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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความร่วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

FACTORS AFFECTING THE COOPERATIVE OF EMPLOYEES 

THANACHART BANK 

ชุมนุมพร  วทิยนคร1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

________________________________________________ 

      บทคัดย่อ  

 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา  (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี

ผลต่อความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  (2) เพื่อศึกษาปัจจยั

ด้านประสบการณ์ในการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือของพนักงาน

ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน)  (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นพนักงานของธนาคารธนชาต จาํกดั 

(มหาชน)  จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, t-Test, F-Test, 

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนพนกังาน 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุงานอยูร่ะหวา่ง 6 - 10 ปี  

ตาํแหน่งงานปฏิบติัการ   

 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ผลการวจัิย พบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความร่วมมือของ

พนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) แต่อายุงาน, ตาํแหน่ง ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

ความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาติ จาํกดั (มหาชน) 

2. ปัจจยัดา้นประสบการณ์การทาํงาน  ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่ตนมีความสําคญั

ต่อองคก์ร, ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองค์กร, ทศันคติท่ีดีต่อเพื่อน

ร่วมงานและองคก์ร , ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์ร, ความเต็มใจท่ีจะ

ทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร, ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึง

ขององค์กร มีความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จาํกัด 

(มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ปัจจยัการจดัการด้านการรับรู้ข่าวสารองค์กร มีความสัมพนัธ์ต่อความ

ร่วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

คําสําคัญ : ความร่วมมือ, ธนาคารธนชาต จาํกดั (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  

การแข่งขนัของภาคธุรกิจทางการเงินมีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งจาก 

ผูป้ระกอบการรายเดิมและผูป้ระกอบการรายใหม่รวมทั้งธุรกิจ Non Bank ท่ีต่างปรับ

องค์กรให้มีความแข็งแกร่งท่ีพร้อมจะรักษาฐานลูกคา้เดิมและช่วงชิงลูกคา้ใหม่อยา่ง

เต็มท่ี โดยสถาบนัการเงินตอ้งเสนอขายบริการท่ีมีคุณภาพ ในขณะท่ีผูบ้ริโภคจะมี

อํานาจในการต่อรองมากข้ึน ทําให้การบริหารจัดการมีความยากลําบากและ

สลบัซับซ้อนมากข้ึน ดงันั้นธนาคารและสถาบนัทางการเงินต่างๆ ต่างปรับกลยุทธ์

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสร้างผลกาํไรให้กบัตนเองอยา่งสูงสุด  

ซ่ึงการดาํเนินกิจกรรมต่างๆภายในองค์การตอ้งอาศยัความร่วมมือจากพนักงานใน

องคก์รเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ นั้นคือผลประกอบการ

ท่ีมีกาํไรสูงสุด  
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ธนาคารธนชาต จาํกดั(มหาชน)  เดิมเป็นสถาบนัการเงินช่ือ บริษทัเงินทุน 

เอกชาต จาํกดั(มหาชน)ท่ีมีธุรกิจการเช่าซ้ือรถยนตเ์ป็นธุรกิจหลกั จนกระทัง่กลายเป็น

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดรั้บความไวว้างใจจากกลุ่มลูกคา้ท่ีเพิ่มมากข้ึน จากการแข่งขนัท่ี

รุนแรงของธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินต่างๆ ทาํให้

ธนาคารไดมุ้่งเนน้การวางรากฐานท่ีแข็งแกร่ง อาทิ การฝึกอบรม การพฒันาบุคลากร 

การปรับปรุงสาขา การปรับโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ

ให้บริการและการทาํงาน เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั พร้อมตอบสนองทุกความ

ตอ้งการของลูกคา้ได้มากยิ่งข้ึน ภายใตก้ลยุทธ์การเปล่ียนแปลงมุ่งสู่ความแข็งแกร่ง 

และการประสานประโยชน์ร่วมกนั จากเหตุผลดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยั มี

ความสนใจอย่างยิ่งท่ีจะทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความร่วมมือของ

พนกังาน ธนาคารธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความร่วมมือของพนกังานธนาคารธน

ชาต จาํกดั (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางานความรู้สึกว่าตนมี

ความสาํคญัต่อองคก์ร  ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร ทศันคติท่ีดี

ต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์ร ความเต็ม

ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององคก์ร ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วน

