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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษา วฒันธรรมองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัของพนักงานบรษิทั 

ซเีมนส ์จาํกดักลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื พนกังานบรษิทั ซเีมนส ์จาํกดั จาํนวน 250 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์

ความสมัพนัธโ์ดยใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1.  พนกังานสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อาย ุ30-39 ปี สถานภาพ โสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีรายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 15,000 – 34,999 บาท ระดบัพนกังานปฏบิตักิาร และประสบการณ์ในการทาํงาน 5-8 ปี 

 2.  พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อวฒันธรรมโดยรวม ดา้นเน้นผลงาน ด้านเน้นบุคลากร ด้านเน้นรายละเอยีด 

ดา้นเน้นการแขง่ขนัและการเอาชนะคูแ่ขง่ทางธุรกจิ และดา้นการปฏบิตังิานเป็นทมี ดา้นเน้นความมัน่คง และดา้นเน้น

นวตักรรมและการยอมรบัความเสีย่ง อยูใ่นระดบัด ี

 3.  พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อความผกูพนัองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 4.  พนกังานทีม่อีาย ุสถานภาพ และระดบัพนกังาน แตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 5.  พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทีร่ะดบั .05 

 6 วฒันธรรมองคก์ร ดา้นเน้นผลงาน ดา้นเน้นบุคลากร ดา้นเน้นรายละเอยีด ดา้นเน้นการแข่งขนัและการ

เอาชนะคูแ่ขง่ทางธรุกจิ และดา้นการปฏบิตังิานเป็นทมี ดา้นเน้นความมัน่คง มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั

ปานกลางกบัความผูกพนัของพนักงานบรษิัท ซีเมนส์ จํากดั และด้านเน้นนวตักรรมและการยอมรบัความเสี่ยง มี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ากบัความผูกพนัของพนักงานบรษิทั ซเีมนส ์จํากดั อย่างมรีะดบันัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

คาํสาํคญั: วฒันธรรมองคก์ร ความผกูพนั พนกังาน 
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Abstract 

 

 This research was aimed to study Organizational Culture Relating to Employee’s Commitment of 

Siemens Company Limited (Thailand). The sample in this research are 250 employees of Siemens Limited. 

The analytical statistics consists of Percentage, Mean and Standard Deviation and test statistics includes 

Independent t-test, One-way Analysis of Variance, Pair Comparison by using Least Significant Difference and 

Person Product Moment Correlation Coefficient is employed for relationship analysis. 

 The research results can revealed as follows: 

 1.  The majority of employees who are female, aged range between 30-39 years old, single marital 

status, bachelor’s degree, earn salary Baht 15,000–34,999, operational staff, has 5-8 years of working 

experience. 

 2.  The employees’ opinion towards overall culture and the aspects of outcome Orientation, People 

Orientation, Attention to detail, Aggressiveness, Team Orientation, Stability and Innovation and Risk Taking 

were at good level. 

 3.  Employee’s Commitment on Organization at Siemens Limited is at much level. 

 4.  Employees with different age, marital status, working position have different organization 

commitment at statistically significant level of .01. 

 5.  Employees with education level and salary have different organization commitment at 

statistically significant level of .05 

 6.  Organizational culture including the aspects of outcome Orientation, People Orientation, 

Attention to detail, Aggressiveness, Team Orientation and Stability have positively relationship in moderate 

level with employee’s commitment on Organization at Siemens Company Limited (Thailand). Innovation and 

Risk Taking has low positively related with employee’s commitment on Organization at Siemens Company 

Limited (Thailand) at statistical significance of .01 level. 
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บทนํา 

 วฒันธรรมองคก์ร เป็นสิง่สะทอ้น ค่านิยม ความเชื่อ และแบบแผนทางพฤติกรรมที่ยอมรบัและปฏบิตัิโดย

สมาชกิขององคก์ร ซึง่จะมผีลกระทบโดยตรงต่อความสอดคลอ้งระหวา่งพนกังานองคก์รจะมกีารสรา้งวฒันธรรมทีพ่เิศษ

ของแต่ละองค์กรขึ้นมาเอง แม้แต่องค์กรภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัจะแสดงวิถีของการดําเนินงานที่แตกต่างกนั

วฒันธรรมองคก์รอาจต้องมกีารปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มวฒันธรรมองคก์รทีเ่ป็นอุปสรรคต่อ

