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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาถึงเรื่องวัฒนธรรมองค์กรมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร 
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื พนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ส านักงานใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส านักงานใหญ่แบ่งเป็น 2 อาคารได้แก่ อาคารนานาเหนือและอาคาร
สุขุมวทิ จ านวน 386 ตวัอย่าง สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน             
ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบคั การทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียว และ             
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. พนกังานทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 41-50 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
มรีะยะเวลาการท างาน 25 ปี มรีะดบัต าแหน่งงานเป็นเจา้หน้าทีอ่าวุโส/หวัหน้าส่วนมอีตัราเงนิเดอืน 30,000 – 59,999 
บาท และอยู่ในสายงานบรหิารการเงนิ/บรหิารความเสีย่ง/ปฏบิตักิาร 
 2. วฒันธรรมองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ โดยรวมด้านลกัษณะความเหลื่อมล ้า
อ านาจ ลกัษณะการหลกีเลี่ยงความไม่แน่นอน ลกัษณะความเป็นชาย อยู่ในระดบัมาก ส่วนลกัษณะความเป็นปจัเจก
นิยมอยู่ในระดบัน้อย 
 3. ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานธนาคารกรุงไทยส านักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดย
พนักงานมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดได้แก่ได้รับประโยชน์จากสวัสดิการต่างๆอาทิ เช่นค่ารักษาพยาบาล 
สวสัดกิารในการกูย้มื หรอืวนัลาพกัรอ้น เป็นต้นและความคดิเหน็ในระดบัที่น้อยทีสุ่ดคอืไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม
กบัหน้าทีแ่ละงานทีร่บัผดิชอบ 
 4. พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน ระดับต าแหน่ง อตัราเงินเดือน และ
หน่วยงานทีส่งักดัแตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 5. วฒันธรรมองค์กรด้านลกัษณะความเหลื่อมล ้าอ านาจ ลกัษณะการหลกีเลี่ยงความไม่แน่นอน ลกัษณะ
ความเป็นชาย และลักษณะความเป็นปจัเจกนิยมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยส านักงานใหญ่อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยดา้นลกัษณะการหลกีเลีย่งความไม่แน่นอน
และดา้นลกัษณะความเป็นชายมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ส่วนด้านลกัษณะความเหลื่อมล ้า
อ านาจและดา้นลกัษณะความเป็นปจัเจกนิยมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่า 
 
 

ค าส าคญั: วฒันธรรมองคก์ร ความผกูพนั พนกังานธนาคาร 
 
 
__________________________________ 
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Abstract 
 
 This research was aimed to study Organizational Culture Relating to Employee’s Commitment on 
Organization at Krung Thai Bank Public Company Limited. The sample in this research are 386 employees at 
headquarter of Krung Thai Bank in Bangkok which has 2 buildings, Nana Nua and Sukhumvit. The analytical 
statistics consists of Percentage, Mean and Standard Deviation and test statistics includes Independent t-test, 
One-way Analysis of Variance, Pair Comparison Analysis by using Least Significant Difference and Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient is employed for relationship analysis. 
 The research results can be revealed as follows: 
 1. Most of employees who answer our questionnaire are female, aged range between 41-50 years 
old, highest education level is bachelor’s degree, has 25-30 years of working experience, at senior level and 
management level, earn Baht 30,000 - 59,999 salary, and working financial management/ risk management 
and operational department. 
 2. Organizational Culture of Krung Thai Bank Public Company Limited has high level of power 
distance, uncertainty avoidance, and masculinity dimensions while has low level of individual dimension. 
 3. Employee’s Commitment on Organization at Krung Thai Bank Public Company Limited is 
mostly high due to benefits such as medical care, loan, and vocation. For the lowest, they earn benefits 
according to their duty and responsibility 
 4. Employees with different gender, age, education level, working experience, working position, 
salary, department have different organization commitment at statistically significant level of .01 
 5. Organization culture of power distance, uncertainty avoidance, masculinity and individual 
dimensions have relation with employee’s commitment on organization at Krung Thai Bank Public Company 
Limited at statistically significant levels of .01. By the relation level of uncertainty avoidance and masculinity 
dimensions have same directional relationship in moderate level. Power distance and individual dimensions 
have opposite directional relationship in low level. 
 
Keywords: Culture, a bond, a banker 
 
บทน า 
 การท าธุรกจินัน้ สิง่ส าคญัทีจ่ะท าใหอ้งคก์รขบัเคลื่อนไปไดค้อื บุคลากรทีอ่ยู่ภายในองคก์ร สิง่ทีห่ล่อหลอมให้
บุคลากรเหล่านัน้ปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนั ด าเนินงานและใชช้วีติอยู่ร่วมกนัไดใ้นองคก์ร กค็อืวฒันธรรมองคก์รเป็น
เสมอืนสิง่ทีค่นในองคก์รยดึถอืและใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตักิารเดยีวกนัมาจากรุ่น สู่รุ่น บุคลากรทีด่ ีจะเป็นแรงทีจ่ะช่วย
ผลกัดนัความส าเรจ็ใหเ้กดิขึน้กบัองคก์ร นอกจากการที่บุคลากรในองคก์รจะเป็นผูท้ีม่คีุณภาพและความสามารถแล้ว 
บุคลากรเหล่านี้จะต้องเรยีนรู้ถึงวฒันธรรมองค์กร เพื่อทีจ่ะเกดิความรู้สกึเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกบัองค์กร มคีวามรู้สกึ
ผกูพนั ทีจ่ะมุ่งมัน่ เตม็ใจ และตัง้ใจ ทีจ่ะท าใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์และจุดมุ่งหมายทีต่ัง้ไว ้การปลูกฝงัใหบุ้คลากร
มจีติส านึกรกัองคก์ร จะช่วยลดอตัราการออกของพนกังาน ท าใหบุ้คลากรมอีายุการท างานในองคก์รนานขึน้ 
 
 



