56 163 106 4.08 0.77 สูง 1 

 (รอยละ) (0) (3.0) (16.7) (48.7) (31.6)     

พนักงานได รับการเตรียมดาน

ความรูและทักษะเพ่ือการทํางาน

ในตําแหนงที่สูงขึ้น 

0 14 60 177 84 3.98 0.77 สูง 4 

 (รอยละ) (0) (4.2) (17.9) (52.8) (25.1)     

พนักงานมั่นใจว าทํ าง านหรือ

ปฏิบัติ งานจนเกษียณอายุการ

ทํางาน 

4 12 69 142 108 4.00 0.88 สูง 2 

 (รอยละ) (1.2) (3.6) (20.6) (42.4) (32.2)     

พนักงานมีความกาวหนาในงาน

เทาเทียมกับเพ่ือนรุนเดียวกันที่

ทํางานในสาขาอื่นๆ 

12 30 83 140 70 3.67 1.01 ปานกลาง 5 

 (รอยละ) (3.6) (9.0) (24.8) (41.8) (20.9)     

รวมดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน 3.95 0.73 สูง 
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จากตารางท่ี 9 พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีระดับคุณภาพชีวิตการ

ทํางานเฉล่ียโดยรวมในดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางานอยูในระดับสูง โดย

พิจารณาจากคาเฉล่ียมีคาเทากับ 3.95 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ0.73 ซ่ึงหมายถึง พนักงานมีระดับ

ความคิดเห็นไมแตกตางกันในทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง ยกเวนพนักงานมี

ความกาวหนาในงานเทาเทียมกับเพ่ือนรุนเดียวกันท่ีทํางานในสาขาอ่ืนๆ มีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลางโดยเม่ือพิจารณาในผลของแตละดานแลวพบวา ปจจัยดานหนวยงานของทานเปด

โอกาสใหผูมีความรูความสามารถ ไดมีโอกาสกาวหนาในการทํางานอยางเปนระบบและโปรงใส มี

คาผลรวมสูงสุด(=4.08 S.D.= 0.77) รองลงมาคือ ปจจัยดานหนวยงานมีตําแหนงอยางเพียงพอท่ี

ทานจะมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงท่ีสูงขึ้นตามความรูและความสามารถที่สูงขึ้นและทานม่ันใจวา

ทํางานหรือปฏิบัติงานจนเกษียณอายุการทํางาน(=4.00 S.D.=0.88) นอยท่ีสุดคือ พนักงานมี

ความกาวหนาในงานเทาเทียมกับเพ่ือนรุนเดียวกันท่ีทํางานในสาขาอ่ืนๆ(=3.67 S.D.=1.01) 

 
ตารางท่ี 10 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ในดานการ

บูรณการทางสังคม 

 (N=335) 

ดานการบูรณการทางสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ลําดับ 
นอย

ที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) 

พนักงานและเพ่ือนรวมงานเขาใจ

ตรงกันวาความสําเร็จในงานเกิด

จากความรวมมือในการทํางาน

รวมกัน 

0 2 46 142 145 4.28 0.71 สูง 1 

 (รอยละ) (0) (.6) (13.7) (42.4) (43.3)     

คนในหนวยงานของทานสวนใหญ

ไมมีอคติในการทํางานตอกัน 
4 22 66 141 102 3.94 0.93 สูง 4 

 (รอยละ) (1.2) (6.6) (19.7) (42.1) (30.4)     

พนักงานไดรับการยอมรับ

ความสามารถจากเพ่ือนรวมงาน

เปนอยางดี 

4 2 42 181 106 4.14 0.74 สูง 2 

 (รอยละ) (1.2 (.6) (12.5) (54.0) (31.6)     

คนในหนวยงานใหความรวมมือใน

การแกปญหาใหสําเร็จลุลวงดวยด ี
0 0 50 186 99 4.14 0.65 สูง 2 

 (รอยละ) (0) (0) (14.9) (55.5) (29.6)   
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ตารางท่ี 10   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ในดาน

การบูรณการทางสังคม(ตอ) 

ดานการบูรณการทางสังคม(ตอ) 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ลําดับ 
นอย

ที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มีการจัดกิจกรรมสังสรรคใน

หนวยงานเปนประจํา 
0 12 120 123 80 3.80 0.84 สูง 5 

 (รอยละ) (0) (3.6) (35.8) (36.7) (23.9)     

รวมดานการบูรณการทางสังคม 4.06 0.62 สูง 

จากตารางท่ี 10  พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีระดับคุณภาพชีวิตการ

ทํางานเฉล่ียโดยรวมในดานการบูรณการทางสังคมอยูในระดับสูง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียมีคา

เทากับ 4.06 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ0.62 ซ่ึงหมายถึง พนักงานมีระดับความคิดเห็นไมแตกตาง

กันในทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง โดยเม่ือพิจารณาในผลของแตละดานแลวพบวา 

ปจจัยดานพนักงานและเพื่อนรวมงานเขาใจตรงกนัวาความสําเร็จในงานเกิดจากความรวมมือในการ

ทํางานรวมกันมีคาผลรวมสูงสุด (=4.28 S.D.=0.71) รองลงมาคือ ปจจัยดานพนักงานไดรับการ

ยอมรับความสามารถจากเพ่ือนรวมงานเปนอยางดี(=4.14 S.D.=0.74)และคนในหนวยงานให

ความรวมมือในการแกปญหาใหสําเรจ็ลุลวงดวยดี มีคาผลรวมเทากัน(=4.14  S.D.=0.65)นอยท่ีสุด 

คือ มีการจัดกิจกรรมสังสรรคในหนวยงานเปนประจํา(=3.80 S.D.=0.84) 
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ตารางท่ี 11 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ในดานการ

รักษาสิทธิสวนบุคคล 

 (N=335) 

ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ลําดับ 
นอย

ที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) 

พนักงานไดรับสิทธิในการ

ปฏิบัติงานตามขอบเขตที่

รับผิดชอบ 

4 4 54 185 88 4.04 0.76 สูง 4 

 (รอยละ) (1.2) (1.2) (16.1) (55.2) (26.3)     

ผูรวมงานใหเกียรติและเคารพใน

สิทธิสวนบุคคลของพนักงาน 
0 4 42 189 100 4.13 0.71 สูง 3 

 (รอยละ) (0) (1.2) (12.5) (56.4) (29.9)     

ผูบังคบับัญชาใหโอกาสในการ

ทํางานเทาเทียมกับผูอื่น 
0 4 40 174 117 4.19 0.73 สูง 4 

 (รอยละ) (0) (1.2) (11.9) (51.9) (34.9)     

ผูบังคบับัญชาใหโอกาสในการ

ปรับเปลี่ยนวิธกีารทํางานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

0 2 61 153 119 4.16 0.73 สูง 2 

                                 (รอยละ) (0) (.6) (18.2) (45.7) (35.5)     

พนักงานมีสิทธิปฏิเสธงานที่เกิน

ความสามารถหรือนอกเหนือ

ความรับผิดชอบได 

4 39 119 124 49 3.52 0.92 ปานกลาง 5 

 (รอยละ) (1.2) (11.6) (35.5) (37.0) (14.6)     

รวมดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล 4.01 0.65 สูง 

จากตารางท่ี 11  พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีระดับคุณภาพชีวิตการ

ทํางานเฉล่ียโดยรวมในดานการรักษาสิทธิสวนบุคคลอยูในระดับสูง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียมีคา

เทากับ 4.01 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ0.65  ซ่ึงหมายถึง พนักงานมีระดับความคิดเห็นไมแตกตาง

กันในทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง ยกเวนพนักงานมีสิทธิปฏิเสธงานท่ีเกิน

ความสามารถหรือนอกเหนือความรับผิดชอบได  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดย

เม่ือพิจารณาในผลของแตละดานแลวพบวา ปจจัยดานผูบังคับบัญชาใหโอกาสในการทํางานเทา

เทียมกับผูอ่ืนมีคาผลรวม สูงสุดคือ(=4.19 S.D.=0.73) รองลงมาคือ ปจจัยดานผูบังคับบัญชาให

โอกาสในการปรับเปล่ียนวิธีการทํางานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน(=4.16 S.D.=0.73)  
นอยท่ีสุดคือ พนักงานมีสิทธิปฏิเสธงานท่ีเกินความสามารถหรือนอกเหนือความรับผิดชอบได(=

3.52 S.D.=0.92) 



58 
 
ตารางท่ี 12 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ในดาน         

ดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตดานอ่ืนๆ 

 (N=335) 

ดานดุลยภาพระหวางชีวิตการ

ทํางานกับชีวิตดานอื่นๆ 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ลําดับ 
นอย

ที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) 

การทํางานไม เปนอุปสรรคตอ

การดําเนินชีวิตของครอบครัว 
0 27 113 119 76 3.72 0.90 สูง 2 

 (รอยละ) (0) (8.1) (33.7 (35.5) (22.7)     

พนักงานสามารถจัดเวลาในการ

ทํากิจกรรมตางๆเชน เวลาสําหรับ

ทํางาน   ครอบครัว  สังคม และ

สวนตัวอยางเหมาะสม 

4 10 109 142 70 3.78 0.84 สูง 1 

 (รอยละ) 1.2 (3.0) (32.5) (42.4) (20.9)     

ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายมี

ความเหมาะสมกับเวลาทํางาน 
0 17 117 153 48 3.69 0.77 สูง 3 

 (รอยละ) (0) (5.1) (34.9) (45.7) (14.3)     

พนักงานมีเวลาพักผอนและออก

กําลังกายอยางเพียงพอพบปะ

สังสรรคกับเพ่ือนๆหรืออกงาน

สังคมไดตามโอกาสที่ตองการ 

10 41 131 96 57 3.44 1.00 ปานกลาง 5 

 (รอยละ) (3.0) (12.2) (39.1) (28.7) (17.0)     

พนักงานพอใจในการใช เวลา

ทํางาน เวลาสําหรับครอบครัว 

สังคมและเวลาสวนตัว 

10 15 131 108 71 3.64 0.96 ปานกลาง 4 

 (รอยละ) (3.0) (4.5) (39.1) (32.2) (21.2)     

รวมดานดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตดานอ่ืนๆ 3.65 0.78 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 12  พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีระดับคุณภาพชีวิตการ

ทํางานเฉล่ียโดยรวมในดานดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตดานอ่ืนๆอยูในระดับปานกลาง 

โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียมีคาเทากับ3.65 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ0.78โดยเม่ือพิจารณาในผล

ของแตละดานแลวพบวา ปจจัยดานทานสามารถจัดเวลาในการทํากิจกรรมตางๆเชน เวลาสําหรับ

ทํางาน ครอบครัว สังคมและสวนตัวอยางเหมาะสมมีคาผลรวมสูงสุด(=3.78 S.D.=0.84) 
รองลงมาคือ ปจจัยดานการทํางานของทานไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิตของครอบครัว       

(=3.72 S.D.= 0.90) นอยท่ีสุดคือ พนักงานมีเวลาพักผอนและออกกําลังกายอยางเพียงพอพบปะ

สังสรรคกับเพ่ือนๆหรืออกงานสังคมไดตามโอกาสท่ีตองการ(=3.44 S.D.=1.00) 
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ตารางท่ี 13 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ในดานความ

เกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 

(N=335) 

ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับ

สังคม 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ลําดับ 
นอย

ที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) 

พนักงานภูมิใจในหนวยงานและ

วิชาชีพที่มตีอการพัฒนาสังคม 
0 6 44 152 133 4.22 0.74 สูง 1 

 (รอยละ) (0) (1.8) (13.1) (45.4) (39.7)     

หนวยงานมีการจัดการบริการ

ทางดานสุขภาพที่สอดคลองกับ

ความตองการของผูรับบริการ 

4 13 72 176 70 3.88 0.82 สูง 4 

 (รอยละ) (1.2) (3.9) (21.5) (52.5) (20.9)     