หน่ึงขององค์กรมีความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือของ

พนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ประโยชน์ของการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ 

 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความร่วมมือของพนักงานธนาคาร

ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) ” ผูว้จิยัคาดวา่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัองคก์รต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ทราบถึงระดบัความร่วมมือของพนกังาน 
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2. ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) สามารถนําสร้างปัจจยัต่างๆ ท่ีทาํให้

พนกังานมีความร่วมมือในการทาํงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในภาคธุรกิจการเงิน

การธนาคาร 

3. สามารถนาํขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์และ 

ตอบสนองความตอ้งการของพนักงานเพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล  ซ่ึง ประกอบ  เพศ   อายุงาน   ตาํแหน่งงาน ท่ีแตกต่าง

กนัมีต่อความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

2. ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน ประกอบด้วย ความรู้สึกว่าตน มี

ความสาํคญัต่อองคก์ร ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร ทศันคติท่ีดี

ต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร  ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์ร  ความเต็ม

ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององคก์ร  ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วน

หน่ึงขององค์กร ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือของพนกังานธนาคาร

ธนชาต  จาํกดั (มหาชน) 

3. ปัจจยัด้านการรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัต่อความร่วมมือ

ของพนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย   

                                                             

 

 
 

 

 

ปัจจัยด้านประสบการณ์การทาํงาน 

• ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญักบั

องคก์ร 

• ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการ

ตอบสนองจากองคก์ร 

• ทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและ

องคก์ร 

• ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความ

พยายามเพื่อประโยชน์ขององคก์ร 

• ความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึง

ขององคก์ร 

• ดา้นช่องทางในการใหบ้ริการ 

ความร่วมมือของ

พนักงานธนาคาร

ธนชาต จํากดั 

ANOVA 

MRA 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อายงุาน 

• ตาํแหน่ง 

 

 

ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร 

 

 

MRA 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 
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 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กุสุมา จอ้ยชา้งเนียม (2547) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน 

สาํนกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนกังานสํานกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 2) ศึกษาเปรียบเทียบ

แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานสํานักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล 3) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของ

พนักงานสํานักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ผลการศึกษาพบว่าพนักงาน

สาํนกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มีแรงจูงใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัสูง และ

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านงานอนัเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน

การทาํงานอยู่ในระดบัมาก แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานมีความแตกต่างกนั

เม่ือเปรียบเทียบตามอายุ อายุงานและรายได ้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่

เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา พบว่าไม่มีความ

แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นงาน 5 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความกา้วหน้าและ

ความมัน่คงในการทาํงาน ด้านสัมพนัธภาพในการทาํงาน ด้านความพึงพอใจใน

รายได้และสวสัดิการ และด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ใน

ทางบวกกบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย สํานกังานใหญ่ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05งานของพนกังานบริษทัไม่แตกต่าง 

สุรัตน์จี  คูตระกูล (2550)ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังาน: กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และศึกษาลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ผลการวิจยัพบว่า 

ค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมของพนกังานธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขต

กรุงเทพมหานครในทุก ๆ ด้าน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง จาํนวน 9ด้าน โดย

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลมีค่าเฉล่ีย 3.59 ส่วน

ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ 2.80 และมีค่าอยูใ่นระดบัสูง 2 ดา้น 

คือ ด้านความสําเร็จในงานมีค่าเฉล่ีย 3.91 ด้านความมัน่คงปลอดภยัมีค่าเฉล่ีย 3.71 
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และพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านอายุ ด้านสังกัด

ธนาคาร ดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน และดา้นสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ส่วนปัจจัย

ประชากรศาสตร์ด้านเพศ ด้านตาํแหน่งงาน และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มี

แรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

 อัจจิมา หอมระร่ืน (2552) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานบริษทั แคนนอนไฮ-เทค (ประเทศไทย) จาํกดัผลการศึกษา

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 31 - 35 ปีมีระดบัการศึกษา

ตํ่ากว่าปริญญาตรีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทและมีระยะเวลาการ

ปฏิบติังานตํ่ากว่า 5 ปีผลการวิจยั พบว่า (1) พนักงานมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดบัมาก และอยู่ในระดบัปานกลาง 6 

ด้าน คือ ด้านความมั่นคงในการทาํงาน, ด้านนโยบายและการบริหาร, ด้านการ

ปกครองบงัคบับญัชา, ด้านสวสัดิการ, ด้านสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และด้าน

