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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา ลกัษณะสว่นบุคคล และวฒันธรรมองคก์ร ทีส่่งผลต่อความผูกพนั
ในองค์กรของพนักงานบรษิัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) เป็นการวิจยัเชงิประยุกต์ ใช้สถิติเชงิพรรณาเพื่อหา
ค่าสถติพิืน้ฐาน ประกอบดว้ย ค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและสถติอินุมาน ทดสอบความแตกต่าง
ดว้ยสถติคิ่าท ีค่าความแปรปรวนทางเดยีว และทดสอบความสมัพนัธด์ว้ยสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
โดยมขีนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 269 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอย่าง  

ผลการวจิยัพบว่า 
พนักงานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุต ่ากว่า 30 ปี สถานภาพสมรส/ 

อยู่ดว้ยกนั ระดบัการศกึษาปรญิญาตรี/สงูกว่าปรญิญาตร ีประสบการณ์ท างาน 20 ปีขึน้ไป และรายไดต่้อเดอืน 
75,000 บาทขึน้ไป มคีวามคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองคก์รโดยรวม และความผกูพนัในองคก์รโดยรวม อยู่ในระดบัมาก 

พนักงานบรษิัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความผูกพนัในองค์กร ด้านความ
เชื่อมัน่และค่านิยมขององค์กร และด้านการด ารงความเป็นสมาชิกที่ด ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั .05 และ .01 ตามล าดบั และพนักงานฯ ที่มปีระสบการณ์ท างานแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองค์กร            
ดา้นการด ารงความเป็นสมาชกิทีด่ ีแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

วฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นนวตักรรม และความกลา้เสีย่ง ดา้นการมุ่งเน้นรายละเอยีดในการปฏบิตังิาน 
ดา้นการมุ่งเน้นผลส าเรจ็ในการด าเนินงาน ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร ดา้นการมุ่งเน้นการท างานเป็นทมี ดา้นการ
เน้นเชงิรุก และด้านการสร้างความมัน่คง มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัในองคก์ร ได้แก่ ด้านความเชื่อมัน่และ
ค่านิยมขององคก์ร ดา้นความกระตอืรอืรน้และความรบัผดิชอบ และดา้นการด ารงความเป็นสมาชกิทีด่ ีในทศิทาง
เดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส่วนวฒันธรรมองคก์รดา้นการมุ่งเน้นรายละเอยีด
ในการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัในองคก์รดา้นความกระตอืรอืรน้และความรบัผดิชอบ ในทศิทาง
เดยีวกนั ระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
ค าส าคญั: วฒันธรรมองคก์ร ความผกูพนัองคก์ร บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
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Abstract 
 

This research aims to study personal character and organizational culture affecting employees’ 
organizational commitment in Thai Oil Company Limited (Thailand). Research applications, descriptive 
statistics for the basic statistics, for example, Mean, Percentage, Standard Deviation, and Independent t-
test, One Way Analysis of Variance and Pearson Product Moment Correlation Coefficient were analyzed 
inferential statistics. The questionnaires were applied to 269 respondents. The results showed that. 
 The majority of employees in Thai Oil Company Limited (Thailand) are male, age less than 30 
years, graduate bachelor’s degree / master’s degree, experience more than 20 years and salary more 
than Bath 75,000. Their opinion of general organizational culture and organizational commitment are at 
high level. 
 The difference in gender of employees resulted in difference in organizational commitments, 
organizational confidence and value and good membership maintenance at statistically significant                  
level of .05 and .01 respectively. Employees who have different work experiences are different in 
organizational commitments and maintenances of member at statistically significant level of .05. 
 Organizational culture including the aspects of innovation and venturesome, operational detail 
emphasis, operational success emphasis, personnel emphasis, teamwork emphasis, proactive emphasis 
and stabilization have moderate positively related to organizational commitment in the aspects of 
enthusiasms and responsibility, organizational confidence and value and good membership maintenance 
at statistical significance of .01 levels. While operational detail emphasis aspect has low positively related 
to organizational culture on the aspects of enthusiasms and responsibility at statistical significance of .01 
level. 
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บทน า  
 นับตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนัไดม้กีารเปลีย่นแปลงการบรหิารจดัการ และวธิกีารบรหิารกจิการมาอย่าง
ต่อเนื่อง อนัเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนสู่ความส าเรจ็ ในการประกอบธุรกจิ การบรหิารงานในปจัจุบนัเป็น
หน้าทีข่องทุกคนในองคก์ร เพื่อใหก้ารบรหิารงานเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ 
 วฒันธรรมองค์กรเป็นเครื่องมือทางการบริหารและการพฒันาองค์กร เป็นวิธีปฏิบตัิของคนที่อยู่ใน         
องค์กรนัน้ นอกเหนือจากกฎระเบยีบที่มอียู่ วฒันธรรมองค์กรจะสะท้อนให้เหน็ขบวนการคดิ การตดัสนิใจ            
การวางแผนยุทธศาสตรข์ององคก์ร ทีส่ าคญัทีส่ดุ คอื วฒันธรรมมผีลต่อการเปลีย่นแปลงองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร
จงึเป็นกรอบบงัคบัรปูแบบการท างานขององคก์ร (บุญคล ีปลัง่ศริ.ิ 2551: ออนไลน์ สบืคน้เมื่อ 25 มนีาคม 2556) 
 ความผูกพนัในองค์กรจะส่งผลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององค์กร  เพราะหากบุคคลมคีวาม
ผูกพนัต่อองคก์รสงู กย็่อมจะมพีฤตกิรรมทีส่่งผลใหอ้งคก์รบรรลุในเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ จงึมผีลต่อการอยู่รอด 
ขององคก์รและเป็นดชันีทีบ่่งชีถ้งึความมปีระสทิธภิาพขององคก์ร 
 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูป้ระกอบธุรกจิการกลัน่น ้ามนั โดยบรษิทัฯ ไดบ้รหิารและพฒันา
โครงสรา้งธุรกจิ โครงสรา้งเงนิทุน รวมทัง้ระบบบรหิารจดัการใหอ้ยู่ในระดบัมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้
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ระบบการบรหิารจดัการผลงาน (Performance Management System) เพื่อผลกัดนัการด าเนินการตามแผนกล
ยุทธ ์และพฒันาความพรอ้มขององคก์รและบุคลากรไดพ้รอ้มๆ กนั เพื่อใหพ้นักงานมสี่วนร่วมในการตัง้เป้าหมาย
ทางธุรกิจและน าพาองค์กรไปให้ถึงเป้าหมายด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกสายงาน เกดิประโยชน์สูงสุด            
แก่องคก์ร  

ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาถงึวฒันธรรมองคก์รทีส่ง่ผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานบรษิทั ไทยออยล ์
จ ากดั (มหาชน) โดยวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบว่าวฒันธรรมองคก์รส่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รหรอืไม่ อย่างไร 
ผลการวจิยัในครัง้นี้ เพื่อน ามาปรบัปรุงและพฒันาประสทิธภิาพในการบริหารงาน และใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการบรหิารงานของผู้ประกอบการ ใหม้คีวามเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึน้ 
รวมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพในการแขง่ขนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและเพิม่ขดีความสามารถขององคก์ร 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1.   เพื่อศกึษาความผกูพนัในองคก์รของพนกังานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามลกัษณะ

สว่นบุคคล 

2.   เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ร ประกอบดว้ย ดา้นนวตักรรม และความกลา้เสีย่ง 

ดา้นการมุ่งเน้นรายละเอยีดในการปฏบิตังิาน ดา้นการมุ่งเน้นผลส าเรจ็ในการด าเนินงาน ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร 