พนักงานใหความร วมมือตอ

หน ว ยง านอื่ น ในก ารบํ า เ พ็ญ

สาธารณประโยชน 

0 12 52 172 99 4.06 0.76 สูง 2 

 (รอยละ) (0) (3.6) (15.5) (51.3) (29.6)     

พนั ก ง า นมี ส ว นร ว ม ในก า ร

รณรงคและพัฒนาสังคมเสมอ 
0 8 82 157 88 3.97 0.77 สูง 5 

 (รอยละ) (0) (2.4) (24.5) (46.9) (26.3)     

หนวยงานและอาชีพไดรับการ

ยอมรับวามีประโยชนตอสังคม 
2 4 53 188 88 4.06 0.72 สูง 3 

 (รอยละ) (.6) (1.2) (15.8) (56.1) (26.3)     

รวมดาน ความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม 4.04 0.66 สูง 

จากตารางท่ี 13  พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีระดับคุณภาพชีวิตการ

ทํางานเฉล่ียโดยรวมในดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมอยูในระดับสูง โดยพิจารณาจาก

คาเฉล่ียมีคาเทากับ 4.04 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ0.66 ซ่ึงหมายถึง พนักงานมีระดับความคิดเห็น

ไมแตกตางกันในทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง โดยเม่ือพิจารณาในผลของแตละดาน

แลวพบวา ปจจัยดานทานภูมิใจในหนวยงานและวิชาชีพท่ีมีตอการพัฒนาสังคมมีคาผลรวมสูงสุด

(=4.22 S.D.= 0.74) รองลงมาคือ ปจจัยดานทานใหความรวมมือตอหนวยงานอ่ืนในการบําเพ็ญ

สาธารณประโยชนและหนวยงานและอาชีพของทานไดรับการยอมรับวามีประโยชนตอสังคม(=

4.06 S.D.=0.76) นอยท่ีสุด คือ พนักงานมีสวนรวมในการรณรงคและพัฒนาสังคมเสมอ(=3.97 

S.D.=0.77) 
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สวนที่ 3 ระดับภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรูของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัด

นครปฐม 

ตารางท่ี 14 วิเคราะหคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรูของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

ภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรู 

ของพนักงาน 
 S.D. 

ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

ดานภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง 4.22 0.56 สูง 1 

ดานภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน 3.89 0.64 สูง 2 

ภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรู 

ของพนักงาน โดยรวม 
4.06 0.52 สูง 

 จากตารางท่ี 14 ผลท่ีไดจากการศึกษา แสดงคาผลรวมของขอมูลภาวะผูนําของหัวหนางาน

ตามการรับรูของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐมเทากับ(=4.06 S.D.= 0.52) ซ่ึงเปน
ระดับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ในระดับสูง โดยเม่ือพิจารณาใน

ผลของแตละดานแลวพบวา ปจจัยดานภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลงมีคาผลรวมสูงสุดคือ(=4.22 

S.D.= 0.56) รองลงมาคือ ปจจัยดานภาวะผูนําการแลกเปล่ียนมีคาผลรวม(=3.89 S.D.= 0.64)   
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ตารางท่ี 15 การวิเคราะหคาเฉล่ียสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดานภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรู

ของพนักงานกรุงไทยจําแนกตามดานภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลง 

(N=335) 

ดานภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ลําดับ 
นอย

ที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) 

ประพฤตตินเพ่ือใหเกิดประโยชนแก

ผูอื่น 
0 4 23 198 110 4.23 0.62 สูง 5 

 (รอยละ) (0) (1.2) (6.9) (9.1) (32.8)     

ทําใหเกิดความนับถือ ความภาคภูมิใจ

เมื่อไดรวมงานกัน 
0 4 28 206 97 4.18 0.62 สูง 7 

 (รอยละ) (0) (1.2) (8.4) (61.5) (29.0)     

กระตุนพนักงานใหตระหนักถึงส่ิงสําคัญ

ที่ควรไดรับการพิจารณา 
0 6 11 193 125 4.30 0.62 สูง 2 

 (รอยละ) (0) (1.8) (3.3) (57.6) (37.3)     

แสดงความเช่ือมั่น ความต้ังใจอยางแนว

แนที่จะทํางานใหสําเร็จตามที่เปาหมาย

กําหนดไว 

0 0 21 173 141 4.35 0.59 สูง 1 

 (รอยละ) (0) (0) (6.3) (51.6) (42.1)     

ใหกําลังใจอยางตอเนื่อง ทําใหพนักงาน

มุงความสนใจในการทําอยางไรเพ่ือจะ

ทําใหงานเกิดผลสําเร็จ 

2 10 22 191 110 4.18 0.73 สูง 6 

 (รอยละ) (0.6) (3.0) (6.6) (57.0) (32.8)     

สนับสนุนใหมีการคิดแกปญหาที่เคย

เกิดขึ้นมาแลวดวยวิธีการใหมๆ 
2 3 28 204 98 4.17 0.66 สูง 7 

 (รอยละ) (0.6) .9) 8.4) 60.9) 29.3)     

หามุมมองตางๆในการแกปญหา 2 2 30 213 88 4.14 0.64 สูง 8 

 (รอยละ) (0.6) (0.6) (9.0) (63.6) (26.3)     

ปฏิบัติตอพนักงานโดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคลทั้งในดานความ

ตองการความสามารถและความ

ปรารถนา 

2 5 36 194 98 4.13 0.70 สูง 9 

 (รอยละ) (0.6) (1.5) (10.7) (57.9) (29.3)     

สงเสริมใหมีการพัฒนาตนเอง 0 2 29 174 130 4.28 0.64 สูง 4 

 (รอยละ) (0) (0.6) (8.7) (51.9) (38.8)     

ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอ

ความกาวหนาของพนักงาน 
2 2 26 177 128 4.27 0.68 สูง 4 

 (รอยละ) 

 

(0.6) (0.6) (7.8) (52.8) (38.2) 
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ตารางท่ี15 การวิเคราะหคาเฉล่ียสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดานภาวะผูนําของหัวหนางานตามการ

รับรูของพนกังานกรุงไทยจําแนกตามดานภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลง(ตอ) 

ดานภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ลําดับ 
นอย

ที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) 

ไดรับความเช่ือถือจากหัวหนางานดวย

การทํางานใหดีขึ้น 
2 4 35 168 126 4.22 0.72 สูง 6 

 (รอยละ) (.6) (1.2) (10.4) (50.1) (37.6)     

รวมดานภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลง 4.22 0.56 สูง 

จากตารางท่ี 15 ผลท่ีไดจากการศึกษา แสดงคาผลรวมของขอมูลภาพรวมคุณภาพชีวิตการ

ทํางานจําแนกตามดานภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลงมีผลรวมท่ี(=4.22 S.D.=0.56)  ซ่ึงเปนระดับ
ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐมในระดับสูง โดยเม่ือพิจารณาในผลของ

แตละดานแลวพบวา ปจจัยดานแสดงความเช่ือม่ัน ความตั้งใจอยางแนวแนท่ีจะทํางานใหสําเร็จ

ตามท่ีเปาหมายกําหนดไว มีคาผลรวม สูงสุด(=4.35 S.D.=0.59) รองลงมาคือ ปจจัยดานกระตุน

พวกเราใหตระหนักถึงส่ิงสําคัญท่ีควรไดรับการพิจารณา(=4.30 S.D.=0.62) นอยท่ีสุดคือหา
มุมมองตางๆในการแกปญหา(=4.14 S.D.= 0.64)   
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ตารางท่ี 16 การวิเคราะหคาเฉล่ียสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดานภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรู

ของพนักงานกรุงไทยจําแนกตามดานภาวะผูนําการแลกเปล่ียน 

(N=335) 

ดานภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ลําดับ 
นอย

ที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) 

ใหในส่ิงที่พนักงานตองการเพ่ือ

เป นก า รแลก เปลี่ ยนกั บ ก าร

สนับสนุนจากพนักงาน 

4 4 69 180 78 3.96 0.77 สูง 8 

 (รอยละ) (1.2) (1.2) (20.6) (53.7) (23.3)     

ใหความชวยเหลือพนักงานเพ่ือ

แลกเปลี่ยนกับความพยายามใน

การปฏิบัติงาน 

0 6 51 188 90 4.08 0.69 สูง 2 

 (รอยละ) (0) (1.8) (15.2) (56.1) (26.9)     

บอกพนักงานในสิ่งที่ตองทําเพ่ือ

จะไดรับรางวัลความพยายามใน

การทําส่ิงน้ัน 

0 4 71 162 98 4.05 0.74 สูง 3 

 (รอยละ) (0) (1.2) (21.2) (48.4) (29.3)     

คนหาขอผิดพลาดของพนักงาน

กอนที่จะใหความคิดเห็นแกเรา

ในการปฏิบัติงาน 

3 8 52 195 77 4.00 0.75 สูง 7 

 (รอยละ) (0.9) (2.4) (15.5) (58.2) (23.0)     

ใหความสนใจในสิ่งที่ผิดปกติ สิ่ง

ที่ผิดพลาด สิ่งที่ เปนขอยกเวน

และสิ่งที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐาน 

4 6 48 190 87 4.04 0.76 สูง 5 

 (รอยละ) (1.2) (1.8) (14.3) (56.7) (26.0)     

ใชกฎระเบียบอยางเครงครัด เพ่ือ

ไมใหเกิดความผิดพลาด 
0 9 56 176 94 4.05 0.74 สูง 4 

 (รอยละ) (0) (2.7) (16.7) (52.5) (28.1)     

มุงความสนใจไปยังสิ่งที่ลมเหลว

เพ่ือทําใหไดมาตรฐานที่กําหนด 
6 20 57 168 84 3.90 0.90 สูง 9 

 (รอยละ) (1.8) (6.0) (17.0) (50.1) (25.1)     

ปญหาตองกลายเปนปญหาเร้ือรัง

เสียกอนจึงจะดําเนินการแกไข 
45 37 61 132 60 3.37 1.27 สูง 12 

 (รอยละ) (13.4) (11.0) (18.2) (39.4) (17.9)     

ตองใหเกิดความลมเหลวที่จะ

บรรลุวัตถุประสงคเสียกอนเขาถึง

จะเร่ิมลงมือดําเนินการ 

45 41 41 151 57 3.40 1.27 สูง 11 

 (รอยละ) (13.4) (12.2) (12.2) (45.1) (17.0)     
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ตารางท่ี 16   การวิเคราะหคาเฉล่ียสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดานภาวะผูนําของหัวหนางานตามการ

รับรูของพนกังานกรุงไทยจําแนกตามดานภาวะผูนําการแลกเปล่ียน (ตอ) 

ดานภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ลําดับ 
นอย

ที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) 

บอกเราถึงส่ิงที่พนักงานทําผิด

มากกวาส่ิงทีเ่รา ทําถูก 
20 29 50 158 78 3.73 1.01 สูง 10 

 (รอยละ) (6.0) (8.7) (14.9) (47.2) (23.3     

สงบสติอารมณไดในสถานการณ

วิกฤต แสดงจุดยืนที่ชัดเจนใน

การแสดงขอคิดเห็นตอปญหา

โตแยงที่เกิดขึ้น 

2 11 40 201 81 4.03 0.73 สูง 6 

 (รอยละ) (0.6) (3.3) (11.9) (60.0) (24.2)     

สงเสริมใหระบุปญหาโดยการใช

เหตุผลและหลักฐานมากกวาการ

คิดเอาเองวาเปนปญหา 

2 8 38 195 92 4.09 0.72 สูง 1 

 (รอยละ) (0.6) (2.4) (11.3) (58.2) (27.5)     

รวมดานภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลง 3.89 0.64 สูง 

จากตารางท่ี 16 ผลท่ีไดจากการศึกษาแสดงคาผลรวมของขอมูลภาพรวมคุณภาพชีวิตการ

ทํางานจําแนกตามภาวะผูนําการแลกเปล่ียน มีผลรวมท่ี(=3.89 S.D.=0.64) ซ่ึงเปนระดับความ
คิดเห็นของพนักงานธนาคารกรงุไทย จังหวัดนครปฐม ในระดับสูงโดยเม่ือพิจารณาในผลของแต

ละดานแลวพบวา ปจจัยดานสงเสริมใหระบุปญหาโดยการใชเหตุผลและหลักฐานมากกวาการคิด

เอาเองวาเปนปญหามีคาผลรวมสูงสุด(=4.09 S.D.=0.72)รองลงมาคือปจจัยดานใหความชวยเหลือ

เราเพ่ือแลกเปล่ียนกับความพยายามในการปฏิบัติงาน(=4.08 S.D.=0.69) นอยท่ีสุด คือปญหาตอง

กลายเปนปญหาเรื้อรังเสียกอนจึงจะดําเนินการแกไข(=3.37 S.D.=1.27)   
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สวนที่ 4  ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

การวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

จํานวน 3 ดาน คือ ดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคการ ดานความเต็ม

ใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคการ ดานความตองการท่ีจะรักษาความ

เปนสมาชิกภาพขององคการ เพ่ือหาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

จังหวัดนครปฐม ใชการวิเคราะหจากคาเฉล่ีย() และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)ของคุณภาพ

ชีวิตการทํางานท้ังในภาพรวมและในแตละดาน ซ่ึงไดผลวิเคราะหดังแสดงในตารางท่ี 17 

ตารางท่ี 17 ระดับความผูกพันตอองคการโดยรวมของพนกังานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

(N=335) 

ความผูกพันตอองคกร  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ลําดับ 

ดานความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร 4.08 0.64 สูง 3 

ดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน

ในองคกร 
4.31 0.56 สูง 1 

ดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกร 4.21 0.65 สูง 2 

ภาพรวมความผูกพันตอองคกร 4.20 0.61 สูง 

 จากตารางท่ี 17 พบวาพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีระดับความผูกพันตอ

องคการเฉล่ียโดยรวม อยูในระดับมาก โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียมีคาเทากับ 4.20 คาเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.61 ซ่ึงหมายถึงพนักงานมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็น

ในระดับท่ีสูง เม่ือเรียงจากมากไปหานอยในแตละดาน ปรากฏวาความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการ

ปฏิบัติงานใหองคกรมีผลรวมสูงสุด (=4.31S.D.= 0.56) รองลงมาคือ ดานความตองการท่ีจะรักษา

ความเปนสมาชิกภาพขององคกร(=4.21 S.D.= 0.65)  นอยท่ีสุด คือ ดานความเช่ือม่ันและยอมรับ

เปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร (=4.08 S.D.= 0.64) 
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ตารางท่ี 18 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ในดาน

ความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมองคกร 

(N=335) 

ดานความเช่ือมั่นและยอมรับ

เปาหมายรวมถึงคานิยมของ

องคกร 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ลําดับ 
นอย

ที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) 

พนักงานรูสึกวาเปาหมายและ

คานิยมของธนาคารกับเปาหมาย

และคานิยมของพนักงานเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน 

6 22 74 142 91 3.86 0.94 สูง 4 

 (รอยละ) (1.8) (6.6) (22.1) (42.4) (27.2)     

พนักงานเห็นดวยกับนโยบาย 

แนวคิด และวิธีปฏิบัติงานของ

ธนาคาร 

6 21 117 114 77 3.70 0.95 สูง 5 

 (รอยละ) (1.8) (6.3) (34.9) (34.0) (23.0)     

พนักงานรูสึกภูมิ ใจที่จะบอก

ใ ค รๆ ว า เ ป น เ ป น พนั ก ง า น

ธนาคารกรุงไทย  

0 2 46 127 160 4.32 0.75 สูง 2 

 (รอยละ) (0) (.6) (13.7) (37.9) (47.8)     

พนักงานเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน

ทุกอยางที่จะไดรับมอบหมายเพ่ือ

สนองตอเปาหมายของธนาคาร 

2 4 36 171 122 4.21 0.72 สูง 3 

 (รอยละ) (0.6) (1.2) (10.7) (51.0) (36.4)     

พนักงานช้ีแจงกลาวแกไขหากได

ยินบุคคลอื่นกลาวถึงธนาคาร

ในทางเสียหาย 

0 0 27 168 140 4.33 0.62 สูง 1 

 (รอยละ) (0) (0) (8.1) (50.1) (41.8)     

รวมดานความเช่ือมั่นและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร 4.08 0.64 สูง 

จากตารางท่ี 18 พบวาพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีระดับความผูกพันตอ

องคการเฉล่ียโดยรวม ในดานความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร อยูใน

ระดับสูง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียมีคาเทากับ 4.08 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ0.64 ซ่ึงหมายถึง 

พนักงานมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน ในทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง โดยเม่ือ

พิจารณาในผลของแตละดานแลวพบวา ปจจัยดานทานช้ีแจงกลาวแกไขหากไดยินบุคคลอ่ืน

กลาวถึงธนาคารในทางเสียหายมีคาผลรวมสูงสุด(=4.33 S.D.= 0.62)  รองลงมาคือ ปจจัยดานทาน

รูสึกภูมิใจท่ีจะบอกใครๆวาทานเปนเปนพนักงานธนาคารกรุงไทย (=4.32 S.D.=0.75)นอยท่ีสุด 

คือพนักงานเห็นดวยกับนโยบาย แนวคิด และวิธีปฏิบัติงานของธนาคาร (=3.70 S.D.=0.95)  
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ตารางท่ี 19 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ในดาน

ความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเตม็ท่ีในการปฏิบัติงานในองคกร 
(N=335) 

 

ดานความเต็มใจที่จะใชความ

พยายามอยางเต็มที่ในการ

ปฏิบัติงานในองคกร 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ลําดับ นอย

ที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) 

พนั ก ง า นทํ า ง า น ด ว ย ค ว า ม

กระตือรือรน 
0 0 17 150 168 4.45 0.59 สูง 1 

 (รอยละ) (0) (0) (5.1) (44.8) 50.1)     

พนักงานเต็มใจและทุมเทความ

พย า ย า ม อ ย า ง เ ต็ ม ที่ ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานเพ่ือใหธนาคารบรรลุ

เปาหมาย 

0 0 28 165 142 4.34 0.62 สูง 2 

 (รอยละ) (0) (0) (8.4) (49.3) (42.4)     

พนักงานเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน 

ถึงแมวาเปนงานที่ไมไดอยูใน

ความรับผิดชอบ 

0 0 28 185 122 4.28 0.60 สูง 3 

 (รอยละ) (0) (0) (8.4) (55.2) (36.4)     

พนักงานเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให

เสร็จถึงแมวาจะเลยงานเวลาเลิก

ง านไปแล ว  หรื อจะต อ งม า

ปฏิบัติงานในวันหยุดก็ตาม 

0 6 44 164 121 4.19 0.72 สูง 4 

 (รอยละ) (0) (1.8) (13.1) (49.0) (36.1)     

รวมดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกร 4.31 0.56 สูง 

จากตารางท่ี 19 พบวาพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีระดับความผูกพันตอ

องคการเฉล่ียโดยรวม ในดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานใน

องคกรอยูในระดับสูง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียมีคาเทากับ 4.31 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ0.56 

ซ่ึงหมายถึง พนักงานมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันในทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับสูง โดยเม่ือพิจารณาในผลของแตละดานแลวพบวา ปจจัยดานทานทํางานดวยความ

กระตือรือรนมีคาผลรวม สูงสุดคือ(=4.45 S.D.= 0.59) รองลงมาคือ ปจจัยดานทานเต็มใจและ

ทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานเพ่ือใหธนาคารบรรลุเปาหมายมีคาผลรวม           

(=4.34 S.D.= 0.62) นอยท่ีสุด คือ พนักงานเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานใหเสร็จถึงแมวาจะเลยงานเวลา

เลิกงานไปแลว หรือจะตองมาปฏิบัติงานในวันหยุดก็ตาม(=4.19 S.D.= 0.72) 
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ตารางท่ี 20 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ในดาน

ความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกร 

(N=335) 

ดานความตองการท่ีจะรักษา

ความเปนสมาชิกภาพของ

องคกร 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ลําดับ 
นอย

ที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) 

พนักงานยินดีและยินยอมหาก

ตองเปลี่ยนจากงานเดิมมาเปน

งานใหมที่พนักงานอาจจะไม

ถนัดเ พ่ือความเหมาะสมของ

ธนาคาร 

3 2 55 179 96 4.08 0.74 สูง 5 

 (รอยละ) (0.9) (0.6) (16.4) (53.4) (28.7)     

พนักงานจะคงที่จะทํางานอยูกับ

ธนาคารกรุงไทย เทาที่ธนาคารยัง

ดํารงอยู 

0 0 38 146 151 4.33 0.67 สูง 1 

 (รอยละ) (0) (0) (11.3) (43.6) (45.1)     

ประสบการณที่ไดทํางานธนาคาร 

พนักงานรูสึกวาเปนสวนหนึ่ง

ของธนาคาร 

0 0 27 172 136 4.32 0.61 สูง 2 

 (รอยละ) (0) (0) (8.1) (51.3) (40.6)     

ถึงแมวามีโอกาสเปลี่ยนงานที่ให

คาตอบแทนสูงกวา แตยังเลือกที่

จะทํางานกับธนาคารกรุงไทย 

ตอไป 

6 17 61 131 120 4.02 0.95 สูง 6 

 (รอยละ) (1.8) (5.1) (18.2) (39.1) (35.8)     

ตั้งใจทํางานกับธนาคารกรุงไทย

จนกวาจะเกษียณอายุงาน  
4 8 49 129 145 4.20 0.86 สูง 4 

 (รอยละ) (1.2) (2.4) (14.6) (38.5) (43.3)     

ธนาคารกรุงไทย คือบานหลังที่

สอง ของพนักงาน 
0 8 35 138 154 4.30 0.75 สูง 3 

 (รอยละ) (0) ) (2.4) (10.4) (41.2) (46.0)     

รวมดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกร 4.21 0.65 สูง 

จากตารางท่ี 20 พบวาพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีระดับความผูกพันตอ

องคการเฉล่ียโดยรวมในดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกรอยูใน

ระดับสูง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียมีคาเทากับ 4.21 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ0.65 ซ่ึงหมายถึง 

พนักงานมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน ในทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง โดยเม่ือ
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พิจารณาในผลของแตละดานแลวพบวาปจจยัดานทานจะคงท่ีจะทํางานอยูกบัธนาคารกรุงไทย เทาท่ี

ธนาคารยังดํารงอยูมีคาผลรวมสูงสุด(=4.33 S.D.= 0.67) รองลงมาคือ ปจจัยดานประสบการณท่ี

ไดทํางานธนาคารพนักงานรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของธนาคาร(=4.32 S.D.=0.61) นอยท่ีสุดคือ
ถึงแมวามีโอกาสเปล่ียนงานท่ีใหคาตอบแทนสูงกวา แตยังเลือกท่ีจะทํางานกับธนาคารกรุงไทย 

ตอไป(=4.02 S.D.= 0.95)    
 

สวนที่ 5 ทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1  ระดับการรับรูภาวะผูนํา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน และระดับความผูกพันตอ

องคกรของพนักงานธนาคารกรงุไทย จังหวัดนครปฐม อยูในระดับมาก 

ตารางท่ี 21 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการรับรูภาวะผูนํา ระดับคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน และระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรงุไทย จังหวัดนครปฐม 

คะแนนภาพรวม ความหมาย 

4.06 
ระดับการรับรูภาวะผูนําของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม อยูใน

ระดับมาก 

3.87 
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม อยูใน

ระดับมาก 

4.20 
ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม อยูใน

ระดับมาก 

จากตาราง 21 นําผลการทดสอบการรับรูภาวะผูนํา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน และระดับ

ความผูกพันตอองคกร ในภาพรวมแตละดาน พบวาพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

ระดับการรับรูภาวะผูนํา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน และระดับความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม อยูในระดับมาก 

สมมติฐานท่ี 2 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

จังหวัดนครปฐม 

สมมติฐานท่ี 2.1 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม เพศแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 
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H0 :   คุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทยท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร    

ไมแตกตางกัน 

H1 :   คุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทยท่ีแตกตางกัน  มีความผูกพันตอองคกร

แตกตางกัน 

ตารางท่ี 22 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางเพศกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

(N=335) 

ความผูกพันตอองคกร จํานวน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คา t คา Sig. 