 3 

 วฒันธรรมองค์กร เป็นความเชื่อ ค่านิยม รวมทัง้ภาษาวตัถุสิง่ของต่างๆ วฒันธรรมท าให้คนรวมตวักนั           
เป็นสงัคม มกีารอยู่ร่วมกนัอย่างมรีะเบยีบ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนในองค์กรยดึถือปฏบิตัิในทางเดยีวกนั 
ฮอฟสตดี (Hofstede. 1997) ไดใ้หค้วามหมายของวฒันธรรมองคก์รไวว้่า วฒันธรรมองคก์รหมายถงึแบบแผนความคดิ 
ความรูส้กึของสมาชกิทีไ่ดร้บัการก าหนดร่วมกนัภายในองคก์ร ซึง่มผีลท าใหส้มาชกิในองคก์รนัน้แตกต่างไปจากสมาชกิ
คนอื่นๆ การมวีฒันธรรมองคก์รทีด่นีัน้จะสง่ผลใหพ้นักงานในองคก์รเกดิความรูส้กึผูกพนัทีจ่ะตัง้ใจท างานในองคก์รให้
บรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไวข้ององคก์ร มารช์ มนันาร ิ(ปารฉิตัร แกว้เจรญิ. 2555:16; อา้งองิจาก Marsh Mannari. 1977: 
57) ให้ความหมายว่า ความผูกพนัต่อองค์กร เป็นความตัง้ใจของพนักงานที่จะให้ความพยายามอย่างมาก เพื่อ
ประโยชน์ขององคก์ร เป็นความสามารถทีจ่ะอยู่กบัองคก์รตลอดไป และมคีวามรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ารตลอดจน
การยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร การทีอ่งคก์รสรา้งความรูส้กึผูกพนัใหพ้นักงานรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึง
และรูส้กึมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รไดน้ัน้จะเป็นพลงัส าคญัทีจ่ะช่วยขบัเคลื่อนองคก์รใหก้า้วสูค่วามส าเรจ็  
 ในปจัจุบนั การแขง่ขนัของธนาคารพาณิชยน์ัน้มคีวามรุนแรงขึน้ รวมไปถงึธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็ทีเ่ปิด
ขึน้มาใหม่ เขา้มาแข่งขนักบัธนาคารขนาดใหญ่มากขึน้ จึงท าให้ธนาคารเหล่านี้มกีารพฒันากนัภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่มชีื่อเสยีงและได้ก่อตัง้มากว่า 47ปี ก็ไม่ได้ให้ความส าคญัเฉพาะกบัลูกค้า
เท่านัน้ แต่ทางธนาคารของเรานัน้ใหค้วามส าคญักบับุคลากรในองคก์รทุกคน เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้เป็นแรงส าคญั            
ทีจ่ะท าให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ธนาคารไดม้กีารจดัโครงการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพ
ให้แก่บุคลากรอยู่เสมอ บุคลากรที่เขา้มาท างานใหม่ จะได้รบัการปฐมนิเทศและฝึกอบรมก่อนเขา้มาปฏิบตัิงานจริง 
เพื่อทีจ่ะเป็นการแนะน าและปลกูฝงัจติส านึกทีด่ใีหแ้ก่ทุกคน จะไดน้ าสิง่นัน้เขา้มาปฏบิตัใิหถู้กต้อง ปฏบิตัไิปในทศิทาง
เดยีวกนั เพื่อใหอ้งคก์รเกดิประโยชน์สงูสดุ 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาถงึวฒันธรรมองคก์รทีม่ผีลต่อความผูกพนัของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพฒันาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปให้
มปีระสทิธภิาพ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความผูกพนัของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านักงานใหญ่โดยจ าแนกตาม
ลกัษณะบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการท างาน ระดบัต าแหน่ง และ อตัราเงนิเดอืน  
 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกบัความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร 
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent variables) 
  1.1 ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก ่
   1.1.1 เพศ 
    1.1.1.1 ชาย 
    1.1.1.2 หญงิ 
   1.1.2  อายุ 
    1.1.2.1 21 – 30 ปี 
    1.1.2.2 31 - 40 ปี 
    1.1.2.3 41- 50 ปี 
    1.1.2.4 51 – 60 ปี 
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   1.1.3  ระดบัการศกึษา 
    1.1.3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    1.1.3.2 ปรญิญาตร ี
    1.1.3.3 ปรญิญาโท 
    1.1.3.4 ปรญิญาเอก 
   1.1.4  ระยะเวลาการท างาน 
    1.1.4.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 6 ปี 
    1.1.4.2 7 – 12ปี 
    1.1.4.3 13 – 18ปี 
    1.1.4.4 19 – 24ปี 
    1.1.4.5 25 – 30ปี 
    1.1.4.6 มากกว่า31ปี 
   1.1.5  ระดบัต าแหน่งงาน 
    1.1.5.1 พนกังานปฏบิตักิาร/เจา้หน้าที ่
    1.1.5.2 เจา้หน้าทีอ่าวุโส/หวัหน้าสว่น 
    1.1.5.3 รองผูอ้ านวยการฝา่ย 
    1.1.5.4 ผูอ้ านวยการฝา่ยหรอืมากกว่า 
   1.1.6  อตัราเงนิเดอืน 
    1.1.6.1 น้อยกว่า 30,000 บาท 
    1.1.6.2 30,000 – 59,999 บาท 
    1.1.6.3 60,000 – 89,999 บาท 
    1.1.6.4 90,000 – 119,999 บาท 
    1.1.6.5 120,000 บาท ขึน้ไป  
   1.1.7 หน่วยงานทีส่งักดั 
    1.1.7.1 สายงานธุรกจิรายย่อย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ่/ภาครฐั 
    1.1.7.2 สายงานบรหิารการเงนิ/บรหิารความเสีย่ง/ปฏบิตักิาร 
    1.1.7.3 สายงานปรบัโครงสรา้งหนี้และบรหิารสนิทรพัย ์
    1.1.7.4 สายงานการตลาดและสือ่สารองคก์ร/บรกิารจดัการทางการเงนิ 
    1.1.7.5 สายงานตรวจสอบภายใน/บรหิารงานกฎหมาย/ทรพัยากรบุคคล 
   1.1.8 วฒันธรรมองคก์ร  
    1.1.8.1 ลกัษณะความเหลื่อมล ้าอ านาจ 
    1.1.8.2 ลกัษณะการหลกีเลีย่งความไมแ่น่นอน 
    1.1.8.3 ลกัษณะความเป็นเพศชาย 
    1.1.8.4 ลกัษณะความเป็นปจัเจกนิยม 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร กรุงไทย จ ากดั
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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สมมติฐานการวิจยั  
 1. ปจัจยัดา้นลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการท างาน ระดบัต าแหน่งอตัรา
เงินเดอืนและหน่วยงานที่สงักดั แตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทยส านักงานใหญ่
แตกต่างกนั 
 2. วฒันธรรมองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคาร กรุงไทย ส านกังานใหญ่ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ร รอนนินส ์(ฐติมิา วงศน์าค. 2544; อ้างองิจาก Ronnins 
1989) ไดร้บัอธบิายความส าคญัของวฒันธรรมองคก์ารว่า เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละองค์การ ท าใหม้องเหน็ความ
แตกต่างระหว่างองค์การ และท าให้เกดิการยดึมัน่ผูกพนัของคนในองค์การ ช่วยลดความยดึมัน่ในตวัเองของสมาชกิ   
ท าใหเ้กดิความร่วมมอืกนันอกจากนี้ยงัท าใหเ้กดิจติส านึกซึง่เป็นกลไกในการควบคุมองคก์าร โดยไม่ต้องใชร้ะบบการ
บรหิารมาควบคุม 

 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัความผกูพนัองคก์ร ลอเลนท ์และเมเยอร ์(สุภาณี กลิน่หอม.  2545: 
10; อา้งองิจาก Allen; & Meyer. 1990: 1-18) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของความผกูพนัต่อองคก์รเป็น 3 ลกัษณะดงันี้  
 1. ความผูกพนัด้านความรู้สกึ (Affective Commitment) หมายถงึความผูกพนัที่เกดิจากความรูส้กึเป็น
ความรูส้กึผกูพนัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนักบัองคก์ร รูส้กึเป้นสว่นหน่ึงขององคก์ร ทุ่มเทและอุทศิตนใหก้บัองคก์ร 
 2.  ความผูกพนัต่อเนื่อง (Continuous Commitment) หมายถงึความผูกพนทีเ่กดิขึน้จากการคดิค านึงของ
บุคคล โดยมพีื้นฐานอยู่บนต้านทุนที่บุคคลให้กบัองค์กร ทางเลือกที่มขีองบุคคลและผลตอบแทนที่บุคคลได้รบัจาก
องคก์ร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤตกิรรมต่อเนื่องในการท างานของบุคคล ว่าจะท างานอยู่กบัองคก์รนัน้ต่อไปหรอื
โยกยา้ยเปลีย่นแปลงท างาน 
 3.  ความผูกพนัทีเ่กดิจากมาตรฐานทางสงัคม (Normative Commitment) หมายถงึความผูกพนัทีเ่กดิขึ้น
จากค่านิยม วฒันธรรมหรอืบรรทดัฐานของสงัคม เป็นความผกูพนัทีเ่กดิขึน้เพื่อตอบแทนในสิง่ทีบุ่คคลไดร้บัจากองคก์ร 
แสดงออกในรปูของความจงรกัภกัดขีองบุคคลต่อองคก์ร 

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 41-42) กล่าวว่า 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดของครอบครัว สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชีพ 

การศกึษา เหล่านี้เป็นเกณฑน์ิยมใชใ้นการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะดา้น

จิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั ้น ข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสทิธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่า             