องคก์รเพื่อทีเ่ผชญิกบัการคุกคามทางการแขง่ขนัหรอืการรบัเอาการเปลีย่นแปลงทางสภาพแวดลอ้มสามารถนําบรษิทั

ไปสูก่ารชะงกัและความลม้เหลวในทีส่ดุ 

 การกําหนดวฒันธรรมองค์กรมคีวามสาํคญัต่อพฤตกิรรมของพนักงานในองคก์รและมอีทิธพิลโดยตรงต่อ

ความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์ารซึง่ถอืว่าเป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีส่าํคญัทีส่าํคญัทีผู่บ้รหิารองคก์ารทุกองคก์รตอ้งให้

ความสนใจ การขาดงาน และการปฎิบตัิงานของพนักงาน ถ้าพนักงานไม่มคีวามผูกพนัต่อองค์กรก็จะส่งผลให้การ

ปฎบิตังิานไมบ่รรลุเป้าหมาย ซึง่ชีถ้งึประสทิธภิาพผลขององคก์รดว้ย 
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 บรษิทั ซเีมนส ์จาํกดั ไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในความสมัพนัธด์า้นเศรษฐกจิและดา้นเทคนิคในประเทศไทยเป็น

เวลากว่าหน่ึงศตวรรษแลว้ โดยมกีารขายอุปกรณ์และระบบต่างๆ ทีม่คีุณภาพสงูทีผ่ลติโดยบรษิทั ซเีมนส ์จํากดั แห่ง

ประเทศเยอรมนั ซึง่บรษิทั ซเีมนส ์จํากดั ไดเ้สนอสนิคา้หลากหลายตัง้แต่ขนส่งจนถงึระบบการแพทย ์นอกจากน้ียงัมี

ระบบผลิตไฟฟ้าไปจนถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมบรษิัทซเีมนสส์ามารถจดัหาโซลูชัน่การบริการและ

ผลติภณัฑด์า้นวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสไ์ดอ้ยา่งครบวงจร 

 ในการบรหิารงานองคก์รบรษิทั ซเีมนส ์จาํกดั ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัของบคุลากร ซึง่ถอืเป็นทรพัยากรที่

มคีุณค่าสงูสดุมผีลต่อความสาํเรจ็ขององคก์รจงึมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถ เพราะ พนักงานคอื

ความสาํเรจ็ของซเีมนส ์จงึมกีารรกัษาบุคลากรที่ดใีนองคก์รไวด้ว้ยวธิกีารใชค้วามผูกพนัในลกัษณะต่างๆ ซึง่มผีลมา

จากวฒันธรรมองค์กรแต่อย่างไรกต็าม แม้บรษิทัจะให้ความสาํคญักบับุคลากรหรอืมนีโยบายที่ดเีพยีงใด หากแต่ทุก

องค์กรย่อมเกิดปญัหา ซึ่งอาจมาสาเหตุที่บุคลากรมีการรบัรู้หรือทศันคติที่ไม่ดีกับ วฒันธรรมขององค์กร ดงันัน้

วฒันธรรมองค์กรจะเป็นปจัจยัสําคญัอย่างยิง่ที่จะทําให้บุคลากรในองค์กรเกิดความผูกพันกับองค์กรและมีความ

จงรกัภกัด ีมคีวามซือ่สตัย ์ซึง่ทาํใหผู้ท้ีท่าํงานอยูน่านเกดิความรูส้กึภาคภมูใิจในการเป็นสว่นหน่ึงขององคก์ร 

 ดงันัน้วฒันธรรมองคก์รเป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีม่ผีลต่อการสรา้งความผกูพนัใหก้บัตวัพนกังานในองคก์ารเพราะ

วฒันธรรมจะไดร้บัอทิธพิลจากหลายๆปจัจยัรวมทัง้มาตรการในการพฒันาบคุลากรพฤตกิรรมการเป็นผูนํ้าขององคก์าร

และความหลากหลายของพนักงานการผสมผสานระหว่างชวีติการทํางานกบัชวีติสว่นตวัในการสรา้งทมีงานสิง่ต่างๆ

เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มุง่ไปในการชว่ยใหอ้งคก์รประสบความสาํเรจ็ทัง้สิน้เมือ่องคก์รไปไดด้ ีบคุลากรทกุคนกจ็ะมโีอกาสใน