ดา้นการมุ่งเน้นการท างานเป็นทมี ด้านการเน้นเชงิรุก และด้านการสร้างความมัน่คง กบัความผูกพนัในองค์กร  

ของพนกังานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบด้วย  
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

 ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ท างาน และรายได้

ต่อเดอืน 

 วฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นนวตักรรม และความกลา้เสีย่ง ด้านการมุ่งเน้นรายละเอยีดในการ

ปฏบิตังิาน ดา้นการมุ่งเน้นผลส าเรจ็ในการด าเนินงาน ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร ดา้นการมุ่งเน้นการท างานเป็นทมี 

ดา้นการเน้นเชงิรุก และดา้นการสรา้งความมัน่คง 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

 ความผกูพนัในองคก์ร   

สมมติฐานในการวิจยั 
1.  พนักงานทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ท างาน 

และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)              
แตกต่างกนั 

2.  วฒันธรรมองค์กร ได้แก่ ด้านนวตักรรม และความกล้าเสีย่ง ด้านการมุ่งเน้นรายละเอยีดในการ
ปฏบิตังิาน ดา้นการมุ่งเน้นผลส าเรจ็ในการด าเนินงาน ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร ดา้นการมุ่งเน้นการท างานเป็นทมี 
ดา้นการเน้นเชงิรุก และด้านการสร้างความมัน่คง มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์กรของพนักงานบรษิัท 
ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดลกัษณะส่วนบุคคล พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2529) เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรอสิระในดา้นลกัษณะ

สว่นบุคคลดา้น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ท างาน และศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ (2548) กล่าวว่า 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้อาชีพ 
การศึกษา ซึ่งผู้วิจยัได้น าตัวแปรทางลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน และรายได ้

แนวคิดวฒันธรรมองคก์ร ใชก้ารประยุกต์ของ รอบบนิส ์(Robbins. 2003: 525) กล่าวว่า ความส าคญั
ของวฒันธรรมขององคก์รมลีกัษณะพืน้ฐานอยู่ 7 ดา้น ไดแ้ก่  

1) ด้านนวตักรรมและความกล้าเส่ียง ผลของนวตักรรมจะท าใหเ้กดิความยัง่ยืนและความมัน่คัง่ทาง
ธุรกจิ นวตักรรมยงัท าใหเ้กดิความร่วมมอืและความสนับสนุนดา้นอื่นๆ การเปลีย่นแปลงในทางทีเ่ป็นประโยชน์ 
โดยการสรา้งบรรยากาศใหพ้นกังานทุกระดบัมกีารคดินอกกรอบ เปิดใจรบัฟงัความคดิเหน็ กลา้แสดงความคดิเหน็ 
กลา้รบัความเสีย่งในการทดลองสิง่ใหม่ๆ ส่งเสรมิการพฒันาตนเอง ใฝ่เรยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลา รวมทัง้จดัใหม้กีาร        
ยกย่อง และการใหร้างวลัแก่พนกังานทีม่สีว่นในการพฒันานวตักรรมดว้ย 

2.) ด้านการมุ่งเน้นรายละเอียดในการปฏิบติังาน การทีอ่งคก์รใหค้วามส าคญักบัรายละเอยีดของงาน 
ซึง่ไดแ้ก่ระบบงานทีม่กีารวเิคราะห ์ตรวจสอบในขัน้ตอนการท างานเพื่อความถูกตอ้งและแม่นย าในองคก์ร 

3) ด้านการมุ่งเน้นผลส าเรจ็ในการด าเนินงาน ถ้าผูบ้รหิารสามารถสรา้งสรรคแ์ละประสานวฒันธรรม
แบบทีเ่น้นความส าเรจ็ใหเ้กดิขึน้ได ้กย็่อมเกดิทัง้ประสทิธผิลแก่องคก์ารและสรา้งความพงึพอใจแก่สมาชกิองคก์าร 

4) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร องคก์ารจะประสบความส าเรจ็หรอืไม่กข็ึน้อยู่กบัการจดัการบุคลากร แต่ใน
ขณะเดยีวกนับุคลากรอาจจะถูกมองขา้ม และละเลยการเอาใจใส่เท่าทีค่วร จงึก่อใหเ้กดิปญัหาขึน้ภายในองคก์าร
เพราะฉะนัน้ผูบ้รหิารทีด่จีงึควรทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งและหน้าที่
ทีต่อ้งการพรอ้มทัง้มกีารฝึกอบรมเพื่อเพิม่ความรูแ้ละทกัษะในการด าเนินการ เป็นผลดต่ีอประสทิธภิาพประสทิธผิล
ขององคก์ร 

5) ด้านการมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม ในการบรหิารองคก์ารสมยัใหม่ไดใ้หค้วามส าคญัในการบรหิาร
แบบทมีงานมากขึน้ เนื่องจากว่าความส าเรจ็ในการท างาน มใิช่เกดิจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านัน้ แต่เกดิขึน้ได้
จากความร่วมมอืร่วมใจของทุกคน ทุกฝา่ยในองคก์าร เพื่อใหม้กีารใชแ้ละการไดร้บัรูค้วามรู้ ความช านาญจากทุก
ฝา่ยในองคก์ารร่วมกนั และการมสีว่นร่วมตดัสนิใจแกไ้ขปญัหา มอบหมายใหก้ลุ่มทีใ่กลช้ดิคลุกคลกีบัปญัหาเป็นผู้
ตดัสนิใจได ้เป็นผลใหก้ารตดัสนิมคีุณภาพสงูเป็นทีย่อมรบัสงู 

6) ด้านการเน้นเชิงรุก โดยเชื่อในความสามารถของคนในองค์การว่า สามารถเรยีนรู้และท าการ
เปลีย่นแปลงปรบัปรุงสิง่ต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง หมายถงึ องคก์ารมคีวามเชื่อมัน่ว่าผูค้นในองคก์ารมคีวามสามารถที่
จะเรยีนรู้ สามารถคิด ตัง้ค าถาม และทดลองปฏบิตัิในสิง่ใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ด้วย
ความสามารถของพวกเขาเอง 

7) ด้านการสรา้งความมัน่คง ในทุกองคก์รจะตอ้งมวีฒันธรรมทีส่รา้งความมัง่คงไดโ้ดยสรา้งหลกัความ
มัน่คงในการท างานกบับุคลากรและเพื่อใหอ้งคก์รอยู่รอดตลอดไป ดงันัน้เราจงึต้องเริม่ต้นจากการการบรหิารงาน
ขององคก์รเพื่อใหบุ้คลากรร่วมกนัท างานเป็นน ้าหน่ึงเดยีวกนัใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รนัน้ ความรูส้กึถงึความ
มัน่คงในการท างานจะเพิม่พลงัการท างานใหส้งูขึน้ ผลทีเ่กดิขึน้ คอื ท าใหผ้ลผลติหรอืประสทิธภิาพและประสทิธผิล
สงูขึน้ตามไปดว้ย 
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แนวคิดความผกูพนัในองคก์ร ประยุกต์ใช้แนวคดิของ สเตรยีร์ และพอตเตอร์ (Steers; & Porter. 
1977) ทีแ่สดงพฤตกิรรมความผกูพนัในองคก์ร ประกอบดว้ย 3 ดา้น คอื  

1) ความเชื่อมัน่และค่านิยมขององค์กร ความเชื่อมัน่ต่อองคก์ร เป็นเรื่องส าคญัและจ าเป็นมากในการ
ท างานทุกชนิด เพราะเป็นเรื่องของใจซึง่มผีลกระทบต่ออารมณ์ ความรูส้กึและร่างกายสมองทีจ่ะปฏบิตังิาน 