ตวัแปรอื่น 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ในการศึกษาครัง้นี้ผู้วิจ ัยท าการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรมีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ ได้แก่ พนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ส านักงานใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส านักงานใหญ่แบ่งเป็น 2 อาคารได้แก่ อาคารนานาเหนือและอาคาร
สุขุมวทิ ซึง่มพีนักงานทัง้สิน้ 4,430 คน (ทีม่า: งานขอ้มูลพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย. (2556, พฤษภาคม) 
รายงานจ านวนพนกังานจ าแนกตามสงักดัและคุณวุฒ)ิ 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั
(มหาชน)ในส านกังานใหญ่ ผูว้จิยัทราบจ านวนประชากร ในการก าหนดขนาดตวัอย่างครัง้นี้ ใชว้ธิคี านวณจากสตูรของ
ทาโร ยามาเน (Yamane. 1967: 886-887) โดยก าหนดความคลาดเคลื่อนที ่.05 ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 367 คน และ
เพิม่จ านวนตวัอย่าง 5 % ของกลุ่มตวัอย่างไดเ้ท่ากบั 19 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 386คน วธิกีารสุม่ตวัอย่าง
โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified random sampling) และวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience 
sampling) 
 

ผลการวิจยั  
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์รทีม่ผีลต่อความผกูพนัของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณา ประกอบดว้ย ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
โดยแบ่งผลการวเิคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหปั์จจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการท างาน ระดบั
ต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนและ หน่วยงานทีส่งักดั 
 เพศ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มจี านวน 252 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.28 และ          
เพศชาย มจี านวน 134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.72 ตามล าดบั 
 อายุ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 41-50 ปี จ านวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.08 รองลงมา 
คอื อายุ 21-30 ปี จ านวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.28 อายุ 51-60 ปี จ านวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.28 และอายุ 
31-40 ปี มจี านวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.36 ตามล าดบั 
 ระดบัการศึกษา พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี มจี านวน 300 คน          
คดิเป็นรอ้ยละ 77.72 และมรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.13 และมรีะดบั
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.15 ตามล าดบั 
 ระยะเวลาการท างาน พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะยะเวลาการท างาน 25 – 30 ปี มจี านวน 
86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.28 รองลงมามรีะยะเวลาการท างาน 19 – 20 ปี จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.43              
มรีะยะเวลาการท างานต ่ากว่า 6 ปี จ านวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.39 มรีะยะเวลาการท างาน 7 – 12 ปี จ านวน           
67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.36 มรีะยะเวลาการท างาน 13 – 18 ปี จ านวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.18 และมรีะยะเวลา
การท างานมากกว่า 31 ปี จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.36 ตามล าดบั 
 ระดบัต าแหน่งงาน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัต าแหน่งงานเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโส/   
หวัหน้าส่วน มจี านวน 278 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.02 รองลงมาเป็นพนักงานปฏบิตักิาร/เจา้หน้าทีจ่ านวน 57 คน          
คดิเป็นรอ้ยละ 14.77 รองผูอ้ านวยการฝา่ย จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.40 ม ีและผูอ้ านวยการฝ่ายจ านวน 7 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 1.81 ตามล าดบั 
 อตัราเงินเดือน พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีตัราเงนิเดอืน 30,000 – 59,999 บาท มจี านวน 
147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.08 รองลงมามอีตัราเงนิเดอืน น้อยกว่า 30,000 บาท มจี านวน 128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
33.16 มอีตัราเงนิเดอืน 60,000 – 89,999 บาท มจี านวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.61 และมอีตัราเงนิเดอืน 90,000 – 
119,999 บาท ม ี16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.15 ตามล าดบั 
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 หน่วยงานท่ีสงักดั พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สงักดัสายงานบรหิารการเงนิ/บรหิารความเสีย่ง/
ปฏบิตักิาร มจี านวน 255 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.06 รองลงมาสงักดัสายงานธุรกจิรายย่อย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ่/
ภาครฐั มจี านวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ13.99 สงักดัสายงานการตลาดและสื่อสารองคก์ร/บรกิารจดัการทางการเงนิ มี
จ านวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.18 สงักดัสายงานปรบัโครงสรา้งหนี้และบรหิารสนิทรพัย ์มจี านวน 23 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 5.96 และสงักดัสายงานตรวจสอบภายใน/บรหิารงานกฎหมาย/ทรพัยากรบุคคลม ี 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.81 
ตามล าดบั 
 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์รของพนักงานธนาคารกรงุไทย ส านักงานใหญ่ 
 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์รของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ ไดแ้ก่ ลกัษณะ
ความเหลื่อมล ้าอ านาจ ลกัษณะการหลกีเลีย่งความไม่แน่นอน ลกัษณะความเป็นชาย และลกัษณะความเป็นปจัเจกนิยม 
 ลกัษณะความเหลื่อมล ้าอ านาจ ระดบัความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
ส านกังานใหญ่ ดา้นลกัษณะความเหลื่อมล ้าอ านาจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.49เมื่อพจิารณารายขอ้
พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก 3 ขอ้ คอื ผู้บรหิารจะได้รบัสทิธพิเิศษมากกว่าพนักงานเช่น ไดร้บัสทิธิ          
จอดรถในอาคารจอดรถของธนาคาร พนักงานที่มตี าแหน่งสูงกว่าจะมคีวามรบัผดิชอบในภาระหน้าที่มากกว่า และ
องคก์รมกีารแบ่งแยกทางอ านาจสงูระหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 3.59 และ 3.54 ตามล าดบั 
และพนกังานมคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ คอื ผูท้ีม่ตี าแหน่งสงูกว่าสามารถตดัสนิใจโดยไม่ฟงัความเหน็ของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาและผู้บริหารควรได้รบัการยกย่องชื่นชมมากกว่าลูกน้อง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.18 และ 2.99 
ตามล าดบั  
 ลกัษณะการหลกีเลีย่งความไม่แน่นอน ระดบัความคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย 
ส านักงานใหญ่ ด้านลกัษณะการหลกีเลี่ยงความไม่แน่นอน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 เมื่อ
พจิารณารายขอ้พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ในระดบัมากที่สุด 4 ขอ้ คอื พยายามท างานให้บรรลุเป้าหมายของ
ธนาคาร ปฏบิตัติามค่านิยมและวสิยัทศัน์ขององค์กร องคก์รใหค้วามมัน่คงกบัชวีติ ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบของการ
ปฏบิตังิานอย่างเคร่งครดัเพื่อจะลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ และปฏบิตัติามกฎระเบยีบของธนาคารโดยจะไม่ใชห้น้าทีใ่น
การเอือ้อ านวยผลประโยชน์ใหแ้ก่พวกพอ้ง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 4.29 4.25 และ 4.22 ตามล าดบั และพนักงานมี
ความคดิเหน็ในระดบัมาก 3 ขอ้ คอื มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัเจา้นาย เพื่อนร่วมงาน หรอืลูกน้อง มกีารศกึษาขอ้มูล 
ระเบยีบการปฏบิตังิานอยู่เสมอและมโีอกาสทีจ่ะก้าวหน้าเลื่อนต าแหน่งทีสู่งขึน้ในองคก์ร  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 
3.99 และ 3.67 ตามล าดบั  
 ลกัษณะความเป็นชาย ระดบัความคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ 
ดา้นลกัษณะความเป็นชายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า พนักงานมคีวาม
คดิเหน็ในระดบัมากทีส่ดุ 1 ขอ้ คอื มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะท างานใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีไ่ดร้บั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 
และพนกังานมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก 3 ขอ้ คอื องคก์รมกีารท างานกนัอย่างเป็นระบบ มกีฎระเบยีบชดัเจน องคก์ร
มีวิธีการวดัผลงานที่ชดัเจนและมีการประเมินผลตามผลงานที่ได้ปฏิบตัิจริงอย่างเป็นธรรมและองค์กรมีการเลื่อน
ต าแหน่งตามการประเมนิผลงานทีไ่ดป้ฏบิตัจิรงิ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 3.53 และ 3.45 ตามล าดบั  
 ลกัษณะความเป็นปจัเจกนิยม ระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
ส านกังานใหญ่ ดา้นลกัษณะความเป็นปจัเจกนิยม โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.33 เมื่อพจิารณารายขอ้
พบว่า พนกังานมคีวามคดิเหน็ในระดบัน้อยทุกขอ้ คอื สามารถตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความเหน็
จากผูบ้รหิาร เพื่อนร่วมงาน หรอื ลกูน้อง ชอบท างานคนเดยีวมากกว่าท างานเป็นทมี มคีวามคดิว่าการท างานคนเดยีว
จะใหผ้ลส าเรจ็ของงานทีด่กีว่า ใหค้วามส าคญักบัเป้าหมายส่วนตวัมากกว่าเป้าหมายของกลุ่มและสามารถท างานให้
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ส าเรจ็เพยีงผูเ้ดยีวโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลอืจากเพื่อนร่วมงาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.53 2.42 2.34 2.24 และ 
2.09 ตามล าดบั  
 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความผูกพนัขององค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
ส านักงานใหญ่ 
 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความผกูพนัขององคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ 
 ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทีสุ่ด 3 ขอ้ คอื ไดร้บัประโยชน์
จากสวสัดกิารต่างๆ อาท ิเช่นค่ารกัษาพยาบาล สวสัดกิารในการกูย้มื หรือวนัลาพกัรอ้น เป็นต้น พรอ้มทีจ่ะอุทศิตนใน
การช่วยเหลอื แกป้ญัหา ใหค้วามร่วมมอืเมื่อองคก์รของท่านประสบปญัหา และรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งขององคก์รเตม็ใจทีจ่ะ
ทุ่มเทท างานใหแ้ก่องคก์รอย่างเตม็ที ่โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 4.24 และ 4.22 ตามล าดบั และพนักงานมคีวาม
คดิเหน็ในระดบัมาก 6 ขอ้ คอื พรอ้มทีจ่ะยอมรบัและปรบัตวักบันโยบายหรอืความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์ร
อยู่สม ่าเสมอ รูส้กึมคีวามสุขทีไ่ดท้ างานในธนาคารกรุงไทยและมคีวามตัง้ใจทีจ่ะท างานในองคก์รนี้จนเกษียณอายุ  มี
ความเชื่อมัน่และยอมรบัค่านิยมขององคก์ร มคีวามมัน่ใจ เชื่อมัน่และศรทัธาในตวัผูน้ าขององคก์ร จะไม่เปลีย่นงานหาก
มอีงค์กรให้ขอ้เสนอด้านผลตอบแทนหรอืสวสัดกิารที่ดีกว่า และได้รบัผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และงานที่
รบัผดิชอบ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 4.12 4.06 3.78 3.73 และ 3.62 ตามล าดบั  
 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปจัจยัด้านลกัษณะบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการท างาน ระดบั
ต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนและ หน่วยงานที่สงักดั แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย
ส านกังานใหญ่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.1 พนักงานที่มเีพศแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01โดยเพศชายมคีวามผกูพนัต่อองคก์ร มากกว่าเพศหญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.2 พนักงานที่มีอายุ แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย
ส านักงานใหญ่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความ
แตกต่างอยู่จ านวน 5 คู่ คอื พนกังานทีม่อีายุ 21 – 30 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนักงานทีม่อีายุ 41- 50 ปี 
พนกังานทีม่อีายุ 21 – 30 ปี มคีวามผกูพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนกังานทีม่อีายุ 51- 60 ปี พนกังานทีม่อีายุ 31 – 40 ปี 
มคีวามผูกพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนักงานทีม่อีายุ 41- 50 ปี พนักงานทีม่อีายุ 31 – 40 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์ร 
น้อยกว่าพนกังานทีม่อีายุ 51- 60 ปี และพนกังานทีม่อีายุ 41- 50 ปี มคีวามผกูพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนกังานทีม่อีายุ 
51- 60 ปี  
 สมมติฐานท่ี 1.3 พนักงานที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยส านกังานใหญ่แตกต่างกนักนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
โดยมีความแตกต่างอยู่จ านวน 3 คู่ คือ พนักงานที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความผูกพันต่อองค์กร           
น้อยกว่าพนักงานที่มรีะดบัการศึกษาปริญญาตร ีพนักงานที่มรีะดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตร ีมคีวามผูกพนัต่อ
องคก์ร น้อยกว่าพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท และพนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมคีวามผูกพนัต่อ
องคก์ร มากกว่าพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท  
 สมมติฐานท่ี 1.4 พนักงานที่มรีะยะเวลาการท างาน แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยส านักงานใหญ่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
โดยมคีวามแตกต่างอยู่จ านวน 11 คู่ คอื พนักงานทีม่รีะยะเวลาการท างานต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 6 ปี มคีวามผูกพนัต่อ