การประสบความสาํเรจ็ 

 ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาถึงวฒันธรรมองค์กรมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัของพนักงานบรษิัทซี

เมนสจ์ํากดัขอ้มูลสามารถนําไปใชเ้พื่อเป็นประโยชน์สําหรบัผู้บรหิารต่อการนําไปพฒันาและเป็นขอ้เสนอแนะในการ

ปรบัปรุงกระบวนการทาํงานเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัขององคก์ารตลอดจนเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองคก์ารตาม

ความจาํเป็นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาถึงความผูกพนัของพนักงานบรษิัทซเีมนสจ์ํากดั โดยจําแนกตามลกัษณะ ประชากรศาสตร์

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัพนกังาน ประสบการณ์ในการทาํงาน  

 2.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรมองคก์รกบัความผกูพนัของพนกังานบรษิทั  ซเีมนส ์จาํกดั 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระหรอืตวัแปรต้น (Independent Variables)  

 1.  ลกัษณะขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 

  1.1  เพศ 

   1.1.1  ชาย 

   1.1.2  หญงิ 

  1.2  อายุ 

   1.2.1  20 - 29 ปี 

   1.2.2  30 – 39 ปี 

   1.2.3  40 - 49 ปี 

   1.2.4  50 – 59 ปี 

   1.2.5  60 ปีขึน้ไป 
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  1.3  สถานภาพสมรส 

   1.3.1  โสด 

   1.3.2  สมรส 

   1.3.3  หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ 

  1.4  ระดบัการศกึษา 

   1.4.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

   1.4.2  ปรญิญาตร ี

   1.4.3  ปรญิญาโท 

   1.4.4  ปรญิญาเอก 

  1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

   1.5.1 15,000 – 34,999 บาท 

   1.5.2  35,000 – 54,999 บาท    

   1.5.3  55,000 – 74,999 บาท 

   1.5.4  75,000 บาทขึน้ไป 

  1.6  ระดบัพนกังาน 

   1.6.1  พนกังานระดบัปฎบิตักิาร 

   1.6.2  พนกังานระดบัหวัหน้า 

  1.7  ประสบการณ์ในการทาํงาน 

   1.7.1  น้อยกวา่ หรอืเทา่กบั 4 ปี 

   1.7.2  5 - 8 ปี 

   1.7.3  9 - 12 ปี 

   1.7.4 13 ปีขึน้ไป 

 2. วฒันธรรมองคก์ร 

  2.1 ปจัจยัหรอืลกัษณะต่างๆของวฒันธรรมในองคก์ร ไดแ้ก่ 

   2.1.1 วฒันธรรมทีเ่น้นผลงาน (Outcome Orientation)  

   2.1.2 วฒันธรรมทีเ่น้นบคุลากร (People Orientation) 

   2.1.3 วฒันธรรมทีเ่น้นรายละเอยีด (Attention to detail) 

   2.1.4 วฒันธรรมทีเ่น้นการแขง่ขนัและการเอาชนะคูแ่ขง่ทางธรุกจิ (Aggressiveness) 

   2.1.5 วฒันธรรมทีเ่น้นการปฏบิตังิานเป็นทมี (Team Orientation) 

   2.1.6 วฒันธรรมทีเ่น้นความมัน่คง (Stability) 

   2.1.7 วฒันธรรมทีเ่น้นนวตักรรมและการยอมรบัความเสีย่ง (Innovation and Risk Taking) 

 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ ความผกูผนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัซเีมนส ์จาํกดั  

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  พนกังานทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการ

ปฏบิตังิาน และอตัราเงนิเดอืน แตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อบรษิทัซเีมนส ์จาํกดั แตกต่างกนั 

 2.  วฒันธรรมองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัของพนกังาน บรษิทัซเีมนส ์จาํกดั 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 ประชากรศาสตร ์หมายถึง ลกัษณะแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป โดยความแตกต่าง จะมอีทิธพิลต่อการ

สือ่สาร ลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบไปดว้ยดงัน้ี (พรทพิย ์วรกจิโภคาทร . 2529: 312-315)[1] 

 1.  เพศ (Sex) มงีานวจิยัทีพ่สิจูน์ว่าคุณลกัษณะบางอย่างของเพศชายและเพศหญงิแตกต่างกนั ทําใหเ้กดิ