2) ความกระตอืรอืรน้และความรบัผดิชอบ ถา้ผูบ้รหิารสรา้งความกระตอืรอืรน้ในการท างานของพนักงาน 
มกัจะเป็นผูท้ีท่ างานหรอืใสค่วามพยายามเขา้ไปในการท างานมากกว่าทีง่านนัน้ตอ้งการจรงิๆ 

3) การด ารงความเป็นสมาชกิที่ดี คอื พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จากความสมคัรใจและเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิาน 
เพื่อใหอ้งคก์ารมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึผลตอบแทนหรอืรางวลัทีจ่ะไดร้บั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน  
821 คน (ทีม่า: รายงานประจ าปี บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน), 2555: 161) ซึง่ทราบจ านวนประชากร            
ทีแ่น่นอนได ้ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรทราบจ านวนประชากรในการค านวณจ านวน
กลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดความเชื่อมัน่ที่ 95% ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 269 คน และ
เพิม่จ านวนตวัอย่างอกี 14 คน โดยมวีธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) โดยแบ่งเป็น ฝ่ายพฒันา
ธุรกจิ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ ์ฝ่ายบญัช ีฝ่ายการคลงั ฝ่ายปฏบิตักิารพเิศษด้านการเงนิ ฝ่ายการพาณิชย์ ฝ่ายการ
วางแผนการพาณิชย์องค์กร ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ ฝ่ายเทคโนโลยี ฝ่ายผลิต ฝ่ายผลิตภัณฑ์และคุณภาพ                 
ฝ่ายวศิวกรรม ฝ่ายบรหิารคุณภาพองค์กร ฝ่ายพฒันาองค์กรและปรบัปรุงกระบวนการท างาน ฝ่ายทรพัยากร
บุคคล ฝ่ายกิจการสมัพันธ์ และฝ่ายส านักกรรมการอ านวยการ  (รายงานประจ าปีบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด 
(มหาชน). 2555: 80-81) ฝ่ายละ 16 คน และใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience 
sampling) โดยเกบ็ตวัอย่างแต่ละฝา่ยเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างครบ 269 คน 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม ซึง่เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากพนักงาน
บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) โดยลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และวดัค่าความเชื่อมัน่ดว้ย
ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α – Coefficient) ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิด
ปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ ลกัษณะค าถามมคี าตอบใหเ้ลอืกตอบ 2 ทาง โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตัิ 
อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และรายได้ต่อเดือน เป็นลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบให้
เลอืกตอบ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรยีงล าดบั สถานภาพ ลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืกตอบ 
โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัความคดิเหน็วฒันธรรมองคก์ร ซึง่เป็นแบบสอบถามชนิดปลาย
ปิด ลกัษณะค าถามเป็นแบบ Likert Scale โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัความคดิเหน็ความผูกพนัในองคก์ร ซึง่เป็นแบบสอบถามชนิด
ปลายปิด ลกัษณะค าถามเป็นแบบ Likert Scale โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 

   

ผลการวิจยั 
1. พนักงานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุต ่ากว่า 30 ปี มสีถานภาพ

สมรส/อยู่ดว้ยกนั มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร/ีสงูกว่าปรญิญาตร ีมปีระสบการณ์ท างาน 20 ปีขึน้ไป และมรีายได้
ต่อเดอืน 75,000 บาทขึน้ไป 
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2. พนักงานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์รโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นนวตักรรมและความกล้าเสีย่ง ด้านมุ่งเน้นรายละเอยีดในการ
ปฏบิตังิาน ดา้นการมุ่งเน้นผลส าเรจ็ในการด าเนินงาน ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร ดา้นการมุ่งเน้นการท างานเป็นทมี 
ดา้นการเน้นเชงิรุก และดา้นการสรา้งความมัน่คง โดยในแต่ละดา้นมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 

3. พนักงานบรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัความผูกพนัในองคก์รโดยรวม           
อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเชื่อมัน่และค่านิยมขององคก์ร ดา้นความกระตอืรอืรน้
และความรบัผดิชอบ และดา้นการด ารงความเป็นสมาชกิทีด่ ีโดยในแต่ละดา้นมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 

4. พนกังานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ทีม่เีพศแตกต่างกนั จะมคีวามผกูพนัในองคก์ร ดา้นความ
เชื่อมัน่และค่านิยมขององค์กร และด้านการด ารงความเป็นสมาชิกที่ดีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ทีร่ะดบั .05 และ .01 ตามล าดบั 

พนักงานบรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ที่มเีพศแตกต่างกนั จะมคีวามผูกพนัในองคก์ร ดา้นความ
กระตอืรอืรน้และความรบัผดิชอบ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

5. พนักงานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองคก์ร ดา้นความ
เชื่อมัน่และค่านิยมขององคก์ร ดา้นความกระตอืรอืรน้และความรบัผดิชอบ และดา้นการด ารงความเป็นสมาชกิทีด่ี
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

6. พนักงานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองคก์ร ดา้น
ความเชื่อมัน่และค่านิยมขององค์กร ด้านความกระตือรือร้นและความรบัผิดชอบ และด้านการด ารงความเป็น
สมาชกิทีด่ไีม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

7. พนักงานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองคก์ร 
ดา้นความเชื่อมัน่และค่านิยมขององคก์ร ดา้นความกระตอืรอืรน้และความรบัผดิชอบ และดา้นการด ารงความเป็น
สมาชกิทีด่ไีม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

8. พนักงานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ทีม่ปีระสบการณ์ท างานแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัใน
องคก์ร ดา้นความเชื่อมัน่และค่านิยมขององคก์ร และด้านความกระตอืรอืรน้และความรบัผดิชอบ ไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

พนกังานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ทีม่ปีระสบการณ์ท างานแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองคก์ร 
ดา้นการด ารงความเป็นสมาชกิที่ด ีแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 หลงัจากไดท้ าการทดสอบ
วเิคราะหค์่าความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู่ พบว่า  

พนักงานฯ ทีม่ปีระสบการณ์ท างาน น้อยกว่า 5 ปี มคีวามผูกพนัในองค์กร มากกว่าพนักงานฯ ที่มี
ประสบการณ์ท างาน 5 ปี – 9 ปี 

พนักงานฯ ที่มปีระสบการณ์ท างาน 5 ปี – 9 ปี มคีวามผูกพนัในองค์กร น้อยกว่าพนักงานฯ ที่มี
ประสบการณ์ท างาน 10 – 14 ปี 

พนักงานฯ ทีม่ปีระสบการณ์ท างาน 5 ปี – 9 ปี มคีวามผูกพนัในองค์กร น้อยกว่าพนักงานฯ ที่มี
ประสบการณ์ท างาน 20 ปีขึน้ไป 

9. วฒันธรรมองค์กร ได้แก่ ด้านนวตักรรม และความกล้าเสี่ยง ด้านการมุ่งเน้นรายละเอยีดในการ
ปฏบิตังิาน ดา้นการมุ่งเน้นผลส าเรจ็ในการด าเนินงาน ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร ดา้นการมุ่งเน้นการท างานเป็นทมี 
ดา้นการเน้นเชงิรุก และด้านการสร้างความมัน่คง มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์กรของพนักงานบรษิัท 
ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ดา้นความเชื่อมัน่และค่านิยมขององคก์ร ดา้นความกระตอืรอืรน้และความรบัผดิชอบ 
และดา้นการด ารงความเป็นสมาชกิที่ด ีในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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ส่วนวฒันธรรมองค์กรด้านการมุ่งเน้นรายละเอยีดในการปฏบิตัิงาน มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์กร        
ดา้นความกระตอืรอืรน้และความรบัผดิชอบ ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  

สรปุและอภิปรายผล 
1. พนักงานบรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองคก์ร ด้านความ