ผลการ

ทดสอบ 

ดานความเช่ือมั่นและยอมรับ

เปาหมายรวมถึงคานิยมของ

องคกร 

   1.144 0.254 ไมแตกตาง 

    1.276 0.204  

ชาย 71 4.16 0.55    

หญิง 264 4.06 0.66    

ดานความเต็มใจที่จะใชความ

พยายามอย า ง เ ต็ มที่ ในการ

ปฏิบัติงานในองคกร 

   1.236 0.220 ไมแตกตาง 

    1.239 0.230  

ชาย 71 4.17 0.63    

หญิง 264 4.35 0.54    

ดานความตองการที่จะรักษา

ความเปนสมาชิกภ าพของ

องคกร 

   1.206 0.229 ไมแตกตาง 

    1.208 0.230  

ชาย 71 4.29 0.65    

หญิง 264 4.19 0.65    

* มีนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 

จากตารางท่ี  22 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา เพศท่ีแตกตางกันกับความผูกพันตอ

องคกรดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกรมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ของการทดสอบเทากับ 0.254 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด0.05 ดังนั้นจึง

ยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) จึงสรุปไดวา เพศชายและเพศหญิงท่ี

แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรดานความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมของ

องคกรไมแตกตางกัน 
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เพศท่ีแตกตางกันกับความผูกพันตอองคกรดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ี

ในการปฏิบัติงานในองคกรมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ0.220 ซ่ึงมีคา

มากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง(H1) จึงสรุปไดวา เพศชายและเพศหญิงท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรดาน

ความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกรไมแตกตางกัน 

เพศท่ีแตกตางกันกับความผูกพันตอองคกรดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิก

ภาพขององคกรมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ0.229 ซ่ึงมีคามากกวาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) จึงสรุปไดวา เพศชายและเพศหญิงท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรดานความตองการท่ี

จะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกรไมแตกตางกัน 

จากตารางท่ี 22 ผลการวิเคราะหขอมูลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

จํานวน 335 คน  พบวา เพศท่ีตางกันมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา เพศตางกันมีความผูกพันตอ

องคการใน ดานความเชื่อม่ันและยอมรบัเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร ดานความเต็มใจท่ีจะ

ใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานใหองคกร และดานความตองการท่ีจะรักษาความเปน

สมาชิกภาพขององคกร ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 2.2 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม อายุแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

H0 :   คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัด

นครปฐม อายุแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 

H1 :   คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัด

นครปฐม อายุแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 23 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางอายุกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

(N=335) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คา F คา Sig. 

ผลการ

ทดสอบ 

ดานความเช่ือมั่นและยอมรับเปาหมาย

รวมถึงคานิยมขององคกร 

   7.256 0.100 ไม

แตกตาง 

ระหวาง 21 – 30 ป 192 4.01 0.67    

ระหวาง 31 – 40 ป 31 4.57 0.34    

ระหวาง 41 – 50 ป 69 4.06 0.51    

51 ปขึ้นไป 43 4.13 0.72    

ดานความเต็มใจที่จะใชความพยายาม

อยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานในองคกร 

   11.260 0.702 ไม

แตกตาง 

ระหวาง 21 – 30 ป 192 4.29 0.52    

ระหวาง 31 – 40 ป 31 4.79 0.36    

ระหวาง 41 – 50 ป 69 4.11 0.58    

51 ปขึ้นไป 43 4.39 0.64    

ดานความตองการที่จะรักษาความเปน

สมาชิกภาพขององคกร 

   6.257 0.384 ไม

แตกตาง 

ระหวาง 21 – 30 ป 192 4.12 0.67    

ระหวาง 31 – 40 ป 31 4.60 0.53    

ระหวาง 41 – 50 ป 69 4.16 0.55    

51 ปขึ้นไป 43 4.39 0.64    

*มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 23 การทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุท่ีแตกตางกันกับความผูกพันตอองคกร

ดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกรมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของ

การทดสอบเทากับ 0.100 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ

สมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) จึงสรุปไดวา อายุท่ีแตกตางกัน มีความผูกพัน

ตอองคกรดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกรไมแตกตางกัน 

อายุท่ีแตกตางกันกับความผูกพันตอองคกรดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ี

ในการปฏิบัติงานในองคกรมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ0.702 ซ่ึงมีคา

มากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง(H1) จึงสรุปไดวา อายุท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรดานความเต็มใจท่ีจะใช

ความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกรไมแตกตางกัน 
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อายุท่ีแตกตางกันกบัความผูกพันตอองคกรดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิก

ภาพขององคกรมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.384 ซ่ึงมีคามากกวาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) จึงสรุปไดวาอายุท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรดานความตองการท่ีจะรักษาความเปน

สมาชิกภาพขององคกรไมแตกตางกัน 

จากตารางท่ี 23 ผลการวิเคราะหขอมูลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

จํานวน 335คน พบวา อายุท่ีตางกันมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา เพศตางกันมีความผูกพันตอองคการใน 

ดานความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร ดานความเต็มใจท่ีจะใชความ

พยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานใหองคกร และดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิก

ภาพขององคกร ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 2.3 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม สถานภาพแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

H0 :   คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัด

นครปฐม สถานภาพแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 

H1 :   คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัด

นครปฐม สถานภาพแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 24 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางสถานภาพกับความผูกพันตอองคกรของพนกังาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวดันครปฐม 

 (N=335) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คา F คา Sig 

ผลการ

ทดสอบ 

ดานความเช่ือมั่นและยอมรับเปาหมาย

รวมถึงคานิยมขององคกร 

   3.354 0.361 ไม

แตกตาง 

โสด 202 4.05 0.68    

หยา 127 4.16 0.57    

สมรส 6 3.53 0.51    

ดานความเต็มใจที่จะใชความพยายาม

อยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานในองคกร 

   0.690 0.502 ไม

แตกตาง 

โสด 202 4.34 0.52    

หยา 127 4.26 0.63    

สมรส 6 4.33 0.51    

ดานความตองการที่จะรักษาความเปน

สมาชิกภาพขององคกร 

   7.423 0.070 ไม

แตกตาง 

โสด 202 4.12 0.67    

หยา 127 4.32 0.60    

สมรส 6 4.88 0.08    

*มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 24 การทดสอบสมมติฐานพบวาสถานภาพท่ีแตกตางกันกับความผูกพันตอ

องคกรดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกรมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ของการทดสอบเทากับ 0.361 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึง

ยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) จึงสรุปไดวาสถานภาพท่ีแตกตางกัน มี

ความผูกพันตอองคกรดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกรไมแตกตาง

กัน 

สถานภาพท่ีแตกตางกันกับความผูกพันตอองคกรดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายาม

อยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกรมีคาระดับนยัสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.502 ซ่ึง

มีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก(H0)และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง(H1) จึงสรุปไดวาสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรดานความเต็มใจท่ี

จะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกรไมแตกตางกัน 

สถานภาพท่ีแตกตางกันกับความผูกพันตอองคกรดานความตองการท่ีจะรักษาความเปน

สมาชิกภาพขององคกรมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.070 ซ่ึงมีคามากกวา
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ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง(H1) จึงสรุปไดวาสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรดานความตองการท่ีจะ

รักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกรไมแตกตางกัน 

จากตารางท่ี 24 ผลการวิเคราะหขอมูลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

จํานวน 335 คน พบวา สถานภาพท่ีตางกันมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา เพศตางกันมีความผูกพันตอ

องคการใน ดานความเชื่อม่ันและยอมรบัเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร ดานความเต็มใจท่ีจะ

ใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานใหองคกร และดานความตองการท่ีจะรักษาความเปน

สมาชิกภาพขององคกร ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 2.4 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกร

แตกตางกัน 

H0 :   คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัด

นครปฐม ระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 

H1 :   คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัด

นครปฐม ระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

ตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางระดับการศึกษาสูงสุดกับความผูกพันตอองคกร

ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

(N=335) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
คา F คา Sig 

ผลการ

ทดสอบ 

ดานความเช่ือมั่นและยอมรับเปาหมาย

รวมถงึคานิยมขององคกร 

   1.579 0.208 ไม

แตกตาง 

ต่ํากวาปริญญาตรี 61 3.99 0.89    

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 209 4.08 0.60    

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 65 4.19 0.46    
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ตารางท่ี 25   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางระดับการศึกษาสูงสุดกับความผูกพันตอองคกร

ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม(ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
คา F คา Sig 

ผลการ

ทดสอบ 

ดานความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยาง

เต็มที่ในการปฏิบัติงานในองคกร 

335 4.08 0.64 0.442 0.643 ไม

แตกตาง 

ต่ํากวาปริญญาตรี 61 4.36 0.63    

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 209 4.31 0.57    

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 65 4.26 0.49    

ดานความตองการที่จะรักษาความเปน

สมาชิกภาพขององคกร 

335 4.31 0.56 2.634 0.073 ไม

แตกตาง 

ต่ํากวาปริญญาตรี 61 4.04 0.78    

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 209 4.24 0.64    

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 65 4.28 0.51    

*มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 25 การทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกันกับความ

ผูกพันตอองคกรดานความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกรมีคาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.208 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 

0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดวาระดับ

การศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึง

คานิยมขององคกรไมแตกตางกัน 

ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกันกับความผูกพันตอองคกรดานความเต็มใจท่ีจะใชความ

พยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกรมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 

0.643 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดวาระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอ

องคกรดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกรไมแตกตางกัน 

ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกันกับความผูกพันตอองคกรดานความตองการท่ีจะรักษา

ความเปนสมาชิกภาพขององคกรมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.073 ซ่ึงมีคา

มากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดวาระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรดาน

ความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกรไมแตกตางกัน 

จากตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะหขอมูลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

จํานวน 335 คน  พบวา ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีตางกันมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมไมแตกตาง
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กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา เพศตางกันมีความ

ผูกพันตอองคการใน ดานความเชื่อม่ันและยอมรบัเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร ดานความเตม็

ใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานใหองคกร และดานความตองการท่ีจะรักษา

ความเปนสมาชิกภาพขององคกร ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 2.5 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ระดับตําแหนงแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

H0 :  คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัด

นครปฐม ระดับตําแหนงแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 

H1 :  คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัด

นครปฐม ระดับตําแหนงแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางระดับตําแหนงงานกับความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 
(N=335) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คา F คา Sig 