ค่าตอบแทน(2) ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล จาํแนกตามระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่ง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนจําแนกตามเพศ, อายุ และระยะเวลาการ

ปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

วธีิดําเนินการศึกษา 

1. การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

ดาํเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

2. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือพนักงานของธนาคารธนชาติ จาํกัด 

(มหาชน) สุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified  Random  Sampling) การ

กาํหนดขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane (1967) โดยสุ่มตวัอยา่งจากพนกังาน  จาํนวน  

400 คน  จากนั้ นใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability 

Sampling)  โดยวธีิแบบสะดวกแจกแบบสอบถามไปยงัสาขาต่างๆ อยา่งทัว่ถึง 
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3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็นของ

ผูป้ฏิบติังานในธนาคารธนชาต จาํกดั(มหาชน) โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

  

 ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบ 

สอบถาม ลักษณะตรวจสอบรายการ (check-list) มีข้อคําถามจํานวน 3  ข้อ 

ประกอบด้วย เพศ อายุงาน และ ตาํแหน่งงาน เป็นคาํถามปลายปิด (closed ended 

question) แบบใหผู้ต้อบเลือกตอบเพียงขอ้เดียว 

ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านประสบการณ์การทาํงาน

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มีคาํตอบให้

เลือก 11ระดบั ตั้งแต่ระดบั 0 ถึงระดบั 10เป็นคาํถามเชิงบวกโดยมีขอ้คาํถามเก่ียวกบั

การ จาํนวน 30  ขอ้ 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัด้านการรับรู้ข่าวสาร ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มีคาํตอบให้เลือก 11

ระดบั ตั้งแต่ระดบั 0 ถึงระดบั 10 เป็นคาํถามเชิงบวก โดยมีขอ้คาํถาม จาํนวน 5 ขอ้  

ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความร่วมมือของพนกังานธนาคารธน 

ชาติจาํกดั(มหาชน)ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(rating 

scale) มีคาํตอบใหเ้ลือก 11ระดบั ตั้งแต่ระดบั 0 ถึงระดบั 10 เป็นคาํถามเชิงบวก โดยมี

ขอ้คาํถาม จาํนวน 5 ขอ้  

 การสร้างเคร่ืองมือ 

1. ผูว้ิจยัทาํการศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้เป็นขอ้มูล

อา้งอิงประกอบงานวจิยั เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ผูว้จิยัทาํการการสร้างแบบสอบถามจากตวัแปรอิสระและตวัแปรตามจาก

กรอบแนวความคิดท่ีไดก้าํหนดไว ้

3. ผูว้ิจยัทาํการทดสอบแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยทาํการสุ่มสํารวจกับ

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ชุด และนาํผลไดไ้ปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดย

ใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
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4. ผูว้ิจยัทาํการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มประชากรตวัอย่าง คือพนกังาน

ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 400 ชุด 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary data) ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารอา้งอิง บทความในวารสาร อินเตอร์เน็ต และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ 

2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ 

ซ่ึงเป็นการเก็บข้อมูลข้ึนมาใหม่ตามกลุ่มประชากรท่ีกาํหนด จาํนวน 400 คนโดย

ไดรั้บความร่วมมือจากธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

 การวเิคราะห์และสรุปผล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลภายหลงัจากท่ีไดท้าํการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิท่ีได้จากการ

ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่างมาลงรหัสข้อมูลและ

วเิคราะห์ตวัแปรต่างๆตามวตัถุประสงคโ์ดยการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยั

ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Packet for the Social Sciences) โดยแบ่งการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยการทดสอบใช้สถิติเชิง

บรรยา ย(descriptive statistics)ได้แ ก่ ค่ า ความ ถ่ี (frequency)และ ค่า ร้อยล ะ 

(percent)เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งและเปรียบเทียบขอ้มูล 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประสบการณ์การทาํงานและปัจจยัดา้นขอ้มูล

ข่าวสาร โดยการทดสอบใช้สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) ค่าร้อยละ 

(percent),ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)เพื่อ

บรรยายคุณลกัษณะของความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆ ว่ามี

ความสัมพนัธ์กบัความร่วมมือหรือไม่ 

3. วิเคราะห์ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารธนชาต จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยเพศ, อายุงาน , ตาํแหน่งงาน โดยการทดสอบใชส้ถิติเชิง