 9 

องคก์ร น้อยกว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลาการท างาน 13 – 18 ปี พนกังานทีม่รีะยะเวลาการท างานต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 6 ปี 
มคีวามผูกพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนักงานที่มรีะยะเวลาการท างาน 19 – 24 ปี พนักงานทีม่รีะยะเวลาการท างาน         
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 6 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลาการท างาน 25 – 30 ปี พนักงานทีม่ี
ระยะเวลาการท างานต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 6 ปี มีความผูกพนัต่อองค์กร น้อยกว่าพนักงานที่มรีะยะเวลาการท างาน 
มากกว่า 31 ปี พนกังานทีม่รีะยะเวลาการท างาน7 – 12 ปี มคีวามผกูพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลาการ
ท างาน 13 – 18 ปี พนกังานทีม่รีะยะเวลาการท างาน7 – 12 ปี มคีวามผกูพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลา
การท างาน 19 – 24 ปี พนักงานทีม่รีะยะเวลาการท างาน 7 – 12 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนักงานทีม่ี
ระยะเวลาการท างาน 25 – 30 ปี พนักงานทีม่รีะยะเวลาการท างาน 7 – 12 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์ร น้อยกว่า
พนกังานทีม่รีะยะเวลาการท างาน มากกว่า 31 ปี พนกังานทีม่รีะยะเวลาการท างาน13 – 18 ปี มคีวามผกูพนัต่อองคก์ร 
น้อยกว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลาการท างาน 25 – 30 ปี พนักงานทีม่รีะยะเวลาการท างาน 19 – 24 ปี มคีวามผูกพนัต่อ
องคก์ร น้อยกว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลาการท างาน 25 – 30 ปี และพนักงานทีม่รีะยะเวลาการท างาน 19 – 24 ปี มี
ความผกูพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลาการท างาน มากกว่า 31 ปี  
 สมมติฐานท่ี 1.5 พนักงานที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยส านกังานใหญ่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดย
มคีวามแตกต่างอยู่จ านวน 3 คู่ คือ พนักงานที่มีต าแหน่งพนักงานปฏบิตัิการ/เจ้าหน้าที่ มคีวามผูกพนัต่อองค์กร             
น้อยกว่าพนักงานที่มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส/หวัหน้าส่วน พนักงานที่มีต าแหน่งพนักงานปฏิบตัิการ/เจ้าหน้าที ่             
มคีวามผกูพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนกังานทีม่ตี าแหน่งรองผูอ้ านวยการฝา่ย และพนกังานทีม่ตี าแหน่งเจา้หน้าทีอ่าวุโส/
หวัหน้าสว่น มคีวามผกูพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนกังานทีม่ตี าแหน่งรองผูอ้ านวยการฝา่ย  
 สมมติฐานท่ี 1.6 พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรของพนักง าน
ธนาคารกรุงไทยส านกังานใหญ่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย
มคีวามแตกต่างอยู่จ านวน 5 คู่ คอื พนักงานที่มอีตัราเงินเดือน น้อยกว่า 30,000 บาท มคีวามผูกพนัต่อองค์กร              
น้อยกว่าพนกังานทีม่อีตัราเงนิเดอืน 30,000 – 59,999 บาท พนกังานทีม่อีตัราเงนิเดอืน น้อยกว่า 30,000 บาท มคีวาม
ผูกพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนักงานทีม่อีตัราเงนิเดอืน 60,000 – 89,999 บาท พนักงานทีม่อีตัราเงนิเดอืน น้อยกว่า 
30,000 บาท มคีวามผกูพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนกังานทีม่อีตัราเงนิเดอืน 90,000 – 119,999 บาท พนักงานทีม่อีตัรา
เงนิเดอืน 30,000 – 59,999 บาท มคีวามผกูพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนกังานทีม่อีตัราเงนิเดอืน 60,000 – 89,999 บาท 
และพนกังานทีม่อีตัราเงนิเดอืน 30,000 – 59,999 บาท มคีวามผูกพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนักงานทีม่อีตัราเงนิเดอืน 
90,000 – 119,999 บาท  
 สมมติฐานท่ี 1.7 พนักงานที่มีหน่วยงานที่สงักัดแตกต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยส านกังานใหญ่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย
มคีวามแตกต่างอยู่จ านวน 5 คู่ คอื พนักงานที่มีหน่วยงานที่สงักดั สายงานธุรกจิรายย่อย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ่/
ภาครฐั มคีวามผูกพนัต่อองคก์ร มากกว่าพนักงานที่มหีน่วยงานทีส่งักดั สายงานบรหิารการเงนิ/บรหิารความเสีย่ง/
ปฏบิตัิการ พนักงานที่มีหน่วยงานที่สงักดั สายงานธุรกจิรายย่อย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ่/ภาครฐั มคีวามผูกพนัต่อ
องค์กร มากกว่าพนักงานที่มีหน่วยงานที่สงักดั สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร /บริการจดัการทางการเงิน 
พนกังานทีม่หีน่วยงานทีส่งักดั สายงานธุรกจิรายย่อย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ่/ภาครฐั มคีวามผกูพนัต่อองคก์ร มากกว่า
พนกังานทีม่หีน่วยงานทีส่งักดั สายงานตรวจสอบภายใน/บรหิารงานกฎหมาย/ทรพัยากรบุคคล พนักงานทีม่หีน่วยงาน
ทีส่งักดั สายงานปรบัโครงสร้างหนี้และบรหิารสนิทรพัย์ มคีวามผูกพนัต่อองค์กร  มากกว่าพนักงานทีม่หีน่วยงานที่
สงักดั สายงานการตลาดและสือ่สารองคก์ร/บรกิารจดัการทางการเงนิ และพนักงานทีม่หีน่วยงานทีส่งักดั สายงานปรบั
โครงสรา้งหนี้และบรหิารสนิทรพัย ์มคีวามผกูพนัต่อองคก์ร มากกว่าพนักงานทีม่หีน่วยงานทีส่งักดั สายงานตรวจสอบ
ภายใน/บรหิารงานกฎหมาย/ทรพัยากรบุคคล  



