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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
FACTORS AFFECTING THE COOPERATIVE OF EMPLOYEES
THANACHART BANK
ชุมนุมพร วิทยนคร 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2
________________________________________________
บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี
ผลต่อความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (2) เพื่อศึกษาปั จจัย
ด้า นประสบการณ์ ใ นการทํา งานที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความร่ ว มมื อ ของพนัก งาน
ธนาคารธนชาต จํา กัด (มหาชน) (3) เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ด้า นการรั บ รู ้ ข่ า วสารที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นพนักงานของธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-Test, F-Test,
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (MRA) ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนพนักงาน
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุงานอยูร่ ะหว่าง 6 - 10 ปี
ตําแหน่งงานปฏิบตั ิการ
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ผลการวิจัย พบว่ า
1. ปั จจัย ส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศที่แตกต่า งกันไม่ มี ผลต่ อความร่ วมมื อของ
พนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) แต่อายุงาน, ตําแหน่ง ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
2. ปั จจัยด้านประสบการณ์ การทํางาน ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญ
ต่อองค์กร, ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร, ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อน
ร่ วมงานและองค์กร , ความเชื่ อมัน่ และยอมรับเป้ าหมายขององค์กร, ความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร, ความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ขององค์กร มี ค วามสัม พันธ์ต่อความร่ วมมื อของพนัก งานธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ปั จจัย การจัดการด้า นการรั บ รู้ ข่าวสารองค์กร มี ค วามสัม พันธ์ต่อความ
ร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : ความร่ วมมือ, ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ABSTRACT
This study aimed to study (1) the difference of personal factors that
influence satisfaction in the performance of the employees Tanachat Bank (2)
Factors experienced in working of the employees Tanachat Bank (3) Factor
perception. In behavior perception. Factors that influence the cooperation of the
employees Tanachat Bank
The sample used in this research was an employee Tanachat Bank of the
400 people. The research tools used is the questionnaire and Data were analyzed by
using Statistical Packet for the Social Sciences. The statistics used to analysis data is
frequency, percent, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, One Way ANOVA and
Multiple Regression Analysis (MRA) a significance level of 0.05.
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The results showed that the sample is representative of the employees of the
Tanachat Bank. Most are female, position operating, work experience lower 5 years
between 6 to 10years
1. The research results found that.Personal factors including sex, that
Different not influence satisfaction in the cooperation of the employees Tanachat
Bank but position operating, work experience that different influence satisfaction in
the cooperation of the employees Tanachat Bank
2. Factors experienced in working of the employees Tanachat Bank.
Influence satisfaction in the cooperation of the employees Tanachat Bank.
Statistically significant at the level 0.05.
3. Factor perception. In behavior perception. Factors that influence the
cooperation of the employees Tanachat Bank. influence satisfaction in the
cooperation of the employees Tanachat Bank. Statistically significant at the level
0.05.
KEYWORD: COOPERATIVE, TANACHAT BANK
บทนํา
การแข่งขันของภาคธุ รกิจทางการเงินมีความรุ นแรงมากขึ้น ทั้งจาก
ผูป้ ระกอบการรายเดิมและผูป้ ระกอบการรายใหม่รวมทั้งธุ รกิจ Non Bank ที่ต่างปรับ
องค์กรให้มีความแข็งแกร่ งที่พร้อมจะรักษาฐานลูกค้าเดิมและช่วงชิ งลูกค้าใหม่อย่าง
เต็มที่ โดยสถาบันการเงิ นต้องเสนอขายบริ การที่มีคุณภาพ ในขณะที่ผูบ้ ริ โภคจะมี
อํา นาจในการต่ อ รองมากขึ้ น ทํา ให้ ก ารบริ หารจัด การมี ค วามยากลํา บากและ
สลับซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นธนาคารและสถาบันทางการเงินต่างๆ ต่างปรับกลยุทธ์
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและสร้างผลกําไรให้กบั ตนเองอย่างสู งสุ ด
ซึ่ งการดําเนิ นกิ จกรรมต่างๆภายในองค์การต้องอาศัยความร่ วมมือจากพนักงานใน
องค์กรเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายที่วางไว้ นั้นคือผลประกอบการ
ที่มีกาํ ไรสู งสุ ด
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ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) เดิมเป็ นสถาบันการเงินชื่อ บริ ษทั เงินทุน
เอกชาต จํากัด(มหาชน)ที่มีธุรกิจการเช่าซื้อรถยนต์เป็ นธุรกิจหลัก จนกระทัง่ กลายเป็ น
ธนาคารพาณิ ชย์ที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น จากการแข่งขันที่
รุ นแรงของธุ รกิ จทางการเงิ นของธนาคารพาณิ ช ย์และสถาบันการเงิ นต่างๆ ทําให้
ธนาคารได้มุ่งเน้นการวางรากฐานที่แข็งแกร่ ง อาทิ การฝึ กอบรม การพัฒนาบุคลากร
การปรั บปรุ งสาขา การปรับโครงสร้ า งระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ กระบวนการ
ให้บริ การและการทํางาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมตอบสนองทุกความ
ต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ภายใต้กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่ ความแข็งแกร่ ง
และการประสานประโยชน์ร่วมกัน จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผวู้ ิจยั มี
ความสนใจอย่า งยิ่ ง ที่ จ ะทํา การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความร่ ว มมื อ ของ
พนักงาน ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธน
ชาต จํากัด (มหาชน)
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้ า นประสบการณ์ ใ นการทํา งานความรู ้ สึ กว่ า ตนมี
ความสําคัญต่อองค์กร ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร ทัศนคติที่ดี
ต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์กร ความเชื่ อมัน่ และยอมรับเป้ าหมายขององค์กร ความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร ความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วน
หนึ่ งขององค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน)
3. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพันธ์ต่อความร่ วมมือของ
พนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ประโยชน์ ของการวิจัยทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
จากการศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อความร่ วมมือของพนักงานธนาคาร
ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ” ผูว้ จิ ยั คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กบั องค์กรต่าง ๆ ดังนี้
1. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ทราบถึงระดับความร่ วมมือของพนักงาน
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2. ธนาคารธนชาต จํา กัด (มหาชน) สามารถนํา สร้ า งปั จจัย ต่า งๆ ที่ ท าํ ให้
พนักงานมีความร่ วมมื อในการทํางานเพื่อสร้างความแข็งแกร่ งในภาคธุ รกิ จการเงิ น
การธนาคาร
3. สามารถนําข้อมูลไปเป็ นแนวทางในการบริ หารงานทรัพยากรมนุษย์ และ
ตอบสนองความต้องการของพนักงานเพื่อสร้ างความร่ วมมือให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพ
สู งสุ ด
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ ง ประกอบ เพศ อายุงาน ตําแหน่งงาน ที่แตกต่าง
กันมีต่อความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2. ปั จจัยด้านประสบการณ์ ในการทํางาน ประกอบด้วย ความรู้ สึกว่าตน มี
ความสําคัญต่อองค์กร ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร ทัศนคติที่ดี
ต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์กร ความเชื่อมัน่ และยอมรับเป้ าหมายขององค์กร ความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร ความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วน
หนึ่งขององค์กร ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อความร่ วมมือของพนักงานธนาคาร
ธนชาต จํากัด (มหาชน)
3. ปั จจัยด้านการรับรู้ ข่าวสารที่แตกต่างกันมี ความสัมพันต่อความร่ วมมื อ
ของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
• เพศ
• อายุงาน
• ตําแหน่ง
ปัจจัยด้ านประสบการณ์ การทํางาน
• ความรู ้สึกว่าตนมีความสําคัญกับ
องค์กร
• ความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนองจากองค์กร
• ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงานและ
องค์กร
• ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร
• ความภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่ง
ขององค์กร
• ด้านช่องทางในการให้บริ การ