ผลการ

ทดสอบ 

ดานความเช่ือมั่นและยอมรับเปาหมาย

รวมถึงคานิยมขององคกร 

   1.370 0.252 ไม

แตกตาง 

เจาหนาที่บริการลูกคา 214 4.04 0.69    

ซุปเปอรไวเซอรบริการลูกคา 56 4.10 0.52    

หัวหนาสวน 53 4.17 0.56    

รองผูจัดการธุรกิจการขาย 12 4.36 0.42    

ดานความเต็มใจที่จะใชความพยายาม

อยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานในองคกร 

   2.629 0.050 ไม

แตกตาง 

เจาหนาที่บริการลูกคา 214 4.35 0.57    

ซุปเปอรไวเซอรบริการลูกคา 56 4.17 0.53    

หัวหนาสวน 53 4.35 0.54    

รองผูจัดการธุรกิจการขาย 12 4.04 0.55    

ดานความตองการที่จะรักษาความเปน

สมาชิกภาพขององคกร 

   4.568 0.004* แตกตาง 

เจาหนาที่บริการลูกคา 214 4.15 0.70    

ซุปเปอรไวเซอรบริการลูกคา 56 4.18 0.49    

หัวหนาสวน 53 4.35 0.56    

รองผูจัดการธุรกิจการขาย 12 4.7 0.25    

*มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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จากตาราง 26 การทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับตําแหนงท่ีแตกตางกันกับความผูกพันตอ

องคกรดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกรมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ของการทดสอบเทากับ 0.252ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด0.05 ดังนั้นจึง

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) สรุปได

วาระดับตําแหนงท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรดานความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมาย

รวมถึงคานิยมขององคกรไมแตกตางกัน 

ระดับตําแหนงท่ีแตกตางกันกับความผูกพันตอองคกรดานความเต็มใจท่ีจะใชความ

พยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกรมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 

0.050 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1)จึงสรุปไดวาระดับตําแหนงท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร

ดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัตงิานในองคกรไมแตกตางกัน 

ระดับตําแหนงท่ีแตกตางกันกับความผูกพันตอองคกรดานความตองการท่ีจะรักษาความ

เปนสมาชิกภาพขององคกรมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.004 ซ่ึงมีคานอย

กวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) จึงสรุปไดวาระดับตําแหนงท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรดานความตองการท่ี

จะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกรแตกตางกัน 

จากตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะหขอมูลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

จํานวน 335คน  พบวา ระดับตําแหนงงานท่ีตางกันมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมแตกตางกนั และ

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับตําแหนงงานตางกันมีความผูกพันตอองคกรในดานความ

เช่ือม่ันและยอมรบัเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร ดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยาง

เต็มท่ีในการปฏิบัติงานใหองคกรไมแตกตางกัน ยกเวนดานความตองการท่ีจะรักษาความเปน

สมาชิกภาพขององคกรท่ีแตกตางกนั  เม่ือพบความแตกตางไดนําไปทดสอบรายคูท่ีแตกตางกัน โดย

ใชวิธี ดังรายละเอียดท่ีแสดงในตารางท่ี 27 
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ตารางท่ี 27 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของระดับตาํแหนงกับความผูกพันตอองคกรดาน

ความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกรของพนกังาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวดันครปฐม 

ระดับตําแหนง เจาหนาที่บริการลูกคา 
ซุปเปอรไวเซอร 

บริการลูกคา 
หัวหนาสวน 

รองผูจัดการธุรกิจ

การขาย 

เจาหนาที่บริการลูกคา 0.724 0.044** 0.001** 0.724* 

ซุปเปอรไวเซอรบริการลูกคา  0.182 0.004** 0.044** 

หัวหนาสวน   0.039** 0.001** 

รองผูจัดการธุรกิจการขาย    0.039** 

**มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

จากตารางท่ี 27 ผลจากการวิเคราะหตาราง5X การวิเคราะหนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 

(Multiple Comparison)โดยใชวิธีทดสอบแบบ(Fisher’s Least-Significant  Difference: LSD) เพ่ือ

หาวาคูท่ีแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 คูท่ีแตกตางคือระดับตําแหนงเจาหนาท่ีบริการ

กับลูกคากับซุปเปอรไวเซอรบริการลูกคา หัวหนาสวนและรองผูจัดการธุรกิจการขาย  ระดับ

ตําแหนงซุปเปอรไวเซอรบริการลูกคา หัวหนาสวนกับหัวหนาสวน 

 

สมมติฐานท่ี 2.6 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานแตกตางกันมีความ

ผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

H0 :   คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยจังหวัด

นครปฐม ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรไม

แตกตางกัน 

H1 :   คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยจังหวัด

นครปฐม ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกร

แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 28 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานใน

หนวยงานแหงนี้กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัด

นครปฐม 

(N=335) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน คาเฉลีย่ 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
คา F คา Sig 

ผลการ

ทดสอบ 

ด าน คว าม เ ช่ื อ มั่ น และ ยอ ม รั บ

เปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร 

   1.370 0.752 ไม

แตกตาง 

นอยกวาหรือเทียบเทา 5 ป 214 4.04 0.69    

นอยกวาหรือเทียบเทา 15ป 56 4.10 0.52    

นอยกวาหรือเทียบเทา 30ป 53 4.17 0.56    

มากกวา 30 ป 12 4.36 0.42    

ด านคว าม เต็ ม ใจที่ จ ะ ใช ค ว า ม

พยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน

ในองคกร 

   2.629 0.150 ไม

แตกตาง 

นอยกวาหรือเทียบเทา 5 ป 214 4.35 0.57    

นอยกวาหรือเทียบเทา 15ป 56 4.17 0.53    

นอยกวาหรือเทียบเทา 30ป 53 4.35 0.54    

มากกวา 30 ป 12 4.04 0.55    

ดานความตองการที่จะรักษาความ

เปนสมาชิกภาพขององคกร 

   4.568 0.074 ไม

แตกตาง 

นอยกวาหรือเทียบเทา 5 ป 214 4.15 0.70    

นอยกวาหรือเทียบเทา 15ป 56 4.18 0.49    

นอยกวาหรือเทียบเทา 30ป 53 4.35 0.56    

มากกวา 30 ป 12 4.77 0.25    

*มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 28 การทดสอบสมมติฐาน พบวาระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานใน

หนวยงานท่ีแตกตางกันกับความผูกพันตอองคกรดานความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึง

คานิยมขององคกรมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.752 ซ่ึงมีคามากกวาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) สรุปไดวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีแตกตางกนั มีความผูกพันตอ

องคกรดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกรไมแตกตางกัน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีแตกตางกันกับความผูกพันตอ

องคกรดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกรมีคาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.150 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 
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0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) สรุปไดวา ระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรดานความเต็มใจท่ีจะ

ใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกรไมแตกตางกัน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีแตกตางกันกับความผูกพันตอ

องคกรดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกรมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ของการทดสอบเทากับ 0.074 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึง

ยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) จึงสรุปไดวาระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรดานความตองการท่ีจะรักษาความ

เปนสมาชิกภาพขององคกรไมแตกตางกัน 

จากตารางท่ี 28 ผลการวิเคราะหขอมูลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

จํานวน 335คน พบวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานท่ีตางกันมีความผูกพันตอองคกร

โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

เพศตางกันมีความผูกพันตอองคการในดานความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมของ

องคกร ดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานใหองคกร และดานความ

ตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกร ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2.7 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม รายไดท่ีไดรับแตละเดือนแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกร

แตกตางกัน 

H0 :   คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัด

นครปฐม รายไดท่ีไดรับแตละเดือนแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 

H1 :   คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัด

นครปฐม รายไดท่ีไดรับแตละเดือนแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 29  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางรายไดท่ีไดรับแตละเดือนกับความผูกพันตอ

องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

(N=335) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คา F คา Sig 

ผลการ

ทดสอบ 

ดานความเช่ือมั่นและยอมรับเปาหมาย

รวมถึงคานิยมขององคกร 

   0.039 0.961 ไม

แตกตาง 

ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท 119 4.07 0.76    

20,001-40,000บาท 100 4.08 0.55    

40,001 บาทขึ้นไป 116 4.10 0.59    

ดานความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยาง

เต็มที่ในการปฏิบัติงานในองคกร 

   5.017 0.007* แตกตาง 

ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท 119 4.41 0.56    

20,001-40,000บาท 100 4.35 0.49    

40,001 บาทขึ้นไป 116 4.18 0.60    

ดานความตองการที่จะรักษาความเปน

สมาชิกภาพขององคกร 

   0.985 0.375 ไม

แตกตาง 

ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท 119 4.18 0.79    

20,001-40,000บาท 100 4.16 0.49    

40,001 บาทขึ้นไป 116 4.28 0.60    

*มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

จากตาราง 29 การทดสอบสมมติฐาน พบวารายไดท่ีไดรับแตละเดือนท่ีแตกตางกันกับ

ความผูกพันตอองคกรดานความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกรมีคาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.961 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 

0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) สรุปไดวารายไดท่ีไดรับ

แตละเดือนท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรดานความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึง

คานิยมขององคกรไมแตกตางกัน 

รายไดท่ีไดรับแตละเดือนท่ีแตกตางกันกับความผูกพันตอองคกรดานความเต็มใจท่ีจะใช

ความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกรมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ

เทากับ 0.007 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดวารายไดท่ีไดรับแตละเดือนท่ีแตกตางกัน มี

ความผูกพันตอองคกรดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกร

แตกตางกัน 
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รายไดท่ีไดรับแตละเดือนท่ีแตกตางกันกับความผูกพันตอองคกรดานความตองการท่ีจะ

รักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกรมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.375 

ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดวารายไดท่ีไดรับแตละเดือนท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอ

องคกรดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกรไมแตกตางกัน 

จากตารางท่ี 29 ผลการวิเคราะหขอมูลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

จํานวน 335 คน  พบวา รายไดท่ีไดรับแตละเดือนท่ีตางกันมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมแตกตาง

กัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา รายไดท่ีไดรับแตละเดอืนท่ีตางกันมีความผูกพันตอองคกร

ในดานความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร ดานความตองการท่ีจะรักษา

ความเปนสมาชิกภาพขององคกร ไมแตกตางกัน ยกเวนดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยาง

เต็มท่ีในการปฏิบัติงานใหองคกรท่ีแตกตางกัน  เม่ือพบความแตกตางไดนําไปทดสอบรายคู ท่ี

แตกตางกัน โดยใชวิธี ดังรายละเอียดท่ีแสดงในตารางท่ี 30 

ตารางท่ี 30  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของรายไดท่ีไดรับแตละเดือนกับความผูกพันตอ

องคกรดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกรของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

รายไดท่ีไดรับแตละเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 

20,000 บาท 
20,001-

40,000บาท 
40,001 บาทขึ้นไป 

ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท  0.403 0.002** 

20,001-40,000บาท   0.035** 

40,001 บาทขึ้นไป    

**มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

จากตารางท่ี 30 ผลจากการวิเคราะหตาราง 5 การวิเคราะหนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 

(Multiple Comparison)โดยใชวิธีทดสอบแบบ(Fisher’s Least-Significant  Difference: LSD) เพ่ือ

หาวาคูท่ีแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  คูท่ีตางคือ รายไดท่ีไดรับแตละเดือนต่ํากวา

หรือเทากับ 20,000 บาทกับรายไดท่ีไดรับแตละเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และรายไดท่ีไดรับแตละ

เดือน 40,001 บาทขึ้นไปกับ20,001-40,000บาท 
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สมมติฐานท่ี 3  การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธทางบวกกับความความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

H0 :   การรับรูภาวะผูนํา ไมมีความสัมพันธทางบวกกับความความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

H1 :   การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธทางบวกกับความความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

ตารางท่ี 31   ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหพันธระหวางการรับรูรูปแบบภาวะผูนํากับความ

ผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

การรับรูรูปแบบภาวะผูนํา 
จํานวน 

(n) 

คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) 
P 

ดานความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร 335 0.703** 0.000* 

ดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการ

ปฏิบัติงานในองคกร 

335 0.772** 0.000* 

ดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกร 335 0.555** 0.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี  31 พบวาการรับรูภาวะผูนํากับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทยดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร มีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ เทากับ 0.703 แสดงวาการรับรูภาวะผูนํากับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทยดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานยิมขององคกรมีความสัมพันธกัน

ในระดับสูงและสัมพันธในทิศทางเดียวกัน มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 

0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดวาการรับรูภาวะผูนํากับความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานธนาคารกรุงไทยดานความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร มี

ความสัมพันธทางบวก เปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การรับรูภาวะผูนํากับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยดานความเต็มใจ

ท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกร มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เทากับ 

0.772 แสดงวาการรับรูภาวะผูนํากับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยดานความ

เต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกรรมีความสัมพันธกันในระดับสูง

และสัมพันธในทิศทางเดียวกนั มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.000 ซ่ึงมีคา
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นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด0.05 แสดงวามีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) จึงสรุปไดวาการรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธ

กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยาง

เต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกรมีความสัมพันธทางบวก เปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 การรับรูภาวะผูนํากับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยดานความ

ตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกร มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เทากับ 0.555

แสดงวาการรับรูภาวะผูนํากับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยดานความ

ตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกร มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง และ

สัมพันธในทิศทางเดียวกัน มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอย

กวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 แสดงวามีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดวาการรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความ

ผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพ

ขององคกรมีความสัมพันธทางบวก เปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

จากตารางท่ี31 พบวาการรับรูภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง และภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนกับ

ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธทางบวก 

เปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

สมมติฐานท่ี 4 คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

H0 :   คุณภาพชีวิตการทํางาน ไมมีความสัมพันธทางบวกกับความความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

H1 :   คุณภาพชีวิตการทํางาน มีความสัมพันธทางบวกกับความความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 
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ตารางท่ี 32  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพัน

ตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
จํานวน 

(n) 

คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) 
P 

ดานความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร 335 0.781** 0.000* 

ดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการ

ปฏิบัติงานในองคกร 

335 0.778** 0.000* 

ดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกร 335 0.743** 0.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 32 พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทยดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร มีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ เทากับ 0.781 แสดงวาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทยดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานยิมขององคกรมีความสัมพันธกัน

ในระดับสูงและสัมพันธในทิศทางเดียวกัน มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 

0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 แสดงวามีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึง

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดวาคุณภาพชีวิตการทํางาน มี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยดานความเช่ือม่ันและยอมรับ

เปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร  

คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยดานความ

เต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกร มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

เท ากับ  0.778 แสดงวาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทยดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกรรมี

ความสัมพันธกันในระดับสูงและสัมพันธในทิศทางเดียวกัน มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการ

ทดสอบเทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก  (H0)และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดวาคุณภาพชีวิตการทํางานมี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยดานความเต็มใจท่ีจะใชความ

พยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัตงิานในองคกร 

 คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยดานความ

ตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกร  มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เทากับ 0.743 

แสดงวาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยดานความ
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ตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกร มีความสัมพันธกันในระดับสูง  และสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกัน มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) จึงสรุปไดวาคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทยดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกร 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภปิราย และขอเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธการรับรูภาวะผูนําและคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพัน

ตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือศึกษาการรับรู

รูปแบบภาวะผูนํา คุณภาพชีวิตการทํางาน และความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

จังหวัดนครปฐม เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย  

จังหวัดนครปฐม ท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรของพนักงานท่ีแตกตางกัน เพ่ือศึกษาความสัมพันธ

การรับรูภาวะผูนํากับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐมและเพื่อ

ศึกษาความสัมพันธคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย  จั งหวัดนครปฐม  ในการศึกษาวิจั ยครั้งนี้ ได เก็บขอมูลจากพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม จํานวน 335 คน ผลการศึกษาท่ีพบสามารถสรุปไดดังนี ้

 

สรุปผลการศึกษา 

สวนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 

จากกลุมตัวอยางท่ีศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม จํานวน     

335 คน ซ่ึงสวนใหญเปนเพศหญิง(รอยละ 78.8) มีอาย ุระหวาง 21–30 ป(รอยละ 57.3) มีสถานภาพ

โสด(รอยละ 60.3) ระดับการศึกษาสูงสุดสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา(รอย

ละ 62.4) เปนเจาหนาท่ีบริการลูกคา(รอยละ 63.9) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานใน

หนวยงานสวนใหญปฏิบัติงานมานอยกวาหรือเทียบเทา5 ป(รอยละ 63.9) รายไดท่ีไดรับแตละเดือน

สวนใหญมีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท(รอยละ 35.5)  

 

 



89 

 

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตการทํางาน 

พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานเฉล่ียโดยรวมอยู

ในระดับสูง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียมีคาเทากับ 3.85 เม่ือพิจารณาในผลของแตละดานปรากฏวา 

ปจจัยดานการบูรณการทางสังคมมีคาผลรวมสูงสุดระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง(=4.06 S.D.= 

0.62)  รองลงมาคือปจจัยดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง(=

4.04 S.D.=0.66) และนอยท่ีสุดคือปจจัยดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ระดบัความคิดเห็น

อยูในระดับปานกลาง(=3.55 S.D.= 0.66)   
 
สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรูของพนักงาน  

 ผลรวมของขอมูลภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรูของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

จังหวัดนครปฐมมีผลรวม (=4.06S.D.=0.52) ซ่ึง เปนระดับความคิดเ ห็นของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐมในระดับสูง โดยเม่ือพิจารณาในผลของแตละดานแลวพบวา 

ปจจัยดานภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลงมีคาผลรวมสูงสุด(=4.22 S.D.=0.56) รองลงมาคือ ปจจัย

ดานภาวะผูนําการแลกเปล่ียน(=3.89 S.D.= 0.64)   
ดานภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีความ

คิดเห็นในระดับสูง โดยพบวา ปจจัยดานแสดงความเชื่อม่ันความตั้งใจอยางแนวแนท่ีจะทํางานให

สําเร็จตามท่ีเปาหมายกําหนดไวมีคาผลรวมสูงสุด 

ดานภาวะผูนําการแลกเปล่ียนของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีความ

คิดเห็นในระดับสูง โดยพบวา ปจจัยดานสงเสริมใหระบุปญหาโดยการใชเหตุผลและหลักฐาน

มากกวาการคิดเอาเองวาเปนปญหามีคาผลรวมสูงสุด 
 

สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลความผูกพันตอองคกร  

 พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีระดับความผูกพันตอองคการเฉล่ียโดยรวม 

อยูในระดับสูง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียมีคาเทากับ 4.20 เม่ือพิจารณาในผลของแตละดานปรากฏวา 

ดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานใหองคกรมีคาผลรวมสูงสุด(=

4.31S.D.=0.56) รองลงมาคือ ดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกร(=4.21 

S.D.=0.65) นอยท่ีสุด คือ ดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร (=4.08 

S.D.=0.64) 
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สวนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ระดับการรับรูภาวะผูนํา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและระดับความผูกพันตอ

องคกรของพนกังานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐมอยูในระดับมาก 

พบวาพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีการรับรูภาวะผูนํา มีคุณภาพชีวิตการ

ทํางานและ มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานท่ี 2 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

จังหวัดนครปฐม 

สมมติฐานท่ี 2.1 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม เพศแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน  

สมมติฐานท่ี 2.2 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม อายุแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2.3 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม สถานภาพแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2.4 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกร

แตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2.5 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ระดับตําแหนงแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2.6 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานแตกตางกันมีความ

ผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2.7 คุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม รายไดท่ีไดรับแตละเดือนแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกร

แตกตางกัน 

สรุปผลกาทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวาพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ท่ีมี 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน ท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรไม

แตกตางกันซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ยกเวนปจจัยดานระดับตําแหนงงานและรายไดท่ี

ไดรับแตละเดือนท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และเม่ือทําการทดสอบเปนรายคูดวยวิธี Scheffe 



91 

 

พบวาพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ท่ีมีระดับตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีความผูกพัน

ตอองคกรท่ีแตกตางกันในดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกรท่ีแตกตาง

กันในทุกตําแหนงงาน  และพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ท่ีมีรายไดท่ีไดรับแตละ

เดือนท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรท่ีแตกตางกันดานดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายาม

อยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานใหองคกรท่ีแตกตางกัน เปนการสนับสนุนสมมติฐานในบางสวน 

สมมติฐานท่ี 3 การรับรูภาวะผูนํามีความสัมพันธทางบวกกับความความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

การรับรูภาวะผูนํากับความผูกพันตอองคกรของพนกังานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม

ดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกรและดานความเต็มใจท่ีจะใชความ

พยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกร มีความสัมพันธกันในระดับสูงและสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกัน ซ่ึงดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกรมีความสัมพันธกัน

ในระดับปานกลางมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน สรุปการรับรูภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง และ

ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม

มีความสัมพันธทางบวก เปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลอง

กับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานท่ี 4  คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัด

นครปฐม ดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร ดานความเต็มใจท่ีจะใช

ความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกร และดานความตองการท่ีจะรักษาความเปน

สมาชิกภาพขององคกร มีความสัมพันธกันในระดับสูงและสัมพันธในทิศทางเดียวกัน สรุปคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน  มีความสัมพันธทางบวกกับความความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม เปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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อภิปรายผล  

จากผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาเรื่องความสัมพันธการรับรูภาวะผูนําและคุณภาพ

ชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม โดยจาก

ผลการศึกษาพบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม จํานวน 335 คน ซ่ึงสวนใหญเปน

เพศหญิง มีอายรุะหวาง 21 – 30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดสวนใหญมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา เปนเจาหนาท่ีบริการลูกคา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานใน

หนวยงานสวนใหญปฏิบัติงานมานอยกวาหรือเทียบเทา 5 ป รายไดท่ีไดรับแตละเดือนสวนใหญมี

รายไดต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท  

พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานเฉล่ียโดยรวมอยู

ในระดับสูง เม่ือพิจารณาในผลของแตละดานปรากฏวาปจจัยดานการบูรณการทางสังคมมีคา

ผลรวมสูงสุดระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง รองลงมาคือปจจัยดานความเกี่ยวของสัมพันธกับ

สังคมระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูงและนอยท่ีสุดคือปจจัยดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและ

ยุติธรรม ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเอ้ือมเดือน ศิรมหา

มงคล (2549 :บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานอยูใน

ศูนยสุขภาพของชุมชนในเขต 6 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมของเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ี

ปฏิบัติงานอยูในศูนยสุขภาพชุมชนในเขต 6 อยูในระดับปานกลาง บรรยากาศ  องคกรมี

ความสัมพันธเชิงบวกระดับสูงกับคุณภาพชีวิตการทํางาน(r=0.78,p<0.001) คุณลักษณะงานมี

ความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตการทํางาน(r=0.60,p<0.001) และพบวา 

ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(F=4.710, p=0010) 

การดําเนินงานภายในองคกร จะตองมีการจัดระบบบริหารจัดการและสงเสริมคุณภาพชีวิต

ของพนักงานในองคกรใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ไดมีการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับพนักงานในทุกดานโดยสามารถวิเคราะหผลการศึกษาท่ี

ไดรับจากแบบสอบถามคุณภาพชีวิตของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐมโดยรวมอยูใน

ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานก็พบวาดานการบูรณการทางสังคมมีคาผลรวมสูงสุดแสดง

วาความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีความสุขในการทํางาน  รวมถึงมีกิจกรรมตางๆท่ีสาน

ความสัมพันธทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานไปในทิศทางท่ีดี  แตดานปจจัยดานคาตอบแทนท่ี

เพียงพอและยุติธรรม ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง พนักงานมีความคิดเห็นวา 

คาตอบแทนท่ีไดรับไมยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับเพ่ือนรวมอาชีพอ่ืนท่ีมีลักษณะงานคลายกัน   
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ภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรูของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ซ่ึง

เปนระดับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรงุไทย จังหวัดนครปฐมในระดับสูง โดยเม่ือพิจารณา

ในผลของแตละดานแลวพบวา ปจจัยดานภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลงมีคาผลรวมสูงสุด รองลงมา

คือ ปจจัยดานภาวะผูนําการแลกเปล่ียน  ซ่ึงการรับรูภาวะผูนํากับความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธกันในระดับสูงและสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันท้ังสองดาน คือ ดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร ดานความ

เต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกร และมีความสัมพันธกันในระดับ

ปานกลาง สัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ดานความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกภาพของ

องคกร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรัตติกรณ จงวิศาล(2543) ทําการศึกษาโครงสรางความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําเชาวอารมณและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดขีององคการ ผลการศึกษาพบวา ใน

โมเดลภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงและภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย 

การรับรูความยุติธรรมในองคการมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

และในโมเดลภาวะผูนําท้ัง 3 รูปแบบ พบวา การรับรูความยุติธรรมสงผลทางออมตอพฤติกรรมการ

เปนสมาชิกท่ีดีขององคการ นอกจากนี้ยังพบวา ในโมเดลภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง เชาวอารมณ

ของครูสงผลทางบวกตอภาวะผูนําของครู ภาวะผูนําของครูสงผลทางบวกตอความพึงพอใจในการ

ทํางาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการและการปฏิบัติงาน สวนในโมเดลภาวะผูนําแบบ

ปลอยตามสบาย เชาวอารมณของครูสงผลทางลบตอภาวะผูนําของครู และภาวะผูนําของครูสงผล

ทางลบตอความพึงพอใจในการทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการ  

การทํางานนั้นหัวหนางานควรตองแสดงพฤติกรรมความเปนผูนําเพ่ือจูงใจใหพนักงาน

ปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายและไดผลดีโดยการมีความตัง้ใจในการทํางานในหนาท่ีของตนเองเปน

ตัวอยางท่ีดีแกพนักงาน มีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบทําใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดีมี

ประสิทธิภาพ สามารถตัดสินใจและการแกไขปญหาท่ียุงยากในการทํางานอยางทันทวงที มีการ

สอนงานแนะนําวิธีการทํางานใหมๆ แกพนักงานอยางสมํ่าเสมอ สามารถใหคําปรึกษาท้ัง เรื่อง

สวนตัวและเรื่องเกี่ยวกับการทํางานใหกับผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนําไปใชการปฏิบัติงานจริง เปด

โอกาสใหพนักงานไดฝกฝนอบรมเทคนิคใหมๆ เกี่ยวกับการทํางานอยูเสมอ สงเสริมพนักงานใน

การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของธนาคาร การรับรูภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงจะทําใหพนักงานมีการ

พัฒนาตนเองและพัฒนาทีมใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ 

 พนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม มีระดับความผูกพันตอองคการเฉล่ียโดยรวม 

อยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาในผลของแตละดานปรากฏวาดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายาม

อยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานใหองคกรมีคาผลรวมสูงสุด รองลงมาคือ ดานความตองการท่ีจะรักษา
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ความเปนสมาชิกภาพขององคกรนอยท่ีสุด คือ ดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยม

ขององคกรซ่ึงการศึกษาพบวาสอดคลองกับผลการวิจัยของดนุวัศ บุญเดช(2553)ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคาร

นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 135คน ผลการวิจัย

พบวา  คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย  

จํากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ความสัมพันธ

ระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย  

จํากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑลในภาพรวมมีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.584) 

  

ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

จากผลการศึกษาขางตนสามารถสรุป และเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการสราง

ความสัมพันธการรับรูภาวะผูนําและคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังเปนแนวทางใน

การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบรับกับการแขงขันทางธุรกิจท่ีมี

มากขึ้นในปจจุบันอีกท้ังยังสามารถลดภาระคาใชจาย และความสูญเสีย ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลาออก

ของพนักงานท้ังทางตรงและทางออม ดังนี ้

1. ขอเสนอแนะดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

องคกรควรพิจารณาผลประโยชนตอบแทนสวัสดิการตางๆท่ีไดรับคุมคากับความอุตสาหะ

ของพนักงาน เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน สรางความเช่ือม่ันไมวาจะเปนเงินเดือนท่ี

ไดรับยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับเพ่ือนอาชีพอ่ืนท่ีมีลักษณะงานคลายกันเพ่ือใหพนักงานมีกําลังใจ

ในการทํางาน 

2. ขอเสนอแนะดานสภาพแวดลอมการทํางานปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 

องคกรควรจัดสภาพแวดลอมการทํางานมุงเนนแสงสวางเพียงพอ ไมมีเสียงดัง รบกวนการ

ทํางาน ความสะอาดเพ่ือปองกันการแพรกระจายของเช้ือโรค สถานท่ีปฏิบัติงานใหมีความพรอม 

และ เอ้ืออํานวยความสะดวกในการทํางานใหกับพนักงาน เพราะเปนองคกรท่ีมีความม่ันคงในการ

ทํางาน 
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3. ขอเสนอแนะดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล 

ผูบังคับบัญชาควรใหโอกาสพนักงานไปประชุมหรืออบรมหลักสูตรตางๆเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรูความสามารถในการทํางานและ เอ้ืออํานวยความสะดวกในการทํางานใหกับพนักงานเพื่อท่ี

พนักงานจะไดมีโอกาสแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี 

4. ขอเสนอแนะดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 

ใหโอกาสและมอบหมายงานท่ีเพ่ิมความทาทาย ความสามารถเพ่ือสนับสนุนหรือแรง

กระตุนการทํางานของพนักงาน และหนวยงานควรเปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถไดมี

โอกาสกาวหนาในการทํางานอยางเปนระบบและโปรงใส 

5.ขอเสนอแนะดานการบูรณการทางสังคม 

องคกรควรใหพนักงานและเพื่อนรวมงานทําความเขาใจใหตรงกันวาความสําเร็จในงาน

เกิดจากความรวมมือในการทํางานรวมกันนั้นพนักงานไดรับการยอมรับความสามารถจากเพื่อน

รวมงานเปนอยางดีหรือ เปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความรูความสามารถของตน 

6. ขอเสนอแนะดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล 

ผูบังคับบัญชาควรใหโอกาสพนักงานในการทํางานเทาเทียมกับผูอ่ืนและผูบังคับบัญชาควร

ใหโอกาสในการปรับเปล่ียนวิธีการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและใหพนักงาน

แสดงความสามารถของตนเองแกไขปญหาตางๆจากการปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จ 

7. ขอเสนอแนะดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 

พนักงานมีความภูมิใจในหนวยงานและวิชาชีพท่ีมีตอการพัฒนาสังคมพรอมกับใหความ

รวมมือตอหนวยงานอ่ืนในการบําเพ็ญสาธารณประโยชนเปนส่ิงท่ีทางผู บังคับบัญชาควรจะ

สนับสนุนเปนอยางย่ิง 

8.ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

การศึกษาในคร้ังนี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามเพียงดานเดียวยังเปน

ขอจํากัด สําหรับการวิเคราะหผลท่ีไดรับ ในโอกาสตอไปควรใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะ

การสัมภาษณควบคูกับแบบสอบถาม ซ่ึงจะชวยใหการแปลความหมายและการวิเคราะหขอมูลมี

ลักษณะท่ีถูกตองและครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 
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รายการอางอิง 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามของการวิจยั 



 

แบบสอบถามความคิดเห็นพนักงานธนาคารกรุงไทย จงัหวัดนครปฐม 

เร่ือง: การวิเคราะหความสัมพันธการรับรูภาวะผูนําและคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม 

 

คําชี้แจง  
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นของทาน เพื่อวิเคราะหเนื้อหาที่ใชในการ ศึกษา

ความสัมพันธในการรับรูภาวะผูนํา คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
จังหวัดนครปฐม  ซึ่งขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งน้ีจะนําไปใชประมวลผลเปนภาพรวม เพื่อสรุปเปนมาตรฐานและ
พัฒนาปรับปรุงตอไป 

แบบสอบถามนี้จะไมมีผลกระทบใดๆตอผูตอบแบบสอบถาม และจะนําไปใชในการวิจัยเทานั้น   ดังนั้นจึงใครขอ
ความรวมมือจากทานตอบแบบสอบถามตามความรูความเขาใจและประสบการณของทานอยางแทจริง ผูศึกษาขอขอบคุณ
ทานที่ใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม ณ โอกาสน้ี 

แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 5 สวนประกอบดวย 
สวนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะของประชากรศาสตร พนักงานธนาคารกรุงไทย 
สวนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน 
สวนท่ี 3 แบบสอบถามภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรูของพนักงาน    
สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร 
สวนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะของคุณภาพชีวิตงานและภาวะผูนําที่พนักงานตองการ 

 
 
 

                                                                                                      สิริพรรณ   เมฆวิลัย 
                                                                                                            นักศึกษาปริญญาโท สาขาการประกอบการ  

คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



สวนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะของประชากรศาสตร พนักงานธนาคารกรุงไทย 
โปรดกรอกขอมูลลงในชองวางและทําเคร่ืองหมาย     ลงใน    หนาขอมูลท่ีเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 

1. เพศ  ชาย    หญิง 

2. อาย ุ  ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป  ระหวาง 21 – 30 ป  ระหวาง 31 – 40 ป 
  ระหวาง 41 – 50 ป  51 ปขึ้นไป 

3. สถานภาพ 
 โสด    หยา    

  สมรส   อาศัยอยูดวยกันแตไมไดสมรส  

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ต่ํากวาปริญญาตรี    ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

  ปริญญาโท หรือเทียบเทา    ปริญญาเอก 

5. ระดับตําแหนง 
  เจาหนาที่บริการลูกคา   ซุปเปอรไวเซอรบริการลูกคา  หัวหนาสวน....................  

 รองผูจัดการธุรกิจการขาย  เจาหนาที่อาวุโส.....................  อื่นๆ................................. 