 10 

 สมมติฐานท่ี 2 วฒันธรรมองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
ส านกังานใหญ่ 
 ด้านลักษณะความเหลื่อมล ้าอ านาจ  มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่า 
 ด้านลกัษณะการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 ด้านลกัษณะความเป็นชาย มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
ส านักงานใหญ่อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 ด้านลักษณะความเป็นปัจเจกนิยม  มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่า  
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ มปีระเดน็ใหอ้ภปิรายผลดงันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ปจัจยัด้านลกัษณะบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการท างาน ระดบั
ต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนและ หน่วยงานที่สงักดั แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย
ส านกังานใหญ่แตกต่างกนั พบว่า 
 ด้านเพศ พบว่า พนักงานทีม่เีพศ แตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 โดยเพศชายมคีวามผูกพนัต่อองคก์ร มากกว่าเพศหญิง อาจจะเนื่องจาก เพศชายเป็นเพศที่มจีติที่
ค่อนขา้งเขม้แขง็กว่าเพศหญงิ เมื่อเกดิการเปลีย่นแปลง หรอืปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อความผูกพนัองคก์รกย็งัสามารถที่
จะยอมรบั และมคีวามอดทน ทีจ่ะฝา่ฟนัไปเพื่อความส าเรจ็ได ้ซึง่อาจจะเป็นสาเหตุท าใหร้ะดบัความผูกพนัต่อองคก์าร
ของบุคลากรเพศหญิงน้อยกว่าเพศชาย โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประจวบ คงอนิทร์ (2554) พบว่า พนักงาน         
เพศชายมคีวามผูกพนัต่อองคก์รมากกว่าเพศหญงิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ธนธรีภทัร วงษ์ไทย (2555) พบว่า เพศทีต่่างกนัมผีลท าใหค้วามผูกพนัธต่์อองคก์ารของบุคลากรองคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวดันนทบุรต่ีางกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01  
 ด้านอายุ พบว่า พนักงานที่มีอายุ แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย
ส านักงานใหญ่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยพนักงานที่มีอายุน้อยกว่าจะมีความผูกพนัต่อ
องคก์รน้อยกว่าพนกังานทีม่อีายุมากกว่า เนื่องจากการทีพ่นักงานมอีายุมากรวมทัง้มอีายุงานมากขึน้ มกัจะมตี าแหน่ง
งานทีสู่งขึน้ รวมทัง้ความรบัชอบทัง้ดา้นงานและครอบครวัที่สงูขึน้ นัน้ ย่อมส่งผลต่อความต้องการที่จะเปลีย่นแปลง
น้อยกว่าคนที่อายุน้อย สิง่เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความผูกพนัต่อองค์กรที่มากขึ้นด้วย และผู้ที่ยงัมีอายุน้อย
อาจจะยงัมตี าแหน่งไม่สงูจงึมสี่วนร่วมกับองคก์รเกีย่วกบัแนวทาง นโยบายต่างๆน้อยกว่าผูท้ีม่อีายุมากกว่า จงึท าให้
พนักงานทีม่อีายุ แตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปารฉิัตร แกว้เจรญิ 
(2555) ศกึษาเรื่อง วฒันธรรมองคก์ารที่มอีทิธพิลต่อความผูกพนัของพนักงานบรษิทัแห่งหนึ่ ง กรณีศกึษา กลุ่มงาน
บรกิาร Share Service ผลการศกึษาพบว่า ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ต าแหน่งงานและระยะเวลาในการท างาน            
มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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 ด้านระดบัการศึกษา พบว่า พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
ธนาคารกรุงไทยส านกังานใหญ่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยพบว่าทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญา
ตร ีมคีวามผกูพนัต่อองคก์ร มากกว่าพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีและปรญิญาโท อาจจะเนื่องจากว่า 
พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี้ส่วนใหญ่มรีะดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ซึ่งเป็นพนักงาน           
ส่วนใหญ่ขององค์กร และส่วนใหญ่จะปฏบิตัิงานในองค์กรมานาน จึงอาจจะท าให้มีความผูกพนักบัองค์กรมากกว่า
พนกังานในระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีซึง่สว่นใหญ่จะเป็นพนกังานระดบัปฏบิตักิาร และปรญิญาโท สว่นใหญ่จะ
เป็นคนรุ่นใหม่ ซึง่อาจจะยงัท างานกบัองคก์รมาไม่นานนัก จงึท าใหร้ะดบัความผูกพนัต่อองคก์รน้อยกว่าพนักงานที่มี
ระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาโท โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของชาญวุฒ ิบุญชม (2553) ความผกูพนัต่อองคก์าร: 
ศกึษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรยีนอสิลามสนัตชิน ผลการศกึษาพบว่า ความแตกต่างทางดา้นระดบัการศกึษา มคีวาม
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรภัทร          
วงษ์ไทย (2555) ศกึษาเรื่อง ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันนทบุร ีผลการศกึษา 
พบว่า บุคคลากรที่มีระดับการศึกษา ที่ต่างกันมีผลท าให้ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริหาร              
สว่นจงัหวดันนทบุรต่ีางกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01  
 ด้านระยะเวลาการท างาน พบว่า พนักงานทีม่รีะยะเวลาการท างาน แตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานธนาคารกรุงไทยส านกังานใหญ่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยพนกังานทีม่อีายุงาน
มากกว่าจะมคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าพนกังานทีม่อีายุงานน้อยกว่า เน่ืองจากว่า พนกังานสว่นใหญ่จะมรีะยะเวลา
การท างานกบัองคก์รมาแลว้ไม่ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 6 ปี ซึง่พนักงานยิง่มอีายุงานมาก ยิง่รูส้กึมคีวามผูกพนักบัองคก์ร
เพิม่มากขึน้ แสดงใหเ้หน็ว่า พนกังานของธนาคาร มคีวามรูส้กึผูกพนักบัองคก์ร และเมื่อมอีายุงานมากขึน้กย็ิง่มคีวาม
ผกูพนัต่อองคก์รมากขึน้ตามล าดบั และสามารถทีจ่ะท างานกบัองคก์รมาไดจ้นปจัจุบนั อาจจะเน่ืองจากว่าพนักงานรูส้กึ
ว่าไดร้บัประโยชน์จากสวสัดกิารต่างๆ อาท ิเช่นค่ารกัษาพยาบาล สวสัดกิารในการกูย้มื หรอืวนัลาพกัรอ้น ตลอดจนมี
ความเชื่อมัน่และยอมรบัค่านิยมขององคก์ร และอาจเป็นเพราะพนักงานทีท่ างานมานานย่อมจะเขา้กบัวัฒนธรรมของ
องคก์ารไดเ้ป็นอย่างด ีมสีงัคมและเพื่อนพอ้งเป็นจ านวนมาก มปีระสบการณ์มาก รูแ้ละเขา้ใจในนโยบายการด าเนินงาน 
มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาการท างานน้อย และเลง็เห็นว่าเมื่อครบเกษียณอายุจะได้รบัผลตอบแทนในรูปของ
บ าเหน็จเป็นเงนิจ านวนมาก โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุพาณี ไทยเจรญิ (2550: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ความ
ผกูพนัต่อองคก์าร กรณีศกึษาโรงงานผลติน ้าการประปานครหลวง ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัระดบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารเชงิบวกอยู่ในระดบัน้อย ไดแ้ก่ ระยะเวลาการท างาน รายไดใ้นแต่ละเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี ่0.05 โดยพนกังานทีม่รีะยะเวลาการท างานนาน มรีะดบัความผกูพนัต่อองคก์ารมากกว่า พนักงานทีม่รีะยะเวลา
การท างานสัน้ และสอดคลอ้งกบังาน วจิยัของ ธนธรีภทัร วงษ์ไทย (2555) ศกึษาเรื่อง ความผูกพนัต่อองค์การของ
บุคลากรองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันนทบุร ีผลการศกึษา พบว่า บุคคลากรทีม่ ีอายุราชการ ทีต่่างกนัมผีลท าใหค้วาม
ผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันนทบุรต่ีางกนั อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.01 โดยบุคคลากร
ทีม่อีายุราชการมากกว่าจะมคีวามผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันนทบุรสีงูกว่าบุคคลากร   
ทีม่อีายุราชการน้อยกว่า 
 ด้านระดบัต าแหน่งงาน พบว่า พนักงานทีม่รีะดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รของ
พนักงานธนาคารกรุงไทยส านักงานใหญ่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 โดย พนักงานทีม่ตี าแหน่ง
พนักงานปฏบิตักิาร/เจา้หน้าที่ มคีวามผูกพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนักงานทีม่ตี าแหน่งเจา้หน้าทีอ่าวุโส/หวัหน้าส่วน 
และพนกังานทีม่ตี าแหน่งรองผูอ้ านวยการฝา่ย และพนกังานทีม่ตี าแหน่งเจา้หน้าทีอ่าวุโส/หวัหน้าสว่น มคีวามผกูพนัต่อ
องค์กร น้อยกว่าพนักงานทีม่ตี าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่าย เนื่องจากว่า พนักงานในต าแหน่งพนักงานปฏบิตักิาร/
เจา้หน้าที ่สว่นใหญ่จะเป็นผูท้ีย่งัมอีายุน้อย เพิง่เริม่มาท างานกบัองคก์ร และอาจจะเพราะว่าพนักงานทีม่ตี าแหน่งงาน
ต ่าคดิว่าไม่มโีอกาสในกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงานและไม่มโีอกาสไดป้รบัเปลีย่นต าแหน่งหน้าทีก่ารงานในระดบั
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ที่สูงขึ้น จึงท าให้มคีวามผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่าผู้ที่มตี าแหน่งงานสูงกว่า และพนักงานที่อยู่ในต าแหน่งผู้บรหิาร
ระดบัสูงจะมีความผูกพนัต่อองค์กรมากที่สุด เนื่องจากว่า อาจจะเป็นผู้ที่ท างานกบัองค์กรมานาน ได้รบัรู้นโยบาย 
ตลอดจนผ่านประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในองค์กรมามากกว่าพนักงานทีม่ตี าแหน่งน้อยกว่า จงึท าให้
เกิดความผูกพันกับองค์กรมากที่สุด ซึ่งจะส่วนใหญ่แล้วพนักงานที่เป็นต าแหน่งบริหารจะมีอายุ และอายุงาน
ค่อนขา้งมาก ปฏบิตังิานในองคก์รน้ีมาโดยตลอด ไม่เคยคดิเปลีย่นงาน และจะอยู่กบัองคก์รจนเกษียณอายุการท างาน 
ซึง่แสดงถงึความภกัดแีละความผูกพนัทีม่ต่ีอองคก์รที่มากกว่าพนักงานระดบัต าแหน่งอื่น โดยสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ปารฉิตัร แกว้เจรญิ (2555) ศกึษาเรื่อง วฒันธรรมองคก์ารทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัของพนักงานบรษิทัแห่งหนึ่ง 
กรณีศกึษา กลุ่มงานบรกิาร Share Service ผลการศกึษาพบว่า ต าแหน่งงาน มคีวามผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชาญวุฒ ิบุญชม (2553) ความผกูพนัต่อองคก์าร: 
ศกึษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรยีนอสิลามสนัตชิน ผลการศกึษาพบว่า ความแตกต่างของระดบัต าแหน่งท าใหม้คีวาม
ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 ด้านอตัราเงินเดือน พบว่า พนักงานทีม่อีตัราเงนิเดอืน แตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยส านักงานใหญ่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยพนักงานที่มีอตัราเงนิเดอืน          
สงูกว่าจะมคีวามผูกพนักบัองคก์รมากกว่าพนักงานทีม่อีตัราเงนิเดอืนน้อย เนื่องจาก อตัราเงนิเดอืนจะสอดคลอ้งและ
สมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบั อายุ อายุงาน ต าแหน่งงาน ของพนักงาน ซึง่หมายความว่าพนักงานยิง่มอีายุ อายุงาน 
และต าแหน่งงาน สูงขึน้ กจ็ะมอีตัราเงนิเดอืนเพิม่สูงขึน้ตามไปด้วย จงึท าให้ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรเพิม่ขึน้ไป
ตามล าดบั โดยพนกังานทีม่อีตัราเงนิเดอืนสงูนัน่กแ็สดงว่าต้องท างานกบัองคก์รมานาน และมอีายุ และต าแหน่งงานที่
สงูขึน้ ท าให้ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รมากกว่าพนักงานทีม่อีตัราเงนิเดอืนน้อยกว่า อาจเป็นเพราะผู้ทีม่รีายไดน้้อย
ย่อมจะแสวงหาสถานที่ท างานแห่งใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อความต้องการและ
ยกระดบัฐานะทางครอบครวั ซึง่ตรงกนัขา้มกบัผูท้ีม่รีายไดม้ากและพงึพอใจกบัรายไดท้ีไ่ดร้บัในปจัจุบนัย่อมทีจ่ะท างาน
ในสถานทีแ่ห่งเดมิต่อไป โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรีภทัร วงษ์ไทย (2555) ศกึษาเรื่อง ความผูกพนัต่อองคก์าร
ของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันนทบุร ีผลการศกึษา พบว่า บุคลากรทีม่ ีอตัราเงนิเดอืน ทีต่่างกนัมผีลท าให้
ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันนทบุรีต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.01 โดย
บุคลากรที่มีอตัราเงินเดือนสูงจะมีความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีสูงกว่า
บุคลากรทีม่อีตัราเงนิเดอืนต ่ากว่า 
 ด้านหน่วยงานท่ีสงักดั พบว่า พนักงานที่มีหน่วยงานที่สงักดัแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทยส านักงานใหญ่แตกต่างกนั โดยพนักงานทีม่หีน่วยงานทีส่งักดัสายงานธุรกจิรายย่อย /ขนาด
กลาง/ขนาดใหญ่/ภาครฐั มคีวามผูกพนัต่อองค์กร มากกว่าพนักงานที่มหีน่วยงานที่สงักดัสายงานบรหิารการเงนิ/
บรหิารความเสีย่ง/ปฏบิตักิาร สายงานการตลาดและสื่อสารองคก์ร/บรกิารจดัการทางการเงนิ และสายงานตรวจสอบ
ภายใน/บรหิารงานกฎหมาย/ทรพัยากรบุคคล สว่นพนกังานทีม่หีน่วยงานทีส่งักดัสายงานปรบัโครงสรา้งหนี้และบรหิาร
สนิทรพัย ์มคีวามผกูพนัต่อองคก์ร มากกว่าพนกังานทีม่หีน่วยงานทีส่งักดั สายงานการตลาดและสื่อสารองคก์ร/บรกิาร
จดัการทางการเงนิ และสายงานตรวจสอบภายใน/บรหิารงานกฎหมาย/ทรพัยากรบุคคล สรุปไดว้่า พนักงานทีส่งักดั
สายงานธุรกจิรายย่อย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ่/ภาครฐั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากทีส่ดุ และถดัมาเป็นพนกังานทีส่งักดั
สายงานปรบัโครงสรา้งหนี้และบรหิารสนิทรพัย ์เน่ืองจากว่า ในแต่ละสงักดัหน่วยงานมลีกัษณะการปฏบิตังิาน และการ
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มพนกังานทีแ่ตกต่างกนั บางหน่วยงานพนักงานต้องออกไปปฏบิตังิานนอกสถานทีไ่ม่ไดป้ระจ า
อยู่ในหน่วยงาน ท าให้ไม่มเีวลาในการพบกนั เวลาในการปฏบิตัิงานไม่ตรงกนั และไม่ค่อยมกีจิกรรมร่วมกนั ท าให้
ระดบัความผกูพนัต่อพนกังานน้อย โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อสิราภรณ์ รตันคช (2551) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัสว่นบุคคลและคุณภาพชวีติการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสายสนับสนุนทีป่ฏบิตังิาน
ในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี ผลการศกึษาพบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัความ
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ผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปตัตานี พบว่า 
หน่วยงานทีป่ฏบิตั ิมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ธีรภทัร วงษ์ไทย (2555) ศกึษาเรื่อง ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันนทบุร ี        
ผลการศกึษา พบว่า บุคลากรทีม่สีายงานทีต่่างกนัมผีลท าใหค้วามผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดันนทบุรต่ีางกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 
  