การสื่อสารที่แตกต่างกนั เช่น ในการทําวจิยัในการชมภาพยนตรโ์ทรทศัน์ของเดก็วยัรุ่นพบว่า เดก็วยัรุ่นผู้ชายสนใจ

ภาพยนตรส์งคราม สว่นเดก็วยัรุ่นผูห้ญงิสนใจภาพยนตรว์ทิยาศาสตรม์ากทีส่ดุ  

 2.  อายุ (Age) การสอนผู้ที่อายุต่างกนัให้เชื่อฟงั หรอืเปลี่ยนทศันคติหรอืเปลี่ยนพฤติกรรมมคีวามง่ายที่

ต่างกนั ยิง่มอีายทุีม่ากกวา่ทีจ่ะสอนใหเ้ชือ่ฟงั ใหเ้ปลีย่นทศันคตนิัน้เป็นไปทีย่ากมาก การวจิยัโดย ซ.ีเมเบลิ (C. Maple 

n.d) และ ไอ แอล เจนิส และ ดเีรฟ์ (I.L. Janis; & D.Rife. n.d) ใหผ้ลสรุปว่า การชกัจูงจติใจหรอืโน้มน้าวจติใจของคน 

และยากขึน้ตามอายขุองคนทีเ่พิม่ขึน้ อายยุงัมคีวามสมัพนัธข์องขา่วสาร และสือ่อกีดว้ย 

 3.  การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรที่สําคญัมากที่มผีลต่อประสทิธภิาพของการสื่อสารของ

ผู้รบัสาร มงีานวจิยัของนักวิจยัหลายท่านได้กล่าวว่า การศกึษาของผู้รบัสารมีพฤติกรรมการสื่อสารต่างกนัไป เช่น 

บคุคลทีม่กีารศกึษาสงู จะสนใจขา่วสาร ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆและมกัเปิดรบัสือ่สิง่พมิพม์าก 

 4.  ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชพี รายได้ เชื้อชาต ิ

ตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวั เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของบุคคล โดยไดม้กีารพบว่า ฐานะทาง

สงัคมและเศรษฐกจินัน้มมีอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของคน 

 ความเป็นมาของคาํว่า “วฒันธรรม” สนธยา พลศร ี (2545: 166)[2] คําว่าวฒันธรรม ตรงกบั

ภาษาองักฤษว่า “Culture” และ “Cultural” มรีากศพัทม์าจากคาํภาษาฝรัง่เศสซึง่มกีารดดัแปลงมาจากภาษาลาตนิคาํว่า 

“Cultural” (กรมศลิปกร 2542: 37) ทีแ่ปลวา่การเพาะปลกู ในภาษาไทยครัง้แรก “พระมหารุ่น” แหง่วดัมหาธาตุใชค้าํว่า 

“ภมูธิรรม ” แต่พระเจา้วงศเ์ธอกรมหมื่นนราธปิพงศป์ระพนัธท์รงเลง็เหน็ว่าเป็นคําทีม่คีวามหมายค่อนขา้งคงที ่ควรใช้

คาํหมายทีม่กีารเคลือ่นไหว เปลีย่นแปลงและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจงึทรงใชค้าํวา่ “วฒัน” มาจากคําว่า “วฑฒน” ในภาษ

บาล ีสาํหรบัคาํวา่ “ธรรม” มาจกคาํวา่ “ธรรม” ในภาษาบาลสีนักฤต แปลว่า สภาพทีเ่ป็นอยู่จรงิรวมความแลว้หมายถงึ 

ความเจรญิงอกงามหรอืความมรีะเบยีบวนิัยไดม้กีารนํามาใชค้รัง้แรกในพระราชบญัญตับิํารุงวฒันธรรมแห่งชาต ิพ.ศ. 