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในหนวยงานแหงนี้ 
  นอยกวาหรือเทียบเทา 5 ป  นอยกวาหรือเทียบเทา 15 ป  
  นอยกวาหรือเทียบเทา 30 ป  มากกวา 30 ป 

7. รายไดที่ทานไดรับแตละเดือน 
  ต่ํากวาหรือเทากบั 20,000 บาท   20,001-40,000 บาท 
  40,001 บาทขึ้นไป 

 



สวนท่ี 2  แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน  
 ขอความตอไปนี้เปนการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของทาน พิจารณาแตละขอความ และกรุณาเติม
เครื่องหมาย   ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ขอความท่ีสอบถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
1.1. ทานพอใจกับเงินเดือนปจจุบันที่ไดรับ      
1.2. ทานไดรับเงินเดือนอยางยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนอาชีพอื่น

ที่มีลักษณะงานคลายกัน 
     

1.3. คาตอบแทนท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีทาน
รับผิดชอบ       

1.4. ทานคิดวาโดยภาพรวมผลประโยชนตอบแทน สวัสดิการตางๆท่ี
ไดรับคุมคากับความอุตสาหะของทาน      

1.5. รายไดของทานเพียงพอกับคาใชจายของทานและแบงปนให
ครอบครัวไดโดยไมเดือดรอน 

     

2. สภาพแวดลอมการทํางานปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
2.1. ในหนวยงานของทานมีการจัดสภาพแวดลอมการทํางานมุงเนนแสง

สวางเพียงพอ ไมมีเสียงดัง รบกวนการทํางาน  ความสะอาดเพ่ือ
ปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค 

     

2.2. มีการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ      
2.3. หนวยงานมีระบบการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือตางๆให

พรอมใชไดทันท ี
     

2.4. มีวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการใชงาน      
2.5.มีการกําหนดกฎระเบียบปฏิบัติชัดเจนในดานความปลอดภัยและการ

ปองกันอุบัติเหตุ 
     

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
3.1. ทานไดใชความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานอยาง

เต็มที ่
     

3.2. ผูบังคับบัญชาใหโอกาสทานไปประชุมหรืออบรมหลักสูตรตางๆ   
เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการทํางาน 

     

3.3. ทานไดรับโอกาสฝกอบรมหรือฝกปฏิบัติในการใชเทคโนโลยี
ใหมๆ 

     

3.4. ทานและเพ่ือนรวมงานมีโอกาสนําเสนอแนวคิดริเริ่ม สรางสรรค
ตอหนวยงานและวิชาชีพ 

     

3.5. หนวยงานใหโอกาสบุคลากรในการลาศึกษาตอในระยะยาว   
เพื่อพัฒนาคุณวุฒ ิ

     

 



สวนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน (ตอ) 
 

ขอความท่ีสอบถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

4. ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 

4.1. หนวยงานมีตําแหนงอยางเพียงพอที่ทานจะมีโอกาสกาวหนาใน
ตําแหนง ที่สูงขึ้นตามความรูและความสามารถท่ีสูงขึ้น      

4.2. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถ ไดมี
โอกาสกาวหนาในการทํางานอยางเปนระบบและโปรงใส 

     

4.3. ทานไดรับการเตรียมดานความรูและทักษะเพื่อการทํางานใน
ตําแหนงที่สูงขึ้น 

     

4.4. ทานมั่นใจวาทํางานหรือปฏิบัติงานจนเกษียณอายุการทํางาน      
4.5. ทานมีความกาวหนาในงานเทาเทียมกับเพื่อนรุนเดียวกันที่ทํางาน 

ในสาขาอ่ืนๆ      

5. การบูรณการทางสังคม 

5.1. ทานและเพ่ือนรวมงานเขาใจตรงกันวาความสําเร็จในงานเกิดจาก
ความรวมมือในการทํางานรวมกัน      

5.2. คนในหนวยงานของทานสวนใหญไมมีอคติในการทํางานตอกัน      
5.3. ทานไดรับการยอมรับความสามารถจากเพ่ือนรวมงานเปนอยางดี      
5.4. คนในหนวยงานของทานใหความรวมมือในการแกปญหาใหสําเร็จ

ลุลวงดวยดี      

5.5. มีการจัดกิจกรรมสังสรรคในหนวยงานเปนประจํา      
6. การรักษาสิทธิสวนบุคคล 

6.1. ทานไดรับสิทธิในการปฏิบัติงานตามขอบเขตที่รับผิดชอบ      
6.2. ผูรวมงานใหเกียรติและเคารพในสิทธิสวนบุคคลของทาน      
6.3. ผูบังคับบัญชาใหโอกาสในการทํางานเทาเทียมกับผูอื่น      
6.4. ผูบังคับบัญชาใหโอกาสในการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
     

6.5. ทานมีสิทธิปฏิเสธงานท่ีเกินความสามารถหรือนอกเหนือความ
รับผิดชอบได 

     

 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน (ตอ) 
 

ขอความท่ีสอบถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

7. ดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตดานอ่ืนๆ 

7.1. การทํางานของทานไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิตของ
ครอบครัว 

     

7.2. ทานสามารถจัดเวลาในการทํากิจกรรมตางๆเชน เวลาสําหรับทํางาน  
ครอบครัว สังคม และสวนตัวอยางเหมาะสม 

     

7.3. ปริมาณงานท่ีทานไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับเวลาทํางาน      
7.4. ทานมีเวลาพักผอนและออกกําลังกายอยางเพียงพอ พบปะสังสรรค

กับเพื่อนๆหรืออกงานสังคมไดตามโอกาสท่ีตองการ      

7.5. ทานพอใจในการใชเวลาทํางาน เวลาสําหรับครอบครัว สังคมและ
เวลาสวนตัว      

8. ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 

8.1. ทานภูมิใจในหนวยงานและวิชาชีพท่ีมีตอการพัฒนาสังคม      

8.2. หนวยงานของทานมีการจัดการบริการทางดานสุขภาพที่   
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ      

8.3. ทานใหความรวมมือตอหนวยงานอ่ืนในการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน      

8.4. ทานมีสวนรวมในการรณรงคและพัฒนาสังคมเสมอ      

8.5. หนวยงานและอาชีพของทานไดรับการยอมรับวามีประโยชน   
ตอสังคม      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 3 แบบสอบถามภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรูของพนักงานกรุงไทย  

 ขอความตอไปนี้เปนการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรูของพนักงานซึ่งมิไดดํารง
ตําแหนงเปนหัวหนางาน  ขอใหทานพิจารณาวาหัวหนางานของทานมีลักษณะเปนไปตามพฤติกรรมที่บรรยายไวมากนอยเพียงใด 
และกรุณาเติมเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ขอความท่ีสอบถาม 
ระดับความคิดเห็น 

บอย
มาก 

 
บอย 

 
บางคร้ัง 

นานๆ 
ครั้ง 

ไมเคย 
เลย 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง 
1. ประพฤติตนเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูอื่น      

2. ทําใหเกิดความนับถือ ความภาคภูมิใจเม่ือไดรวมงานกัน      

3. กระตุนพวกเราใหตระหนักถึงสิ่งสําคัญท่ีควรไดรับการพิจารณา      

4. แสดงความเช่ือมั่น ความต้ังใจอยางแนวแนที่จะทํางานใหสําเร็จตามท่ีเปาหมายกําหนดไว      

5. ใหกําลังใจอยางตอเนื่อง ทําใหขาพเจามุงความสนใจในการทําอยางไรเพื่อจะทําใหงาน
เกิดผลสําเร็จ 

     

6. สนับสนุนใหมีการคิดแกปญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแลวดวยวิธีการใหมๆ      

7. หามุมมองตางๆในการแกปญหา      

8. ปฏิบัติตอพวกเราโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลท้ังในดานความตองการ
ความสามารถและความปรารถนา 

     

9. สงเสริมใหมีการพัฒนาตนเอง      

10. ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอความกาวหนาของเรา      

11. ไดรับความเช่ือถือจากหัวหนางานดวยการทํางานใหดีขึ้น      

ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน 
12. ใหในสิ่งที่เราตองการเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนกับการสนับสนุนจากเรา      

13. ใหความชวยเหลือเราเพื่อแลกเปลี่ยนกับความพยายามในการปฏิบัติงาน      

14. บอกเราในสิ่งที่ตองทําเพื่อจะไดรับรางวัลความพยายามในการทําสิ่งนั้น      

15. คนหาขอผิดพลาดของเรากอนท่ีจะใหความคิดเห็นแกเราในการปฏิบัติงาน      

16. ใหความสนใจในส่ิงท่ีผิดปกติ สิ่งท่ีผิดพลาด สิ่งท่ีเปนขอยกเวนและสิ่งท่ีเบี่ยงเบนจาก
มาตรฐาน 

     

17. ใชกฎระเบียบอยางเครงครัด เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด      

18. มุงความสนใจไปยังสิ่งที่ลมเหลวเพื่อทําใหไดมาตรฐานท่ีกําหนด      

19. ปญหาตองกลายเปนปญหาเรื้อรังเสียกอนจึงจะดําเนินการแกไข      

20. ตองใหเกิดความลมเหลวที่จะบรรลุวัตถุประสงคเสียกอนเขาถึงจะเร่ิมลงมือดําเนินการ      

21. บอกเราถึงสิ่งทีเ่ราทําผิดมากกวาสิ่งที่เรา ทําถูก      

22. สงบสติอารมณไดในสถานการณวิกฤต แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการแสดงขอคิดเห็นตอ
ปญหาโตแยงที่เกิดขึ้น 

     

23. สงเสริมใหระบุปญหาโดยการใชเหตุผลและหลักฐานมากกวาการคิดเอาเองวาเปนปญหา      



สวนท่ี 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร 

ขอความตอไปนี้เปนการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร  พิจารณาแตละขอความ และกรุณาเติม
เครื่องหมาย   ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับวามคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ขอความท่ีสอบถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1.ดานความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายรวมถึงคานิยมขององคกร 
1.1.ทานรูสึกวาเปาหมายและคานิยมของธนาคารกับเปาหมายและ

คานิยมของทานเปนไปในทิศทางเดียวกัน      

1.2.ทานเห็นดวยกับนโยบาย แนวคิด และวิธีปฏิบัติงานของธนาคาร      
1.3.ท าน รู สึ ก ภู มิ ใ จ ท่ี จ ะบอกใครๆว า ท า น เป น เป นพนั ก ง าน

ธนาคารกรุงไทย       

1.4.ทานเต็มใจที่จะปฏิบัติงานทุกอยางท่ีจะไดรับมอบหมายเพื่อสนอง
ตอเปาหมายของธนาคาร 

     

1.5.ทานช้ีแจงกลาวแกไขหากไดยินบุคคลอ่ืนกลาวถึงธนาคารในทาง
เสียหาย 

     

2. ดานความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานในองคกร 
2.1. ทานทํางานดวยความกระตือรือรน      
2.2. ทานเต็มใจและทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน

เพื่อใหธนาคารบรรลุเปาหมาย 
     

2.3. ทานเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน ถึงแมวาเปนงานท่ีไมไดอยูในความ
รับผิดชอบ 

     

2.4. ทานเต็มใจที่จะปฏิบัติงานใหเสร็จถึงแมวาจะเลยงานเวลาเลิกงาน
ไปแลว หรือจะตองมาปฏิบัติงานในวันหยุดก็ตาม      

3. ดานความตองการที่จะรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกร 
3.1.ทานยินดีและยินยอมหากตองเปล่ียนจากงานเดิมมาเปนงานใหมที่

ทานอาจจะไมถนัดเพื่อความเหมาะสมของธนาคาร 
     

3.2. ทานจะคงที่จะทํางานอยูกับธนาคารกรุงไทย เทาท่ีธนาคารยังดํารง
อยู 

     

3.3.ประสบการณที่ไดทํางานธนาคาร ทานรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของ
ธนาคาร 

     

3.4.ถึงแมวามีโอกาสเปลี่ยนงานท่ีใหคาตอบแทนสูงกวา แตยังเลือกที่จะ
ทํางานกับธนาคารกรุงไทย ตอไป 

     

3.5. ตั้งใจทํางานกับธนาคารกรุงไทยจนกวาจะเกษียณอายุงาน       
3.6 ธนาคารกรุงไทย คือบานหลังที่สอง ของทาน      
 

 



สวนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะของคุณภาพชีวิตการทํางานและภาวะผูนําที่พนักงานกรุงไทยตองการ 
 ขอความตอไปน้ีเปนการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะของคุณภาพชีวิตการทํางานและภาวะผูนําที่พนักงาน

ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทย จังหวัดนครปฐม ตองการ  โดยทานสามารถแสดงความคิดเห็นที่ตรงกับความตองการของทาน
มากที่สุด 
1. คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีทานตองการ
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 
2. ลักษณะของภาวะผูนําที่ทานตองการ 
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 
3.ขอเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 
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