 สมมติฐานท่ี 2 วฒันธรรมองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
ส านกังานใหญ่ พบว่า 
 ด้านลักษณะความเหลื่อมล ้าอ านาจ  มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่า ทัง้นี้เนื่องจากว่าหากพนักงานรูส้กึว่าในองคก์รไม่มคีวามเป็นกลางต่อ
พนกังานในแต่ะระดบัทีเ่ท่าเทยีมกนั ในดา้นต่างๆ เช่น ผูท้ีม่ตี าแหน่งสงูกว่าสามารถตดัสนิใจโดยไม่ฟงัความเหน็ของ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชา องค์กรไม่มคีวามเสมอภาคของบุคคลในต าแหน่งงานต่างๆ เมื่อมผีลงาน โดยจะยกย่องแต่ผูบ้รหิาร
เท่านัน้ ส าหรบับุคคลที่สนับสนุนงานของผู้บรหิารไม่ได้รบัการยกย่องชื่นชม และองค์กรมกีารแบ่งแยกทางอ านาจ
ระหว่างผู้บรหิารและพนักงานที่สูง หรอื ผู้บริหารจะได้รบัสทิธพิิเศษมากกว่าพนักง าน ย่อมส่งผลให้พนักงานเกิด
ความรูส้กึไม่ไดร้บัความเท่าเทยีมเสมอภาคกนั ซึง่ปจัจยัดงักล่าวขา้งตน้มผีลต่อความรูส้กึผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
ในทิศทางตรงกนัขา้ม โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปทัมา เอื้ออรรถการ (2545) ศึกษาเรื่อง วฒันธรรมองค์การ 
ทศันคติต่องานบรกิาร และความผูกพนัต่อองค์การ: กรณีศึกษา บริษัท ซีพเีซเว่นอเีลฟเว่น จ ากดั (มหาชน) ผล
การศกึษา พบว่า การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารดา้นความเหลื่อมล ้าของอ านาจ มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความผูกพนัต่อ
องคก์าร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิรีะดบั .01  
 ด้านลกัษณะการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เนื่องจากว่า พนักงานรู้สึกว่ามีความพยายามท างานให้                   
บรรลุเป้าหมายของธนาคาร ปฏบิตัติามค่านิยมและวสิยัทศัน์ขององคก์ร รูส้กึว่าองคก์รใหค้วามมัน่คงกบัชวีติ รูส้กึว่าจะ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบโดยจะไม่ใชห้น้าทีใ่นการเอือ้อ านวยผลประโยชน์ใหแ้ก่พวกพอ้ง  รูส้กึว่าปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
ของการปฏบิตังิานอย่างเคร่งครดัเพื่อจะลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ รูส้กึว่ามโีอกาสทีจ่ะกา้วหน้าเลื่อนต าแหน่งทีส่งูขึน้ 
ตลอดจนรูส้กึว่ามคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเจา้นาย เพื่อนร่วมงาน หรอืลกูน้อง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปจัจยัและความรูส้กึ
เหล่านี้มผีลท าใหค้วามผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เบญจวรรณ 
กลัน่ก าเนิด (2545) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าของหวัหน้าหอผูป้่วย วฒันธรรมองคก์ารของหอผูป้่วย 
กบัความผูกพนัต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลต ารวจ ผลการศึกษาพบว่า ด้านการหลีกเลี่ยงความ               
ไม่แน่นอนมีความสมัพนัธ์ทางบวก กบัความผูกพนัต่อองค์การ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ สริิลกัษณ์ โตใหญ่ 
(2550) ศกึษาเรื่อง การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารกบัความผูกพนัต่อองคก์าร และอตัราการขาดงานของพนักงาน : ศกึษา
เฉพาะกรณีบรษิทั จดัจ าหน่ายเครื่องมอืวดัผลการศกึษาพบว่า การรบัรู้วฒันธรรมองคก์ารดา้นการหลกีเลีย่งความไม่
แน่นอนมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธเ์ท่ากบั .631 (r = .631) 
 ด้านลกัษณะความเป็นชาย มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
ส านักงานใหญ่อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถา้พนกังานมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์ร ดา้นลกัษณะความเป็น
ชาย เพิม่ขึน้ จะท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ โดยรวมเพิม่ขึน้ในระดบัปาน
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กลาง ทัง้นี้เน่ืองจากว่า พนกังานมคีวามรูส้กึว่าองคก์รมกีารท างานกนัอย่างเป็นระบบ มกีฎระเบยีบชดัเจน มกีารเลื่อน
ต าแหน่งตามการประเมนิผลงานทีไ่ดป้ฏบิตัจิรงิ มวีธิกีารวดัผลงานทีช่ดัเจนและมกีารประเมนิผลตามผลงานทีไ่ดป้ฏบิตัิ
จรงิอย่างเป็นธรรม และมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะท างานใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีไ่ดร้บั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ เบญจวรรณ กลัน่ก าเนิด (2545) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าของหวัหน้าหอผูป้่วย 
วฒันธรรมองค์การของหอผู้ป่วย กบัความผูกพนัต่อองค์การของพยาบาลวิชาชพีโรงพยาบาลต ารวจ ผลการศกึษา
พบว่า ดา้นกลุ่มนิยมความเป็นชาย มคีวามสมัพนัธท์างบวก กบัความผกูพนัต่อองคก์าร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
สริลิกัษณ์ โตใหญ่ (2550) ศกึษาเรื่อง การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์าร และอตัราการขาดงานของ
พนกังาน: ศกึษาเฉพาะกรณีบรษิทั จดัจ าหน่ายเครื่องมอืวดัผลการศกึษาพบว่า การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารดา้นความ
เป็นชายมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธเ์ท่ากบั .464 (r = .464) 
 ด้านลักษณะความเป็นปัจเจกนิยม  มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่า เนื่องจากว่า พนักงานมคีวามรูส้กึว่าชอบทีจ่ะท างานคนเดยีว มากกว่า
การท างานเป็นทมี ย่อมไม่สร้างความผูกพนัระหว่างสมาชกิในองค์กร พนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าให้ความส าคญักบั
เป้าหมายสว่นตวัมากกว่าเป้าหมายของกลุ่ม มคีวามคดิเหน็ว่าสามารถทีจ่ะตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ไดโ้ดย