ANOVA
ตัวแปรตาม

MRA

ความร่ วมมือของ
พนักงานธนาคาร
ธนชาต จํากัด

MRA

ปัจจัยด้ านการรับรู้ ข่าวสาร
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
กุสุมา จ้อยช้างเนียม (2547) ศึกษาเรื่ อง “แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
สํานักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการ
ทํางานของพนักงานสํานักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย 2) ศึกษาเปรี ยบเทียบ
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานสํานักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิ ก รไทย ตาม
ปั จจัยส่ วนบุ คคล 3) ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูง ใจในการทํางานของ
พนัก งานสํ า นัก งานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิ ก รไทย ผลการศึ ก ษาพบว่ า พนัก งาน
สํานักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย มีแรงจูงใจในการทํางานอยูใ่ นระดับสู ง และ
มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยด้านงานอันเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจใน
การทํางานอยู่ในระดับมาก แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานมีความแตกต่างกัน
เมื่อเปรี ยบเทียบตามอายุ อายุงานและรายได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บตามเพศ สถานภาพสมรส และระดับ การศึ ก ษา พบว่า ไม่ มี ค วาม
แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยด้านงาน 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าและ
ความมัน่ คงในการทํางาน ด้านสัมพันธภาพในการทํางาน ด้านความพึงพอใจใน
รายได้และสวัสดิ การ และด้า นสภาพแวดล้อมในการทํา งาน มีความสัม พันธ์ใ น
ทางบวกกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย สํานักงานใหญ่
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05งานของพนักงานบริ ษทั ไม่แตกต่าง
สุ รั ต น์ จี คู ต ระกู ล (2550)ศึ ก ษาเรื่ อง “แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของ
พนักงาน: กรณี ศึกษาธนาคารพาณิ ชย์ไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งาน และศึ ก ษาลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ผลการวิจยั พบว่า
ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมของพนักงานธนาคารพาณิ ชย์ไทยในเขต
กรุ งเทพมหานครในทุก ๆ ด้าน มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 9ด้าน โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยมากสุ ด ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีค่าเฉลี่ย 3.59 ส่ วน
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการมีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด คือ 2.80 และมีค่าอยูใ่ นระดับสู ง 2 ด้าน
คือ ด้านความสําเร็ จในงานมีค่าเฉลี่ ย 3.91 ด้านความมัน่ คงปลอดภัยมีค่าเฉลี่ ย 3.71
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และพนัก งานธนาคารพาณิ ช ย์ไ ทยที่ มี ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ด้า นอายุ ด้า นสัง กัด
ธนาคาร ด้านระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน และด้านสถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การปฏิ บ ัติ ง านแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส่ วนปั จ จัย
ประชากรศาสตร์ ด้า นเพศ ด้า นตํา แหน่ ง งาน และระดับ การศึ ก ษาที่ แตกต่า งกัน มี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
อัจ จิ ม า หอมระรื่ น (2552) ได้ศึ ก ษางานวิ จ ัย เรื่ อ งความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แคนนอนไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัดผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31 - 35 ปี มีระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทและมีระยะเวลาการ
ปฏิ บตั ิ งานตํ่ากว่า 5 ปี ผลการวิจยั พบว่า (1) พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิ บตั ิ งานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับปานกลาง 6
ด้า น คื อ ด้า นความมั่น คงในการทํา งาน, ด้า นนโยบายและการบริ ห าร, ด้า นการ
ปกครองบังคับบัญชา, ด้านสวัสดิ การ, ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน และด้าน
ค่าตอบแทน(2) ปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานในภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ส่ ว นจํา แนกตามเพศ, อายุ และระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
วิธีดําเนินการศึกษา
1. การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดย
ดําเนินการวิจยั ตามขั้นตอนดังนี้
2. ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ คือพนัก งานของธนาคารธนชาติ จํากัด
(มหาชน) สุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) การ
กําหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) โดยสุ่ มตัวอย่างจากพนักงาน จํานวน
400 คน จากนั้ น ใช้ ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งโดยไม่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น (Non-Probability
Sampling) โดยวิธีแบบสะดวกแจกแบบสอบถามไปยังสาขาต่างๆ อย่างทัว่ ถึง
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3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบ
สอบถาม ลั ก ษณะตรวจสอบรายการ (check-list) มี ข ้ อ คํ า ถามจํ า นวน 3 ข้ อ
ประกอบด้วย เพศ อายุงาน และ ตําแหน่งงาน เป็ นคําถามปลายปิ ด (closed ended
question) แบบให้ผตู ้ อบเลือกตอบเพียงข้อเดียว