2483 (คณะกรรมการการจดัทาํหนงัสอืวถิไีทย สถาบนัราชภฎัเชยีงใหม่: 2543: 57)  ส่วนสมยศ นาวกีาร (2546: 119-

120)[3] วฒันธรรมองคก์รหมายถงึ ค่านิยม ความเชื่อ และแผนทางพฤตกิรรมทีย่อมรบั และปฎบิตัโิดยสมาชกิองคก์ร 

เน่ืองจากองคก์ารจะสรา้งวฒันธรรมที่พเิศษของพวกเขาเองขึน้มาแม้แต่องคก์รภายในอุตสาหกรรมเดยีวกนัจะแสดง

วิถีทางของการดําเนินงานที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมองค์การที่ดีจะต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอ้ม วฒันธรรมองคก์ารทีเ่ป็นอุปสรรคต่อบรษิทัเพือ่ทีจ่ะเผชญิกบัการคกุคามทางการแขง่ขนั หรอืการรบัเอา

การเปลีย่นแปลงทางสภาพแวดลอ้ม สามารถนําบรษิทัไปสูก่ารชะงกังนัและความลม้เหลวในทีส่ดุ 

 ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์ร 

 สเตยีร ์และพอรต์เตอร ์(พรพมิล วสุวตัรศรสกุล. 2549: 10; อา้งองิจาก Steers; & Porter. 1983: 443)[4] 

อธบิายวา่ ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นความสมัพนัธท์ีเ่หน่ียวแน่นของสมาชกิในองคก์าร และเป็นพฤตกิรรมทีส่มาชกิใน

องคก์ารมคี่านิยมทีก่ลมกลนืกบัสมาชกิคนอื่นๆแสดงตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกบัองคก์าร และเตม็ใจทีจ่ะอุทศิกําลงักาย 

และกาํลงัใจเพือ่เขา้ร่วมในกจิกรรมขององคก์าร ซึง่แสดงออกใหเ้หน็ถงึลกัษณะ 3 ประการคอื 

 1. ความเชือ่มัน่อยา่งแรงกลา้ และการยอมรบัเป้าหมาย 

 2. ความเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทความพยายามอยา่งมากเพือ่องคก์าร 

 3. ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิภาพในองคก์าร หมายถงึ ความต้องการ

ของพนักงานที่มีความสมคัรใจที่จะอยู่ปฎิบตัิงานในองค์การถึงแม้ว่าจะได้รบัข้อเสนอที่ดกีว่าจากองค์การอื่น หรือ

องคก์ารเกดิสภาวะวกิฤตทิางเศรษฐกจิ พนกังานจะไมค่ดิหรอืมคีวามตอ้งการทีจ่ะลาออกจากองคก์าร 
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 มเียอร ์และเอรนิ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2548: 32-33; อา้งองิจาก Meyer; & Alllen. 1997)]5] ความผูกพนัต่อ

องคก์ารประกอบดว้ย 3 ลกัษณะคอื 

 1.  ความผูกพนัต่อเน่ือง (Continuance Commitment) เป็นทฤษฎเีกีย่วขอ้งกบั Side - Bets Orientation 

โดยทฤษฎีน้ีไดอ้ธบิายว่า พนักงานจะพจิารณาถงึการดํารงสมาชกิภาพขององคก์ารไว้ โดยการประเมนิจากต้นทุนที่

คาดวา่จะเกดิขึน้ หากตอ้งละทิง้องคก์ารไป 

 2. ความผกูพนัดา้นความรูส้กึ(AffectiveCommmitment)ทฤษฎน้ีีค่อนขา้งคลา้ยคลงึกบั Organization Goal 

Congruence Orientation โดยทฤษฎน้ีีอธบิายว่า พนักงานต้องการทีจ่ะทํางานในองคก์ารต่อไปเพราะบุคคลดงักล่าว

ยอมรบั หรอืเหน็ดว้ยกบัเป้าหมายขององคก์าร และตอ้งการทีจ่ะทาํงานดว้ย 

 3. ความผูกพนัทีเ่กดิจากมาตรฐานทางสงัคม (Normative Commitment) ทฤษฎน้ีีอธบิายว่า พนักงานไม่

ตอ้งการทีจ่ะละทิง้องคก์ารเพราะมคีวามรูส้กึวา่มสีิง่ทีผ่กูมดัใหต้อ้งทาํงานอยูใ่นองคก์ารต่อไป โดยสิง่ทีผ่กูมดันัน้เป็นเรือ่

งงของความรูส้กึ หรอืจรยิธรรมเป็นสําคญั การละทิง้องค์การจะไม่เกดิขึน้ ถ้าพนักงานพจิารณาแลว้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่

เหมาะสม 

 บูชานัน (พรพมิล วสุวตัรศรสกุล. 2549: 10; อา้งองิจาก Buchanan II. 1974: 553) ไดใ้หค้วามหมายของ