ไม่ต้องขอความเหน็จากผู้บรหิาร เพื่อนร่วมงาน หรอืลูกน้อง และคดิว่าการท างานคนเดยีวจะใหผ้ลส าเรจ็ของงานที่
ดกีว่าเพิม่ขึน้ จะท าใหค้วามผูกพนัต่อองคก์ร โดยรวมลดลงในระดบัต ่า เนื่องจากการท างานในองคก์ร สมาชกิทุกคน
ตอ้งร่วมมอืร่วมใจ และมเีป้าหมายเดยีวกนั โดยมุ่งเน้นทีค่วามส าเรจ็ขององคก์รเป็นหลกั จงึท าใหเ้กดิความผูกพนักนั
ของคนในองคก์ร แต่ถ้าพนักงานให้ความส าคญักบัเป้าหมายส่วนตวัมากกว่าเป้าหมายของกลุ่ม รูส้กึว่าสามารถทีจ่ะ
ท างาน และสามารถทีจ่ะแกไ้ขปญัหาไดต้วัเอง ไม่จ าเป็นตอ้งท างานเป็นทมีไม่อยากท างานร่วมกบับุคคลอื่น กจ็ะท าให้
มคีวามผูกพนัทีม่ต่ีอองค์กรลดลง โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปทัมา เอือ้อรรถการ (2545) ศกึษาเรื่อง วฒันธรรม
องคก์าร ทศันคตต่ิองานบรกิาร และความผูกพนัต่อองคก์าร: กรณีศกึษา บรษิทั ซพีเีซเว่นอเีลฟเว่น จ ากดั (มหาชน) 
ผลการศึกษาพบว่า ด้านปจัเจกนิยม มคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัความผูกพนัต่อองค์การ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ                
ทีร่ะดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เบญจวรรณ กลัน่ก าเนิด (2545) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ า
ของหวัหน้าหอผูป้่วย วฒันธรรมองคก์ารของหอผู้ป่วย กบัความผูกพนัต่อองค์การของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาล
ต ารวจ ผลการศกึษาพบว่า ดา้นปจัเจกนิยม มคีวามสมัพนัธท์างลบ กบัความผกูพนัต่อองคก์าร  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรขยายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมพนักงานในแต่ละเขต ภูมิภาค ตลอดจนสาขา อันจะท าให้ผล
การศกึษามคีวามละเอยีดมากขึน้ และสามารถวดัระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัวฒันธรรมองค์กร และความผูกพนัต่อ
องคก์ร โดยรวมได ้
 2.  การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง วฒันธรรมองคก์รกบัความผูกพนัต่อองคก์ร  โดยใช ้
ตวัแปรอสิระดา้นวฒันธรรมตามแนวคดิของ Hofstede (1991) และตวัแปรตามดา้นความผูกพนัต่อองคก์รของสเตยีร ์
และพอรต์เตอร ์(พชิติ พทิกัษ์เทพสมบตัิ. 2552; อา้งองิจาก Steer and Porter) ซึง่ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าในการวจิยัครัง้
ต่อไป สามารถที่จะใช้ทฤษฎีอื่นที่มีตวัแปรที่แตกต่างกนั เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กร และความ
ผูกพนัในมิติอื่น เพื่อสร้างเครื่องมอืที่มคีวามหลากหลายในการบรหิารองค์การต่อไป เช่น การเลือกใช้ตวัแปรอสิระ           
ดา้นวฒันธรรมตามทฤษฏขีอง Robbins (2005) ซึง่ประกอบดว้ยวฒันธรรมองคก์าร 7 ดา้น เรยีกว่าโครงร่างวฒันธรรม
องค์การ ซึ่งประกอบไปด้วย 1.เน้นรายละเอยีด (Attention to Detail) 2.เน้นผลงาน (Outcome Orientation)               
3.เน้นบุคลากร (People Orientation) 4.เน้นทีม (Team Orientation) 5.เน้นการแข่งขนัและเอาชนะคู่แข่ง 
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(Aggressiveness) 6.เน้นความมัน่คง (Stability) และ 7.เน้นนวตักรรมและการยอมรบัความเสีย่ง (Innovation and 
Risk Taking)  
 3.  การวจิยัครัง้นี้เป็นการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามเพยีงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดงันัน้ในอนาคตอาจจะน า
งานวจิยัในครัง้นี้มาปรบัปรุงและท าการศกึษาอกีครัง้ เพื่อน าผลมาเปรยีบเทยีบ ซึง่จะท าใหผ้ลการศกึษามคีวามละเอยีด
และชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ไปดว้ยด ีจากความกรุณา ความช่วยเหลอื และความปรารถนาดทีีใ่หค้ าปรกึษา และ
เปิดโอกาสให้ได้ท าหัวข้อวิจัยที่มีประโยชน์ต่องค์กร จาก รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์ที่ปรึกษา              
สารนิพนธ ์ซึง่ได้สละเวลาอนัมคี่าในการใหค้ าแนะน าและเป็นที่ปรกึษาในการวจิยัไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานวจิยั การเรยีน 
รวมถงึก าลงัใจในการท าวจิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และ อาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกิุล ทีก่รุณาเป็น
คณะกรรมการพจิารณาเคา้โครงสารนิพนธ ์รวมถงึการเป็นผู้เชีย่วชาญตรวจสอบถามงานวจิยั พรอ้มทัง้ใหค้ าปรกึษา
และขอ้เสนอแนะต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยั 
 นอกจากนี้ผูว้จิยัขอขอบพระคุณคณาจารยค์ณะสงัคมศาสตร ์ในโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน           
ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ และใหค้วามให้ความช่วยเหลอืแก่ผูว้จิยั รวมถงึเจ้าหน้าทีใ่นโครงการ          
ทุกท่านทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและประสานงานต่างๆ ทีท่ าใหง้าน วจิยัออกมาเสรจ็สมบรูณ์ 
 ขอขอบพระคุณพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกท่านที่ได้เสยีสละเวลาตอบแบบสอบถามและช่วยท าให้          
สารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ 
 สุดทา้ยนี้ขอกราบขอบคุณพระคุณ บดิา มารดา และพี่ๆน้องๆ ทุกคนทีเ่ป็นก าลงัใจและคอยช่วยเหลอื รวมถึง
การสนบัสนุนใหไ้ดร้บัการศกึษาเป็นอย่างดตีลอดจนเป็นก าลงัใจและคอยสัง่สอนในเรื่องการด าเนินชวีติ ขอขอบพระคุณคร ู
อาจารยท์ุกท่านในอดตีทีอ่บรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐาน และขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน รวมถงึพี่ๆ  
น้องๆ ที่ท างานและผู้ปรารถนาดี ที่คอยให้ก าลังใจและช่วยเหลือ ก่อให้เกิดผลส าเร็จในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้                
ใหส้ าเรจ็ลุล่วง 
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