เชื่อมัน่และค่านิยมขององคก์ร และดา้นการด ารงความเป็นสมาชกิที่ด ีแตกต่างกนั โดยเพศหญงิมคีวามผูกพนัใน

องคก์ร ดา้นความเชื่อมัน่และค่านิยมขององคก์ร และดา้นการด ารงความเป็นสมาชกิทีด่มีากกว่าเพศชาย อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 และ .01 ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า               

เพศชายมคีวามเป็นผู้น า และมีความกล้าเสีย่งมากกว่าเพศหญิง เมื่อท างานมาจนถึงจุดหนึ่งจึงมคีวามคดิที่จะ

ลาออกเพื่อมาท ากจิการเป็นของตนเอง หรอืมคีวามคดิทีจ่ะหางานใหม่เพื่อหาความทา้ทายใหม่ๆ ท าใหม้คีวาม

ผูกพนัต่อองคก์รน้อยกว่าเพศหญงิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาคม ไตรพยัคฆ ์(2549) ศกึษาเรื่องความผูกพนั 

ต่อองคก์าร ของขา้ราชการต ารวจกองต ารวจสือ่สาร พบว่า ขา้ราชการต ารวจสือ่สาร ทีม่เีพศแตกต่างกนั เกดิความ

ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั  

พนักงานบรษิัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความผูกพนัในองค์กร ด้านความ
กระตือรือร้นและความรบัผิดชอบ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าเพศชายและเพศหญงิต่างมคีวามกระตอืรอืรน้และความรบัผดิชอบในการ
ท างานเท่าเทยีมกนั ทัง้ในเรื่องความทุ่มเท และความเตม็ใจในการท างาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรยีาพร 
พาสนาวุฒพิงศ์ (2553) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชวีติการท างานและความผูกพนัทีม่ต่ีอองค์กร  
ของบุคคลากรส านักงานคลงัจงัหวดั พบว่าปจัจยัส่วนบุคคลด้านเพศแตกต่างกนั มีความผูกพนัที่มีต่อองค์กร
โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   

2. พนักงานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองคก์ร ดา้นความ
เชื่อมัน่และค่านิยมขององคก์ร ดา้นความกระตอืรอืรน้และความรบัผดิชอบ และดา้นการด ารงความเป็นสมาชกิทีด่ ี
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า 
บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีมกีฎระเบยีบชดัเจน พนักงาน
ทุกคนท างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ ท าให้เกดิความผูกพนัในองค์กรไม่แตกต่างกนัไม่ว่าจะมอีายุเท่ าใดกต็าม             
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ สานิตตา วงศ์สุรเศรษฐ์ (2552) ศกึษาเรื่องความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เขต 32 พบว่า ปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคลดา้นอายุ ไม่มอีทิธพิลอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติกิบัระดบัความคดิเหน็ต่อองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์าร 

3. พนักงานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองคก์ร ดา้น
ความเชื่อมัน่และค่านิยมขององค์กร ด้านความกระตือรือร้นและความรบัผิดชอบ และด้านการด ารงความเป็น
สมาชกิทีด่ ีไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะว่า บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีมกีฎระเบยีบชดัเจน 
พนกังานทุกคนท างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ ท าใหเ้กดิความผูกพนัในองคก์รไม่แตกต่างกนัไม่ว่าจะมสีถานภาพ
ใดกต็าม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรยีาพร พาสนาวุฒพิงศ ์(2553) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพ
ชวีติการท างานและความผูกพนัที่มต่ีอองค์กรของบุคคลากรส านักงานคลงัจงัหวดั พบว่าปจัจยัส่วนบุคคลด้าน
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความผูกพันที่มีต่อองค์กรโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ            
ทีร่ะดบั .05 
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4. พนักงานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองคก์ร 
ดา้นความเชื่อมัน่และค่านิยมขององคก์ร ดา้นความกระตอืรอืรน้และความรบัผดิชอบ และดา้นการด ารงความเป็น
สมาชกิทีด่ ีไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะว่า บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) มอบหมายงานใหพ้นักงานอย่างเหมาะสมตามระดบัการศกึษา ท าให้
พนกังานสามารถทีจ่ะท างานนัน้ๆ ไดอ้ย่างด ีมคีวามสุขทีไ่ดท้ างานตามการศกึษาทีต่นจบมา จงึเกดิความผูกพนั
กบัองคก์รไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิพจ์รรย์ สุระชยัปญัญา (2548) ศกึษาเรื่องคุณภาพชวีติ           
ในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงานระดบัปฏบิตักิารในโรงกลัน่น ้ามนั พบว่า พนักงานทีม่รีะดบั
การศกึษาต่างกนัมรีะดบัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

5. พนักงานบรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ที่มปีระสบการณ์ท างานแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัใน
องคก์ร ดา้นความเชื่อมัน่และค่านิยมขององค์กร และดา้นความกระตือรอืร้นและความรบัผดิชอบไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า พนักงานที่มี
ประสบการณ์สงูจะไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งทีส่งูขึน้ ท าใหง้านทีร่บัผดิชอบมมีากขึน้ หรอืไดร้บัการเปลีย่นสายงาน
ใหม่ๆ ท าใหเ้กดิความทา้ทายใหม่ เช่นเดยีวกบัพนักงานทีม่ปีระสบการณ์น้อย เมื่อพนักงานเกดิความสุขกบัการ
ท างานย่อมท าให้เกดิความผูกพนักบัองค์กรไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ สานิตตา วงศ์สุรเศรษฐ ์
(2552) ศกึษาเรื่องความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงานธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เขต 32 พบว่า ปจัจยั
ลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุการท างาน ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระดับความคิดเห็นต่อ
องคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์าร 

พนกังานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ทีม่ปีระสบการณ์ท างานแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองคก์ร 
ดา้นการด ารงความเป็นสมาชกิทีด่ ีแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว้ โดยพนักงานบรษิัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) ที่มปีระสบการณ์ท างาน 10 – 14 ปี มคีวามผูกพนัต่อ
องคก์รมากทีส่ดุ และพนกังานฯ ทีม่ปีระสบการณ์ท างาน 15 ปี – 19 ปี มคีวามผกูพนัในองคก์รน้อยทีสุ่ด ทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะว่า เมื่อท างานมาได้สกัระยะหนึ่งพนักงานเกดิความช านาญในหน้าที ่การท างานมคีวามราบรื่น ท าให้
เกดิความผกูพนักบัองคก์รสงูทีส่ดุ แต่เมื่อท างานนานมากขึน้พนกังานบางสว่นอาจเกดิความคดิทีอ่ยากเปลีย่นงาน
เพื่อแสวงหาความทา้ทายใหม่ หรอืมคีวามคดิทีจ่ะมาประกอบธุรกจิของตนเอง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาคม 
ไตรพยคัฆ ์(2549) ศกึษาเรื่องความผกูพนัต่อองคก์าร ของขา้ราชการต ารวจกองต ารวจสื่อสาร พบว่า ขา้ราชการ
ต ารวจสื่อสาร ที่ประสบการณ์ในงานมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการต ารวจกองต ารวจ
สือ่สาร 