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จจัยด้านประสบการณ์ การทํา งาน
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) มีคาํ ตอบให้
เลือก 11ระดับ ตั้งแต่ระดับ 0 ถึงระดับ 10เป็ นคําถามเชิงบวกโดยมีขอ้ คําถามเกี่ยวกับ
การ จํานวน 30 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับปั จจัย ด้า นการรั บรู้ ข่า วสาร ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) มีคาํ ตอบให้เลื อก 11
ระดับ ตั้งแต่ระดับ 0 ถึงระดับ 10 เป็ นคําถามเชิงบวก โดยมีขอ้ คําถาม จํานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธน
ชาติจาํ กัด(มหาชน)ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า(rating
scale) มีคาํ ตอบให้เลือก 11ระดับ ตั้งแต่ระดับ 0 ถึงระดับ 10 เป็ นคําถามเชิงบวก โดยมี
ข้อคําถาม จํานวน 5 ข้อ
การสร้างเครื่ องมือ
1. ผูว้ ิจยั ทํา การศึ กษาทฤษฎี และวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อใช้เป็ นข้อมู ล
อ้างอิงประกอบงานวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ผูว้ จิ ยั ทําการการสร้างแบบสอบถามจากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจาก
กรอบแนวความคิดที่ได้กาํ หนดไว้
3. ผูว้ ิจยั ทําการทดสอบแบบสอบถามที่สร้ า งขึ้ น โดยทําการสุ่ ม สํารวจกับ
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ชุ ด และนําผลได้ไปวิเคราะห์ความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดย
ใช้วธิ ี หาค่าสัมประสิ ทธิ์
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4. ผูว้ ิจยั ทําการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากรตัวอย่าง คือพนักงาน
ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) จํานวน 400 ชุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แหล่ ง ข้อมู ล ทุ ติย ภู มิ (Secondary data) ผูว้ ิจยั เก็บ รวบรวมข้อมูล จาก
เอกสารอ้างอิง บทความในวารสาร อินเตอร์ เน็ต และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ
ซึ่ ง เป็ นการเก็ บข้อมู ลขึ้ นมาใหม่ตามกลุ่ม ประชากรที่ก าํ หนด จํานวน 400 คนโดย
ได้รับความร่ วมมือจากธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
การวิเคราะห์ และสรุ ปผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลภายหลังจากที่ได้ทาํ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถามของกลุ่ ม ตัว อย่ า งจํา นวน 400 ตัว อย่า งมาลงรหัส ข้อ มู ล และ
วิเคราะห์ตวั แปรต่างๆตามวัตถุประสงค์โดยการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการวิจยั
ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Packet for the Social Sciences) โดยแบ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
1. วิเ คราะห์ ล ัก ษณะทั่ว ไปของกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยการทดสอบใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง
บรรยาย(descriptive
statistics)ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (frequency)และค่ า ร้ อ ยละ
(percent)เพื่อให้เห็นภาพรวมของลักษณะกลุ่มตัวอย่างและเปรี ยบเทียบข้อมูล
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านประสบการณ์ การทํางานและปั จจัยด้านข้อมูล
ข่า วสาร โดยการทดสอบใช้สถิ ติเชิ ง บรรยาย (descriptive statistics) ค่า ร้ อยละ
(percent),ค่าเฉลี่ ย (mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)เพื่อ
บรรยายคุณลักษณะของความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวกับปั จจัยด้านต่างๆ ว่ามี
ความสัมพันธ์กบั ความร่ วมมือหรื อไม่
3. วิเคราะห์ ลกั ษณะปั จจัยส่ วนบุ คคลของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยเพศ, อายุงาน , ตําแหน่งงาน โดยการทดสอบใช้สถิติเชิ ง
อ้างอิง (inferential statistic) คือt-Test, F-Test และ One Way ANOVA (Post Hoc
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Multiple Comparisons Scheffe) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความร่ วมมือหรื อไม่
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล ปั จจัยด้านประสบการณ์ การทํางาน และปั จจัยด้านการ
รับรู้ข่าวสาร โดยการทดสอบใช้สถิติเชิ งอ้างอิง (inferential statistic) ใช้คือ Multiple
Regression Analysis (MRA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05เพื่อศึกษาปั จจัยด้านต่าง ๆ ของ
การปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ความร่ วมมือ หรื อไม่
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้
ค่า
ผลการ
นัยสําคัญ
ทดสอบ
สมมติฐานที่ 1ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
t-Test
0.415
ปฏิเสธ
อายุงาน
F-Test
0.000
ยอมรับ
ตําแหน่ง
F-Test
0.042
ยอมรับ
สมมติฐานที่ 2ด้านประสบการณ์การทํางาน
ความรู ้สึกว่าตนมีความสําคัญ
F-Test
0.000
ยอมรับ
ต่อองค์กร
ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง F-Test
0.000
ยอมรับ
จากองค์กร
ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงานและ
F-Test
0.000
ยอมรับ
องค์กร
ความเชื่อมัน่ และยอมรับเป้ าหมายของ F-Test
0.000
ยอมรับ
องค์กร
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
F-Test
0.000
ยอมรับ
เพื่อประโยชน์ขององค์กร
ความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่ง
F-Test
0.000
ยอมรับ
ขององค์กร
1
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สมมติฐานที่ 3ด้านปั จจัยด้านการรับรู ้ข่าวสาร
พฤติกรรมการรับรู ้ข่าวสาร
F-Test