ความผกูพนัต่อองคก์ารไวว้่าเป็นความรกัใคร่ของสมาชกิทีจ่ะยดึตดิกบัเป้าหมายและคุณค่าขององคก์าร พจิารณาจาก

องคป์ระกอบ 3 สว่นดงัน้ี 

 1.  ความเป็นหน่ึงเดียวกันกบัองค์การ (Identification) หมายถึง การแสดงออกของสมาชิกถึงความ

ภาคภมูใิจต่อองคก์าร และการยอมรบัจดุมุง่หมายขององคก์าร 

 2.  การเขา้มามสี่วนร่วมในองคก์าร (Involvement) หมายถงึ การเขา้มามสี่วนร่วมในกจิกรรมขององคก์าร

ของสมาชกิตามบทบาทของตนอยา่งเตม็ทีม่คีวามเตม็ใจทีจ่ะทาํงานเพือ่ความกา้วหน้าและประโยชน์ขององคก์าร 

 3.  ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร (Loyalty) หมายถงึ ความรู้สกึรกัและผูกพนัต่อองคก์ารของสมาชกิ โดยมี

ความรูส้กึและแสดงออกถงึการยดึมัน่ในองคก์าร และปรารถนาทีจ่ะเป็นสมาชกิขององคก์รต่อไป 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นพนกังานบรษิทัซเีมนส ์จาํกดั (ประเทศไทย) 

ประกอบดว้ยฝ่ายธุรกจิทีม่คีวามสาํคญั 4 ฝ่าย คอื ฝ่ายผลติภณัฑฮ์ารด์แวร ์ซอฟแวร ์บรกิารดา้นเทคโนโลย ีและการ

บรกิารสาํหรบัอุตสาหกรรม (DF/PD) ฝา่ยการจดัการพลงังานโครงสรา้งพืน้ฐาน (EM) ฝ่ายเครื่องมอืแพทย ์(HSC)และ

ฝา่ยการขนสง่ผูโ้ดยสารและสนิคา้ทางรถไฟและผลติภณัฑโ์ซลูชัน่บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนยา้ย (Mobility) ซึง่มี

จาํนวน 533 คน (ขอ้มลูจากฝา่ยบรหิารทรพัยากรบคุคล: ตุลาคม 2557) 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ พนักงานบริษัทซีเมนส์ จํากัด 

(ประเทศไทย) ฝา่ยธรุกจิทีม่คีวามสาํคญั 4 ฝา่ย คอื ฝา่ยผลติภณัฑฮ์ารด์แวร ์ซอฟแวร ์บรกิารดา้นเทคโนโลย ีและการ

บรกิารสาํหรบัอุตสาหกรรม (DF/PD) ฝ่ายการจดัการพลงังานโครงสรา้งพืน้ฐาน(EM) ฝ่ายเครื่องมอืแพทย ์(HSC)และ

ฝ่ายการขนส่งผูโ้ดยสารและสนิคา้ทางรถไฟและผลติภณัฑโ์ซลูชัน่บรกิารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเคลื่อนยา้ย (Mobility) ซึง่

ผูว้จิยัทราบจาํนวนประชากร โดยใชส้ตูรการคาํนวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยกาํหนดความคลาดเคลื่อน

ไวท้ี ่0.05 จะไดจ้ํานวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 228 คน และเพิม่จํานวนตวัอย่างรอ้ยละ 10 ของกลุม่ตวัอย่าง เท่ากบั 22 

คน ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ีเทา่กบั 250 คน ขัน้ตอนการสุม่ตวัอย่างประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน

ไดแ้ก่   

 ขัน้ท่ี 1  วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบใชค้วามน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบชัน้

ภูมิ (Stratified Random Sampling) แบบกําหนดสดัส่วน โดยวธิีกําหนดสดัส่วนประชากรพนักงานฝ่ายนัน้ๆ 

(Proportional Stratified random sampling)  
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 ขัน้ท่ี 2  วธิีการสุม่ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อแจก

แบบสอบถามตามจํานวนสดัส่วนในแต่ละฝ่ายทีก่ําหนดไวใ้นขัน้ที ่1 ใหก้บัพนักงาน โดยสุ่มตวัอย่างในฝ่ายต่างๆตาม

จาํนวนจนครบ 250 คน 

 

ผลการวิจยั  

 จากการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัวฒันธรรมองค์กรที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัของพนักงาน บริษัท      