 6. พนักงานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองคก์ร 
ดา้นความเชื่อมัน่และค่านิยมขององคก์ร ดา้นความกระตอืรอืรน้และความรบัผดิชอบ และดา้นการด ารงความเป็น
สมาชกิทีด่ ีไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะว่า บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) มกีารตอบแทนใหพ้นกังานในรปูแบบอื่นๆ ทีอ่าจไม่ใช่ตวัเงนิ อาทเิช่น 
สวสัดิการที่ด ีมบีรกิารรบัส่งพนักงาน มกีารส่งเสรมิพนักงานทัง้ด้านทกัษะความสามารถ ฯลฯ ท าให้พนักงาน             
ทุกระดบัเกดิความผกูพนักบัองคก์รไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรยีาพร พาสนาวุฒพิงศ ์(2553) 
ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชวีติการท างานและความผูกพนัทีม่ต่ีอองค์กรของบุคคลากรส านักงาน
คลงัจงัหวดั พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลด้าน รายได้ ที่แตกต่าง มคีวามผูกพนัที่มต่ีอองค์กรโดยรวมไม่แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 7. วฒันธรรมองคก์ร ดา้นนวตักรรม และความกลา้เสีย่ง มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัในองคก์ร ดา้น
ความเชื่อมัน่และค่านิยมขององค์กร ด้านความกระตือรือร้นและความรบัผิดชอบ และด้านการด ารงความเป็น
สมาชกิทีด่ ีในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ไดส้นับสนุนการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ เปิด
โอกาสใหพ้นกังานไดค้ดินอกกรอบ ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของพนักงาน ส่งเสรมิการพฒันาตนเอง เมื่อพนักงาน       
มกีารรบัรู ้ ลกัษณะวฒันธรรมองคก์รทีเ่ป็นอยู่มากเท่าไร จะสามารถแสดงพฤตกิรรมตามทีอ่งคก์ารคาดไว้ และ           
ถ้าพนักงานยิง่สามารถเขา้ใจและยอมรบัในความคดิ ความเชื่อ ค่านิยมและเป้าหมายในองค์กร จะส่งผลให้
พนกังานรูส้กึมสีว่นร่วมในองคก์ร และกลายเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร ท าใหเ้กดิความผูกพนัต่อองคก์ารมากยิง่ขึน้             
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรรมรตัน์ ดว้งนคร (2549) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างค่านิยมในการท างาน
และความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 3 ภาพเหนือ (ลพบุร)ี พบว่า ค่านิยมด้าน
ความมอีสิระ ไดแ้ก่ เปิดโอกาสใหพ้นักงานไดค้ดิ และเสนอความคดิเหน็ใหม่ๆ ดว้ยตนเอง สรา้งวธิกีารท างานได้
เอง ตดัสนิใจได้เอง และงานที่ไม่มีการควบคุมและระเบยีบขัน้ตอนที่ชดัเจน มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารในภาพรวม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 8. วฒันธรรมองค์กร ด้านการมุ่งเน้นรายละเอียดในการปฏิบตัิงาน มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนั           
ในองคก์ร ด้านความเชื่อมัน่และค่านิยมขององคก์ร และดา้นการด ารงความเป็นสมาชกิทีด่ี ในทศิทางเดยีวกนั 
ระดับปานกลาง และมีความสมัพันธ์กับความผูกพันในองค์กร ด้านความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบ              
ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะว่า บรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) มกีารจดัโครงสรา้งและมอบหมายค าสัง่การปฏบิตังิานอย่างชดัเจน
เพื่อให้ตรงกบัความรูค้วามสามารถของพนักงานในแต่ละฝ่าย หรอืสาขาที่พนักงานจบมา การบรหิารงานเป็นไป
ตามสายการบงัคบับญัชาอย่างชดัเจน เพื่อใหพ้นักงานมคีวามเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างเตม็ทีเ่พื่อให้
องค์กรประสบความส าเรจ็ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ธรรมรตัน์ ด้วงนคร (2549) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์
ระหว่างค่านิยมในการท างานและความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 3 ภาพเหนือ 
(ลพบุรี) พบว่า ค่านิยมด้านการบริหารจดัการ ได้แก่ สามารถแสดงบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ชัดเจนตาม
ต าแหน่ง/โครงสรา้ง มกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง และพฒันาใหก้า้วหน้าได ้มสี่วนร่วมในการก าหนดหน้าทีไ่ดด้ว้ย
ตนเอง เปิดโอกาสใหม้สีว่นร่วมแสดงความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะใหม่ๆ พนกังานมโีอกาสกา้วหน้าในการท างาน  
เป็นงานที่ต้องวางแผนงานและจดัระบบงานของบุคลากรในหน่วยงาน งานที่มแีบบแผนตรวจสอบได้ มโีอกาส
ก าหนดหน้าที่และขัน้ตอนในการท างานแก่ผู้อื่น และมสี่วนร่วมในการก าหนดระเบยีบแบบแผนขององค์การได้             
มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 9. วฒันธรรมองคก์ร ดา้นการมุ่งเน้นผลส าเรจ็ในการด าเนินงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัในองคก์ร 
ดา้นความเชื่อมัน่และค่านิยมขององคก์ร ดา้นความกระตอืรอืรน้และความรบัผดิชอบ และดา้นการด ารงความเป็น
สมาชกิที่ด ีในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า บรษิัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัในการวดัผลส าเรจ็ของการ
ปฏบิตัิงานทัง้จากผลลพัธ์ และจากวธิกีารปฏบิตัิงาน และให้ความส าคญักบัการวางแผนการปฏบิตัิงานในทุก
หน่วยงาน ลดขัน้ตอนในการท างานท าใหเ้กดิประสทิธภิาพ เมื่องานทีท่ าออกมามปีระสทิธภิาพท าใหบุ้คลากรเกดิ
ความรู้สึกมีความสุขในการท างาน ก่อให้เกิดความผูกพันองค์กร มีก าลังใจที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไป              
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ จอหน์ เจมส ์และออสบอน (John; James; & Osborn. 1997: 552-554) ทีก่ล่าวว่า 
วฒันธรรมแบบสโมสรจะใหค้วามส าคญักบัความจงรกัภกัดี ความผูกพนัและความสอดคลอ้งกนั ตลอดจนความ
กลมเกลยีวหรอืเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของสมาชกิในองคก์ร วฒันธรรมแบบสโมสรใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์
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และความอาวุโสในองคก์ร องค์กรทีม่วีฒันธรรมแบบสโมสรมกัจะพฒันาและฝึกผูบ้รหิารใหเ้ป็นผูท้ีม่คีวามรอบรู้
อย่างกวา้งขวางแบบ Generalist เมื่อผูน้ ามคีวามสามารถกจ็ะน าพาลกูน้องไปสูค่วามส าเรจ็ 

 10. วฒันธรรมองค์กร ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์กร ด้านความ
เชื่อมัน่และค่านิยมขององคก์ร ดา้นความกระตอืรอืรน้และความรบัผดิชอบ และดา้นการด ารงความเป็นสมาชกิทีด่ ี
ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะว่า บรษิัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) ให้บุคคลากรมสี่วนร่วมในการประเมินผลการปฏบิตัิงาน         
เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพในการท างาน เปิดโอกาสใหพ้นักงานพฒันาขดีความสามารถของตน ใหก้ารสนับสนุน
บุคลากรในด้านต่างๆ ท าให้พนักงานรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเกดิความผูกพนักบัองค์กร ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ปนดัดา ตนัตธินด ารง (2555) ศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของ
พนักงานบรษิทั ลสีซิง่กสกิรไทย จ ากดั พบว่า ด้านสทิธขิองพนักงาน มอีทิธพิลกบัตวัแปรความยดึมัน่ผูกพนักบั
องคก์าร ดา้นความเชื่อมัน่ทีจ่ะยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารและดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะ
คงความเป็นสมาชกิขององคก์าร รวมถงึดา้นความเตม็ใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเตม็ทีเ่พื่อใหเ้กดิประโยชน์
แกอ่งคก์าร 