0.000

ยอมรับ

ตารางที่ แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณตัวแปรอิสระที่มีอิทธิ พล
ต่อความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ จํากัด มหาชน
ตัวแปรทํานาย
ค่าคงที่
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่ได้รับ
การชี้แจงจากการประชุม
ค่าคงที่
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่ได้รับ
การชี้แจงจากการประชุม
ได้รับข้อมูลข่าวสารในการ
ปฏิบตั ิงานขององค์กร
ค่าคงที่
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่ได้รับ
การชี้แจงจากการประชุม
ได้รับข้อมูลข่าวสารในการ
ปฏิบตั ิงานขององค์กร
พอใจในสวัสดิการเช่นค่า
เดินทาง ค่าปฏิบตั ิงานนอก
เวลา ค่าที่พกั โบนัส
ค่าคงที่
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่ได้รับ

ค่ าสั มประสิ ทธิ์

T

Sig.

0.700

13.663
19.480

0.000*
0.000*

2.535
0.442

0.522

8.719
11.939

0.000*
0.000*

0.279

0.287

6.555

0.000*

1.669
0.413

0.488

5.328
11.563

0.000*
0.000*

0.251

0.258

6.113

0.000*

0.157

0.205

6.025

0.000*

0.504

5.362
11.949

0.000*
0.000*

b0
3.544
0.593

1.664
0.427

β0
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การชี้แจงจากการประชุม
ได้รับข้อมูลข่าวสารในการ
0.235
0.241
5.726
0.000*
ปฏิบตั ิงานขององค์กร
พอใจในสวัสดิการเช่นค่า
0.138
0.180
5.174
0.000*
เดินทาง ค่าปฏิบตั ิงานนอก
เวลา ค่าที่พกั โบนัส
อายุงาน
0.075
0.099
2.933
0.004*
ค่าคงที่
1.350
4.097
0.000*
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่ได้รับ
0.408
0.483
11.333
0.000*
การชี้แจงจากการประชุม
ได้รับข้อมูลข่าวสารในการ
0.240
0.247
5.900
0.000*
ปฏิบตั ิงานขององค์กร
พอใจในสวัสดิการเช่นค่า
0.124
0.162
4.605
0.000*
เดินทาง ค่าปฏิบตั ิงานนอก
เวลา ค่าที่พกั โบนัส
อายุงาน
0.089
0.118
3.432
0.001*
ทํางานนอกเวลางานได้โดย
0.062
0.092
2.685
0.008*
ไม่รับค่าตอบแทน
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณระหว่า งความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ
จํากัด มหาชน กับตัวแปรอิสระ 35 ตัวแปร โดยใช้การคัดเลือกตัวแปรแบบขั้นตอนเข้า
สู่ สมการทีละปั จจัย พบว่า มีตวั แปรอิสระเพียง 5 ตัวแปรเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์เชิ ง
เส้นตรงกับความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ จํากัด มหาชนโดยตัวแปรอิสระ
กลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ จํากัด
มหาชนร้อยละ 59.1และสามารถอธิ บายผลสัมฤทธิ์ ความร่ วมมือของพนักงานธนาคาร
ธนชาติ จํากัด มหาชนได้ร้อยละ 59.6 (R2 = 0.596)จากการพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์
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การถดถอยมาตรฐาน (Beta) เพื่อพิจารณาจัดลําดับความสําคัญให้แก่ตวั แปรที่มีผลต่อ
ความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ จํากัด มหาชน ได้แก่ปฏิบตั ิตามนโยบายที่
ได้รับการชี้ แจงจากการประชุ ม, ได้รับข้อมูลข่าวสารในการปฏิบตั ิงานขององค์กร,
พอใจในสวัสดิ การเช่ นค่าเดินทาง ค่าปฏิบตั ิงานนอกเวลา ค่าที่พกั โบนัส, อายุงาน