อา้งอิง (inferential statistic) คือt-Test, F-Test และ One Way ANOVA (Post Hoc 
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Multiple Comparisons Scheffe) ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความร่วมมือหรือไม่ 

4. วิเคราะห์ขอ้มูล  ปัจจยัด้านประสบการณ์การทาํงาน และปัจจยัดา้นการ

รับรู้ข่าวสาร โดยการทดสอบใชส้ถิติเชิงอา้งอิง (inferential statistic) ใชคื้อ Multiple 

Regression Analysis (MRA) ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นต่าง ๆ ของ

การปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความร่วมมือ หรือไม่ 

1ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่า

นยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.415 ปฏิเสธ 

อายงุาน F-Test 0.000 ยอมรับ 

ตาํแหน่ง F-Test 0.042 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 2ดา้นประสบการณ์การทาํงาน 

ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญั 

ต่อองคก์ร 

F-Test 0.000 ยอมรับ 

ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนอง

จากองคก์ร   

F-Test 0.000 ยอมรับ 

ทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและ

องคก์ร 

F-Test 0.000 ยอมรับ 

ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายของ

องคก์ร   

F-Test 0.000 ยอมรับ 

ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม

เพื่อประโยชน์ขององคก์ร 

F-Test 0.000 ยอมรับ 

ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึง

ขององคก์ร 

F-Test 0.000 ยอมรับ 
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สมมติฐานท่ี 3ดา้นปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร 

พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร F-Test 0.000 ยอมรับ 

 

ตารางท่ี    แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพล

ต่อความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาติ จาํกดั มหาชน 

ตัวแปรทาํนาย 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

T Sig. 

b0 β0 

ค่าคงท่ี 3.544  13.663 0.000* 

ปฏิบติัตามนโยบายท่ีไดรั้บ

การช้ีแจงจากการประชุม 

0.593 0.700 19.480 0.000* 

ค่าคงท่ี 2.535  8.719 0.000* 

ปฏิบติัตามนโยบายท่ีไดรั้บ

การช้ีแจงจากการประชุม 

0.442 0.522 11.939 0.000* 

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการ

ปฏิบติังานขององคก์ร 

0.279 0.287 6.555 0.000* 

ค่าคงท่ี 1.669  5.328 0.000* 

ปฏิบติัตามนโยบายท่ีไดรั้บ

การช้ีแจงจากการประชุม 

0.413 0.488 11.563 0.000* 

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการ

ปฏิบติังานขององคก์ร 

0.251 0.258 6.113 0.000* 

พอใจในสวสัดิการเช่นค่า

เดินทาง ค่าปฏิบติังานนอก

เวลา ค่าท่ีพกั โบนสั 

0.157 0.205 6.025 0.000* 

ค่าคงท่ี 1.664  5.362 0.000* 

ปฏิบติัตามนโยบายท่ีไดรั้บ 0.427 0.504 11.949 0.000* 
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การช้ีแจงจากการประชุม 

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการ

ปฏิบติังานขององคก์ร 

0.235 0.241 5.726 0.000* 

พอใจในสวสัดิการเช่นค่า

เดินทาง ค่าปฏิบติังานนอก

เวลา ค่าท่ีพกั โบนสั 

0.138 0.180 5.174 0.000* 

อายงุาน 0.075 0.099 2.933 0.004* 

ค่าคงท่ี 1.350  4.097 0.000*  

ปฏิบติัตามนโยบายท่ีไดรั้บ

การช้ีแจงจากการประชุม 

0.408 0.483 11.333 0.000* 

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการ

ปฏิบติังานขององคก์ร 

0.240 0.247 5.900 0.000* 

พอใจในสวสัดิการเช่นค่า

เดินทาง ค่าปฏิบติังานนอก

เวลา ค่าท่ีพกั โบนสั 

0.124 0.162 4.605 0.000* 

อายงุาน 0.089 0.118 3.432 0.001* 

ทาํงานนอกเวลางานไดโ้ดย

ไม่รับค่าตอบแทน 

0.062 0.092 2.685 0.008* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณระหว่างความร่วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ 