 11. วฒันธรรมองค์กร ด้านการมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์กร            
ดา้นความเชื่อมัน่และค่านิยมขององคก์ร ดา้นความกระตอืรอืรน้และความรบัผดิชอบ และดา้นการด ารงความเป็น
สมาชกิที่ด ีในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญักบับุคลากร เน้นใหเ้กดิการเรยีนรู้
ในการท างานร่วมกนั ส่งผลใหก้ารท างานภายในองค์กรในการท างานร่วมกนัมปีระสทิธภิาพ การท างานราบรื่น             
มีความสุขในการท างานร่วมกนั ท าให้เกิดความผูกพันกับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์จรรย ์            
สรุะชยัปญัญา (2548) ไดศ้กึษาคุณภาพชวีติในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร
ในโรงกลัน่น ้ามนั พบว่า คุณภาพชวีติในการท างานดา้นสมัพนัธภาพในองคก์าร มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารอย่างมนียัส าคญัสถติทิีร่ะดบั .01 

12. วฒันธรรมองค์กร ดา้นการเน้นเชงิรุก มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัในองค์กร ดา้นความเชื่อมัน่ 
และค่านิยมขององค์กร ด้านความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบ และด้านการด า รงความเป็นสมาชิกที่ด ี            
ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะว่า บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) มีการจดัการ หรือการวางแผน เพื่อให้องค์กรได้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดในระยะยาว ทัง้ในด้านการร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก การใช้ทรพัยากร             
ทีม่อีย่างประหยดั การปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์หท้นักบัสถานการณ์ และการพฒันาประสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง แสดง
ใหเ้หน็ว่าพนกังานมคีวามส าคญักบัองคก์ร ท าใหพ้นกังานเกดิความเชื่อมัน่ในองค์กรว่าจะสามารถน าพาใหอ้งคก์ร
ประสบความส าเรจ็ จงึเกดิเป็นความผูกพนัและอยากเป็นส่วนหนึ่งขององคก์รตลอดไป ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ด ารงฤทธิ ์จนัทมงคล (2550) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติในการท างานและความผูกพนัต่อ
องค์กรกับอายุการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ : 
กรณีศกึษา บรษิทั เอส. เอม็. ว.ี (ไทยแลนด)์ จ ากดั พบว่า ค่านิยมส่วนตวัมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อ
องคก์ร โดยทีค่่านิยมดงักล่าวเป็นผลจากการทีง่านมคีุณค่าและความหมายต่อชวีติ การไดใ้ชค้วามสามารถอย่าง
เตม็ที ่การมตี าแหน่งรองรบัความกา้วหน้า และการไดร้บัการยอมรบัของกจิการ และนอกจากนี้ อายุการท างานยงั
เป็นทศันคติทีเ่กดิจากการที่พนักงานเหน็อนาคตจากการยดึตดิกบัองค์กร ซึง่ทศันคติดงักล่าวเป็นผลมาจากการ           
ทีพ่นกังาน ไดร้บัในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่เพื่อความกา้วหน้า และการทีบ่รษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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 13. วฒันธรรมองคก์ร ด้านการสรา้งความมัน่คง มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์กร ดา้นความ
เชื่อมัน่และค่านิยมขององคก์ร ดา้นความกระตอืรอืรน้และความรบัผดิชอบ และดา้นการด ารงความเป็นสมาชกิทีด่ ี
ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะว่า บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) มกีารวางแผนการบรหิารใหค้วามส าคญัและสรา้งความมัน่ใจ
ใหก้บัพนักงาน ในเรื่องสถานภาพขององคก์ร ส่งผลใหพ้นักงานเกดิความศรทัธาและยอมรบัค่านิยมขององคก์ร
แห่งนี้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปิยฉัตร กุลทพั (2550: 24–25) กล่าวว่า ความมัน่คงในการท างาน เป็นสิง่ที่
ผูป้ฏบิตังิานทุกคนพงึปรารถนา และมคีวามส าคญัต่อการปฏบิตังิานและการด ารงชพี ความมัน่คงในท างานยงัเป็น
เครื่องกระตุ้นให้ผู้ปฏบิตัิงานมคีวามขยนัหมัน่เพยีร ท างานอย่างมคีวามสุขและเป็นแรงจูงใจให้เกดิขวญัและ
ก าลงัใจต่อผูป้ฏบิตังิาน ก่อใหเ้กดิความจงรกัภกัด ีความสามคัค ีสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างบุคลากรต่อนโยบาย
และวตัถุประสงคข์ององคก์รในหมู่คณะและเกดิพลงัร่วม ช่วยในการขจดัปญัหาและอุปสรรคในองคก์รได ้ท าใหเ้กดิ
ความเชื่อมัน่และศรทัธาในองคก์ร 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การรบัสมคัรพนกังานเขา้มาท างาน บรษิทัฯ ควรรบัเพศหญงิเขา้มาท างานเพิม่ขึน้ เนื่องจากเพศหญงิ

มคีวามคิดที่จะอยู่กบับริษัทฯ ในระยะยาวมากกว่าเพศชายท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องสูญเสยีเวลาในการรบัสมคัร

พนักงานใหม่ เสยีเวลากบัการอบรมพนักงาน ผู้บรหิารสามารถน าเวลาที่สญูเสยีเหล่านี้ไปพฒันาองคก์รด้านอื่น

ต่อไป เนื่องจากผลการศกึษาครัง้นี้ พบว่า พนักงานบรษิัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) ทีเ่ป็นเพศหญงิมคีวาม

ผกูพนัในองคก์ร ดา้นความเชื่อมัน่และค่านิยมขององคก์ร และดา้นการด ารงความเป็นสมาชกิทีด่มีากกว่าเพศชาย 

2. ผู้บรหิารควรหาวธิกีารเปลีย่นแนวคดิของพนักงานใหพ้นักงานมคีวามผูกพนักบัองคก์รเพิม่ขึน้ เช่น           
มกีารขยายสายงานใหก้วา้งขึน้ใหพ้นักงานมงีานทีร่บัผดิชอบเพิม่ขึน้ วางเป้าหมายงานใหส้งูขึน้เพื่อเพิม่ความทา้
ทาย มีการเลื่อนต าแหน่ง มีสวัสดิการด้านการจูงใจส าหรบัพนักงานเก่า เนื่องจากผลการศึกษาครัง้นี้ พบว่า 
พนกังานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ทีม่ปีระสบการณ์ในการท างาน 15 – 19 ปี จะมคีวามผูกพนัในองคก์ร 
ดา้นการด ารงความเป็นสมาชกิทีด่ ีน้อยทีสุ่ด เนื่องจากพนักงานฯ อาจเบื่อหน่ายกบังานหมดความทา้ทายใหม่ๆ          
มคีวามคดิทีจ่ะเปลีย่นงาน หรอืตอ้งการออกมาท างานของตนเอง 

3. ผูบ้รหิารควรน าวฒันธรรมองคก์รทัง้ 7 ดา้นนี้ มาประยุกต์ใชก้บัการบรหิาร และปฏบิตัภิายในองคก์ร 
ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในวฒันธรรมองค์กรของบรษิัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) ด้วยวธิกีารจดักจิกรรมอบรม 
ปลูกฝงัแนวคดิเรื่องวฒันธรรมองคก์รใหก้บัพนักงานเก่า และพนักงานใหม่อย่างสม ่าเสมอ เพื่อหวงัว่าในอนาคต
พนกังานจะมคีวามเหน็เกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์รทัง้ 7 ดา้นน้ีในระดบัทีม่ากขึน้ เน่ืองจากผลการศกึษาครัง้นี้ พบว่า 
พนักงานบรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ได้ให้ความเหน็เกี่ยวกับวฒันธรรมองคก์รในระดบัมาก ทัง้ 7 ด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นนวตักรรมและความกลา้เสีย่ง ดา้นมุ่งเน้นรายละเอยีดในการปฏบิตังิาน ดา้นการมุ่งเน้นผลส าเรจ็ในการ
ด าเนินงาน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการมุ่งเน้นการท างานเป็นทมี ด้านการเน้นเชงิรุก และด้านการสร้าง  
ความมัน่คง แสดงใหเ้หน็ว่าพนกังานใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมองคก์รทัง้ 7 ดา้นน้ี 