และ ทํางานนอกเวลางานได้โดยไม่รับค่าตอบแทนมีค่า Beta เท่ากับ0.408, 0.240,
0.124, 0.089 และ0.062จากผลการวิเคราะห์ได้สมการถดถอยพหุ คูณ เพื่อพยากรณ์
ความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ จํากัด มหาชนเป็ นดังนี้
ความร่ วมมือ (Y) = 1.350 + 0.41(ปฏิบตั ิตามนโยบายที่ได้รับการชี้แจงจาก
การประชุม)+0.24(ได้รับข้อมูลข่าวสารในการปฏิบตั ิงานขององค์กร)+ 0.12(พอใจใน
สวัส ดิ ก ารเช่ นค่า เดิ นทาง ค่ า ปฏิ บ ตั ิ ง านนอกเวลา ค่า ที่ พ กั โบนัส )+0.09(อายุง าน)
+0.06(ทํางานนอกเวลางานได้โดยไม่รับค่าตอบแทน)
สรุ ปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
- ปั จจัย ส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศที่ แตกต่า งกันไม่มี ผลต่ อความร่ วมมื อของ
พนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) แต่อายุงาน, ตําแหน่ง ที่แตกต่างกัน มีความ
ผลต่อความร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
- ปั จจัยด้านประสบการณ์ การทํางาน ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญ
ต่อองค์กร, ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร,ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อน
ร่ วมงานและองค์กร, ความเชื่ อมัน่ และยอมรับเป้ าหมายขององค์กร, ความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร, ความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ขององค์กร มี ค วามสัม พันธ์ ต่อความร่ วมมื อของพนัก งานธนาคารธนชาติ จํากัด
(มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- ปั จจัย การจัดการด้า นการรั บ รู้ ข่าวสารองค์กร มี ค วามสัม พันธ์ต่อความ
ร่ วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
1. จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ
ปั จจัยส่ วนบุคคล เกี่ยวกับตําแหน่งงาน และอายุงาน มีความสัมพันธ์ต่อความร่ วมมือ
ต่อองค์กร อาจแสดงให้เห็นว่า ตําแหน่ง มีส่วนสําคัญในการจูงใจพนักงานให้มีความ
ร่ วมมือกับ ธนาคาร และอายุง านอาจแสดงให้เห็ นว่า ถ้ามี อายุง านมากก็จะมีค วาม
ผูกพันและเต็มใจร่ วมมือกับองค์กร
2. จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับ
ปัจจัยด้านประสบการณ์การทํางานและปั จจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร ต่างก็เป็ นสิ่ งสําคัญ
ที่แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ต่อความร่ วมมือของพนักงาน
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทําการศึกษาซํ้าในเรื่ องนี้ และติดตามผลเป็ นระยะเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มี
ความทันสมัยตรงตามความต้องการของพนักงานที่มาจากธนาคารนครหลวงไทยก่อน
ควบรวมกับพนัก งานธนาคารธนชาต ว่ามี ความแตกต่างกันอย่างไร เป็ นเรื่ องของ
ความรู้ สึ ก และทัศ นคติ ข องแต่ ล ะคนที่ อาจจะเปลี่ ย นแปลงได้ตามระยะเวลาและ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดและสามารถทําให้ทราบความร่ วมมือของ
พนักงานได้อย่างต่อเนื่อง
2. ควรทํา การวิจยั เปรี ย บเทีย บด้า นความร่ วมมือและผลการปฏิ บ ตั ิ งานว่า
สอดคล้องกันหรื อไม่
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