จาํกดั มหาชน กบัตวัแปรอิสระ 35 ตวัแปร โดยใชก้ารคดัเลือกตวัแปรแบบขั้นตอนเขา้

สู่สมการทีละปัจจยั พบวา่ มีตวัแปรอิสระเพียง 5 ตวัแปรเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์เชิง

เส้นตรงกบัความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาติ จาํกดั มหาชนโดยตวัแปรอิสระ

กลุ่มน้ีมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาติ จาํกดั 

มหาชนร้อยละ 59.1และสามารถอธิบายผลสัมฤทธ์ิความร่วมมือของพนกังานธนาคาร

ธนชาติ จาํกดั มหาชนได้ร้อยละ 59.6 (R2 = 0.596)จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ
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การถดถอยมาตรฐาน (Beta) เพื่อพิจารณาจดัลาํดบัความสําคญัให้แก่ตวัแปรท่ีมีผลต่อ

ความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาติ จาํกดั มหาชน ไดแ้ก่ปฏิบติัตามนโยบายท่ี

ไดรั้บการช้ีแจงจากการประชุม, ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการปฏิบติังานขององค์กร,  

พอใจในสวสัดิการเช่นค่าเดินทาง ค่าปฏิบติังานนอกเวลา ค่าท่ีพกั โบนสั, อายุงาน  

และ ทาํงานนอกเวลางานไดโ้ดยไม่รับค่าตอบแทนมีค่า Beta เท่ากบั0.408,  0.240,  

0.124,  0.089 และ0.062จากผลการวิเคราะห์ไดส้มการถดถอยพหุคูณ เพื่อพยากรณ์

ความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาติ จาํกดั มหาชนเป็นดงัน้ี 

ความร่วมมือ (Y)  = 1.350 + 0.41(ปฏิบติัตามนโยบายท่ีไดรั้บการช้ีแจงจาก

การประชุม)+0.24(ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการปฏิบติังานขององคก์ร)+  0.12(พอใจใน

สวสัดิการเช่นค่าเดินทาง ค่าปฏิบติังานนอกเวลา ค่าท่ีพกั โบนัส)+0.09(อายุงาน) 

+0.06(ทาํงานนอกเวลางานไดโ้ดยไม่รับค่าตอบแทน) 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย 

- ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความร่วมมือของ

พนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) แต่อายุงาน, ตาํแหน่ง ท่ีแตกต่างกนั มีความ

ผลต่อความร่วมมือของพนกังานธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

- ปัจจยัดา้นประสบการณ์การทาํงาน  ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่ตนมีความสําคญั

ต่อองคก์ร,  ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองค์กร,ทศันคติท่ีดีต่อเพื่อน

ร่วมงานและองคก์ร, ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์ร, ความเต็มใจท่ีจะ

ทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร, ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึง

ขององค์กร มีความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ จาํกัด 

(มหาชน)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

- ปัจจยัการจดัการด้านการรับรู้ข่าวสารองค์กร มีความสัมพนัธ์ต่อความ

ร่วมมือของพนักงานธนาคารธนชาติ จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

1. จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนบุคคล เก่ียวกบัตาํแหน่งงาน  และอายุงาน  มีความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือ

ต่อองคก์ร อาจแสดงให้เห็นวา่ ตาํแหน่ง มีส่วนสําคญัในการจูงใจพนกังานให้มีความ

ร่วมมือกับธนาคาร และอายุงานอาจแสดงให้เห็นว่า ถ้ามีอายุงานมากก็จะมีความ

ผกูพนัและเตม็ใจร่วมมือกบัองคก์ร 

2. จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั

ปัจจยัดา้นประสบการณ์การทาํงานและปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร ต่างก็เป็นส่ิงสําคญั

ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีความสัมพนัธ์ต่อความร่วมมือของพนกังาน 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาซํ้ าในเร่ืองน้ีและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมี

ความทนัสมยัตรงตามความตอ้งการของพนกังานท่ีมาจากธนาคารนครหลวงไทยก่อน

ควบรวมกับพนักงานธนาคารธนชาต ว่ามีความแตกต่างกนัอย่างไร เป็นเร่ืองของ

ความรู้สึกและทัศนคติของแต่ละคนท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงได้ตามระยะเวลาและ

สภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดและสามารถทาํใหท้ราบความร่วมมือของ

พนกังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2. ควรทาํการวิจยัเปรียบเทียบด้านความร่วมมือและผลการปฏิบติังานว่า

สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 
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