4. ผูบ้รหิารควรหาวธิกีาร หรอืแนวทางการปฏบิตัทิีท่ าใหพ้นักงานมคีวามรูส้กึผูกพนักบัองคก์รทัง้สาม  
ได้แก่ ด้านความเชื่อมัน่และค่านิยมขององค์กร ด้านความกระตือรอืร้นและความรบัผดิชอบ และด้านการด ารง
ความเป็นสมาชิกที่ดี เนื่องจากผลการศึกษาครัง้นี้ พบว่า พนักงานบริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) ได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกบัความผูกพนัในองค์กรในระดบัมากทัง้ 3 ด้าน แสดงให้เหน็ว่าพนักงานให้ความส าคญักบั         
ความผกูพนักบัองคก์รทัง้ 3 ดา้นน้ี 
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5. ผู้บรหิารบรษิัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) ควรให้ความส าคญักบัวฒันธรรมองค์กรในทุกๆ ด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นนวตักรรม และความกลา้เสีย่ง ดา้นการมุ่งเน้นรายละเอยีดในการปฏบิตังิาน ดา้นการมุ่งเน้นผลส าเรจ็  
ในการด าเนินงาน ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร ดา้นการมุ่งเน้นการท างานเป็นทมี ด้านการเน้นเชงิรุก และด้านการ
สร้างความมัน่คง วฒันธรรมองค์กรส่งผลให้เกดิความผูกพนักบัองค์กรของพนักงาน เมื่อพนักงานมีวฒันธรรม
องคก์รเพิม่ขึน้สง่ผลใหม้คีวามผกูพนักบัองคก์รเพิม่ขึน้ ท าใหพ้นกังานรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร ท าใหเ้กดิความ
ทุ่มเท และมีความสุขในการท างาน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรเติบโตและยัง่ยืนตลอดไป              
แต่ในทางกลบักนัหากพนกังานมวีฒันธรรมองคก์รลดลงกจ็ะท าใหเ้กดิความผูกพนักบัองคก์รลดลงดว้ย เนื่องจาก
ผลการศกึษาครัง้นี้ พบว่า วฒันธรรมองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัในองคก์ร ในทศิทางเดยีวกนั 

 

เอกสารอ้างอิง 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2542). สถติสิ ำหรบังำนวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
______. (2545). กำรใช ้SPSS for Windows ในกำรวเิครำะหข์อ้มลู. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
______. (2546). กำรวเิครำะหส์ถติเิพือ่กำรตดัสนิใจ. กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
กระเสมิ มงคุณ. (2546). ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงกำรใชพ้ลงัอ ำนำจของผูบ้รหิำรกบัควำมผกูพนัต่อองคก์ร 
        ของครใูนสถำนศกึษำขัน้พื้นฐำน จงัหวดันครรำชสมีำ. วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. กรุงเทพฯ:  
        มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. ถ่ายเอกสาร. 
จรนิทร ์อาสาทรงธรรม. (2546). กำรสรำ้งควำมไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนั (Competitive Advantage)  
        ในมติดิำ้นนวตักรรม (Innovation). สบืคน้เมื่อ 20 มนีาคม 2556,  
        จาก http://tulip.bu.ac.th/iarin.a/Content/Innovation/compet_advatage.htm 
เฉลยีว ภากะสยั. (2550). ปจัจยัวฒันธรรมองคก์ำรทีม่อีทิธพิลต่อควำมผกูพนัต่อสถำบนัของบุคลำกร 
        มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร.์ วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. ชลบุร:ี มหาวทิยาลยับรูพา. ถ่ายเอกสาร. 
ชศูร ีวงศร์ตันะ. (2541). เทคนิคกำรใชส้ถติเิพือ่กำรวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่7. กรุงเทพฯ: เทพเนรมติ. 
ชนกพรรณ ดลิกโกมล. (2546). วฒันธรรมองคก์ำรกบัองคก์ำรแห่งกำรเรยีนรู:้ บรบิทใน  
        บรษิทั เบท็เทอรฟ์ำรม์่ำ จ ำกดั. วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ. ถ่ายเอกสาร. 
ณภาภชั อตัถสรุยิานนัท.์ (2549). ผลกระทบของควำมผกูพนัต่อองคก์ำรทีม่ต่ีอประสทิธภิำพกำรท ำงำนของ 
        นกับญัชบีรษิทัในเขตภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง. วทิยานิพนธ ์บช.ม. มหาสารคาม:  
        มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.   
ด ารงฤทธ ์จนัทมงคล. (2550). ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงคุณภำพชวีติในกำรท ำงำนและควำมผกูพนัต่อองคก์รกบัอำยุ 
        กำรท ำงำนของพนกังำนระดบัปฏบิตักิำรในโรงงำนอุตสำหกรรมอญัมณีและเครือ่งประดบั: กรณีศกึษำ  
        บรษิทั เอส. เอม็. ว.ี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั. วทิยานิพนธ ์บธ.ม. เชยีงใหม่: มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.   
ธวชัชยั สงิหเ์ขยีว. (2547). ปจัจยัทีม่ผีลต่อคุณภำพชวีติกำรท ำงำนของพนกังำนและเปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำง 
        ของระดบัคุณภำพชวีติกำรท ำงำนของพนกังำน บรษิทั ไทยโอเลฟินส ์จ ำกดั (มหำชน). วทิยานิพนธ ์รปศ.ม.  
        ชลบุร:ี มหาวทิยาลยับรูพา.   
ธรรมรตัน์ ดว้งนคร. (2549). ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงค่ำนิยมในกำรท ำงำนและควำมผกูพนัต่อองคก์ำรของพนกังำน 
        กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำคเขต 3 ภำพเหนือ (ลพบุร)ี. วทิยานิพนธ ์บธ.ม. ลพบุร:ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร.ี   
บุญคล ีปลัง่ศริ.ิ (2549). มมุมองจำกประสบกำรณ์. สบืคน้เมื่อ 25 มนีาคม 2556,  
        จาก http://www.nidambe11.netekonomiz/2005q1/article2005jan10p3.htm 
 

http://www.nidambe11.netekonomiz/2005q1/article2005jan10p3.htm


13 

 

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน). (2556). ควำมส ำเรจ็ในกำรบรหิำรธุรกจิและกำรผลติ.   
        สบืคน้เมื่อ 22 มนีาคม 2556, จาก http://www. thaioilgroup.com 
______. (2556). รำยงำนประจ ำปีบรษิทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน). สบืคน้เมื่อ 22 มนีาคม 2556,  
        จาก http://www.thaioilgroup.com 
______. (2556). เหตุกำรส ำคญัของไทยออยล.์ สบืคน้เมื่อ 30 มนีาคม 2556,  
        จาก http://www.thaioilgroup.com 
ปนดัดา ตนัตธินด ารง. (2555). คุณภำพชวีติในกำรท ำงำนกบัควำมผกูพนัต่อองคก์ำรของพนกังำน  
        บรษิทั ลสีซิง่กสกิรไทย จ ำกดั. วทิยานิพนธ ์บธ.ม. เชยีงใหม่: มหาวทิยาลยัแม่โจ.้   
ประทนิ ทพิรงัศร.ี (2541). ควำมผกูพนัต่อองคก์ร: ศกึษำกรณีพนกังำนกองวศิวกรรมระบบตดิตำมอำกำศยำน  
        บรษิทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั. ภาคนิพนธ ์ร.ม. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
ประเวศน์ มหารตัน์สกุล. (2542). กำรบรหิำรทรพัยำกรมนุษยแ์นวทำงใหม่. กรุงเทพฯ:  
        สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่). 
ปรยีาพร พาสนาวฒุพิงศ.์ (2553). กำรศกึษำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงคุณภำพชวีติกำรท ำงำนและควำมผกูพนัทีม่ต่ีอ 
        องคก์รของบุคคลำกรส ำนกังำนจงัหวดั. วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. เพชรบุร:ี มหาวทิยาลยัศลิปากร.   
พรทพิย ์วรกจิโภคาทร. (2529). กำรวจิยัประชำสมัพนัธ.์ กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
พส ุเดชะรนิทร.์ (2548). ท ำอย่ำงไรใหพ้นกังำนกระตอืรอืรน้ในกำรท ำงำน. กรุงเทพฯ:  
        โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
พภิพ วชงัเงนิ. (2547). พฤตกิรรมองคก์ำร. กรุงเทพฯ: รวมสาสน์. 
เพลนิจติต ์นกสกุล. (2549). ควำมผกูพนัต่อองคก์ำรของขำ้รำชกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแหง่ชำติ.   
        วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์   
มานิตย ์มลัลวงค.์ (2550). หลกักำรจดักำร. เชยีงใหม่: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
        วทิยาเขตภาคพายพั. 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. สาขาวชิาศลิปศาสตร.์ (2547). พฤตกิรรมองคก์ำรและกำรจดักำรตลำด.   
        พมิพค์รัง้ที ่2. นนทบุร:ี ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 
มณฑนา มานะประสพสขุ. (2546). ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อควำมผกูพนัองคก์รของขำ้รำชกำรครสูำยงำนกำรสอน 
        ในจงัหวดัสมทุรปรำกำร. สารนิพนธ ์กศ.ม. (จติวทิยาการศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ภาวดิา ธาราศรสีทุธ.ิ (2546). กำรจดัและกำรพฒันำองคก์ำรทำงกำรศกึษำ. กรุงเทพฯ: ขา้วฟ่าง. 
วภิาดา คุปตานนท.์ (2544). กำรจดักำรและพฤตกิรรมองคก์ำร. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรงัสติ. 
วริชั สงวนวงศว์าน. (2550). กำรจดักำรและพฤตกิรรมองคก์ำร. กรุงเทพฯ: ว.ีพริน้ท ์(1991). 
วลิาวรรณ รพพีศิาล. (2550). กำรบรหิำรทรพัยำกรมนุษย.์ พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพฯ: วจิติรหตัถกร. 
วนัชยั มชีาต.ิ (2550). พฤตกิรรมกำรบรหิำรองคก์ำรสำธำรณะ. กรุงเทพฯ:  
        ส านกัพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
วารุณี ค าแกว้. (2550). ควำมผกูพนัต่อองคก์รของพนกังำน ธนำคำร ไทยธนำคำร จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกังำนใหญ่.   
        วทิยานิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร.   
วลัล ีพุทโสม. (2550). ทฤษฎอีงคก์ำรส ำหรบัองคก์ำรสมยัใหม่. สระบุร:ี ฮอบบทิสพ์รนิทต์ิง้. 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. (2548). กำรวจิยัตลำด ฉบบัปรบัปรุงใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
______. (2550). องคก์ำรและกำรจดักำร ฉบบัสมบรูณ์ (ปรบัปรงุใหม่). กรุงเทพฯ: ธรีะฟิลม์ และไซเทก็ซ.์ 



14 

 

สานิตตา วงศส์รุเศรษฐ.์ (2552). ควำมผกูพนัต่อองคก์ำรของพนกังำนกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) เขต 32  
        เชยีงใหม่. วทิยานิพนธ ์บธ.ม. เชยีงใหม่: มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. ถ่ายเอกสาร. 
สมหวงั วทิยาปญัญานนท.์ (2548). สรำ้งนวตักรรมเป็นวฒันธรรมองคก์ร. สบืคน้เมื่อ 24 มนีาคม 2556,  
        จาก http://www.budmgt.com/topics/top02/inno-culture.html 
สเุทพ พงศศ์รวีฒัน์. (2545). ภำวะผูน้ ำ: ทฤษฎแีละปฏบิตั.ิ กรุงเทพฯ: บุ๊คสล์งิค.์ 
อรนุช สทุธพิานชิ. (2547). ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อควำมผกูพนัต่อองคก์ำรของพนกังำน กรณีศกึษำพนกังำน 
        โรงพยำบำลตำกสนิ จนัทบรุ.ี วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. ชลบุร:ี วทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยับรูพา.   
อลษิา สขุปิต.ิ (2548). ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อระดบัควำมผกูพนัในองคก์รของพนกังำนมหำวทิยำลยับรูพำ  
        จงัหวดัชลบุร.ี วทิยานิพนธ ์รป.ม. ชลบุร:ี วทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยับรูพา. ถ่ายเอกสาร. 
อาคม ไตรพยคัฆ.์ (2549). ควำมผกูพนัต่อองคก์ำรของขำ้รำชกำรต ำรวจกองต ำรวจสือ่สำร. วทิยานิพนธ ์ศศ.ม.  
        (รฐัศาสตร)์ กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์   
Bolon, D. S. (1997). Organizational Citizenship Behavior Among Hospital Employee: A Multidimensional  
        Analysis involving Job Satisfaction and Organizational Commitment.  Hospital & Health Services  
        Administration. 42(2): 221–242. 
Daft, R. L. (2002). The Leadership Experience. Retrieved April 25, 2013,  
        from http://pirun.ku.ac.th/~g4968073/report/475521/Organization_Culture_by_2.doc 
Fjortoft, N. (1993). “Factors Predicting Faculty Commitment to the University”. The Annual of the  
        Association for Institutional Research.  33(1): 26-29. 
Hartung, Joachim. (2001). Testing for Homogineity in Combining of two-armed trials with normally  
        distributed response. The Indian Journal of Statistics. Sankhya. volumn 63: 300. 
Jeanette, Kiniki; & Scheck. (1990). “A test of jobs Security s direct and mediated effects on withdral  
        cognitions”. Journal of Organizational Behavior. 12(2): 14-15. 
John, R. Schermerhorn Jr.; James, G. Hunt; & Richard, N. Osborn. (1997). Organizational Behavior.   
        6th ed. New York: John Wiley & Son Inc. 
Judith, R. Gordon; et al. (1990). Management and Organizational Behavior. Needham Heights,  
        Massachusetts: Allyn and Bacon. 
Richard, L. Daft. (1922). Organization Theory and Design. 4th ed. Singapore: West Publishing Company. 
Robbins, Stephen P. (2003). Organization Behavior: Concepts Controversies Application. 10th ed.   
        New York: Jarsey Prentive Hall. 
Steers, R. M. (1977). Organizational Effectiveness: A Behavioral View. CA: Goodyear. 
Syler, A. Rhonda. (2003). Exploring the Fit of Organizational Culture Traits and Information Technology  
        Infrastructure Flexibility: A Partial Least Squeares Latent Variable Modeling Approach.   
        Doctor’s Thesis. United States: Auburn University. 
Ussahawanitchakit, Weerachai. (2001). Resource-Base Determinants of Export Performance: Effect of  
        ISO 9000 Certification. Doctor’s Thesis. Washington: Washington State University. 
Yamane, Taro. (1970). Statistics–An Introductory Analysis. 2nd ed. Tokyo: John Weatherhill. 