ซเีมนส ์จาํกดั 

 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณา ประกอบดว้ย ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบยมาตรฐาน 

โดยแบง่ผลการวเิคราะหอ์อกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหป์จัจยัดา้นลกัษณะสว่นบคุคลของงผูต้อบแบบสอบถาม 

การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ย ระดบั

พนกังาน ประสบการณ์ในการทาํงาน 

 1.  เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มจีาํนวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.2 รองลงมา

คอืเพศ ชาย จาํนวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.8 ตามลาํดบั 

 2.  อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 30 - 39 ปี จาํนวน 104 คน คดิเป็นรอ้ย 41.6 รองลงมา

มอีายุ 40 - 49 ปี จํานวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.6 มอีายุ 20 – 29 ปี จํานวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.6 และอายุ 

50 – 59 ปี จาํนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 ตามลาํดบั 

 3.  สถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ โสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ จํานวน 136 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 58.62 รองลงมสีถานภาพ สมรส จาํนวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.4 ตามลาํดบั 

 4.  ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี และ ปริญญาตร ี

จํานวน 156 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.4 รองลงมามรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก จํานวน 94 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 37.6 ตามลาํดบั 

 5.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ม ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000 – 34,999

บาท มจีาํนวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.4 รองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 – 54,999 บาท จํานวน 85 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 34 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 55,000 – 74,999 บาท จํานวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.4 และ มรีายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 75,000 บาทขึน้ไป จาํนวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.2 ตามลาํดบั 

 6.  ระดบัพนักงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัพนักงานเป็นระดบัปฏบิตักิาร จํานวน 202 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.8 และ ระดบัหวัหน้า จาํนวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.2 ตามลาํดบั 

 7.  ประสบการณ์ในการทาํงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มปีระสบการณ์ในการทํางาน 5 – 8 

ปี จํานวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.8 รองลงมามปีระสบการณ์ในการทํางาน น้อยกว่า หรอื เท่ากบั 4 ปี จํานวน 70 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 28 มปีระสบการณ์ในการทาํงาน 9 – 12 ปี จาํนวน 53 คนคดิเป็นรอ้ยละ 21.2 และมปีระสบการณ์ใน

การทาํงาน 13 ปีขึน้ไป จาํนวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์รของพนกังานบรษิทัซเีมนส ์จาํกดั 

 จากผล การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบั วฒันธรรมองค์กรของพนักงานบรษิัทซเีมนส ์จํากดั พบว่า บรษิัทซี

เมนส ์จาํกดั มวีฒันธรรมองคก์รโดยรวม มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบั ด ีเมือ่พจิาณาเป็นรายดา้นพบวา่  

 วฒันธรรมท่ีเน้นผลงาน พนักงานบรษิทัซเีมนส ์จํากดั มวีฒันธรรมองคก์ร ทีเ่น้นผลงาน มคีวามคดิเหน็

โดยรวมอยู่ในระดบั ด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 เมือ่พจิาณารายขอ้พบวา่ พนกังาน ซเีมนส ์จาํกดั มคีวามคดิเหน็ระดบั ดี

มาก 2 ข้อ คือ ท่านปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบไม่ประมาท รักษาผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงานอย่างเต็ม
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ความสามารถ และ องคก์รเน้นผลงานเป็นสาํคญั พนักงานต้องทําใหเ้สรจ็ตามทีก่ําหนด เผื่อใหเ้กดิผลดต่ีอหน่วยงาน 

และ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 และ 4.24 และ พนักงานมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีจํานวน 1 ขอ้ คอื การปฏบิตังิานใน

องค์กรไม่ยดึตดิกบักฎ ระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการทํางาน แต่มุ่งเป้าหมายของผลงาน ว่าการทํางานนัน้ๆ บรรลุ

เป้าหมายหรอืไม ่โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.58  

 วฒันธรรมท่ีเน้นบุคลากร พนักงานบรษิัทซเีมนส์ จํากดั มีวฒันธรรมองค์กร ที่เน้นบุคคลากร มคีวาม

คดิเหน็โดยรวม อยู่ในระดบัด ีมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.11 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานบรษิทัซเีมนส ์จํากดั มี

วฒันธรรมทีเ่น้นบุคลากร มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั ด ีทุกขอ้ ไดแ้ก่ บรษิทัเปิดโอกาสใหพ้นักงาน เรยีนรู ้และมกีารจดั

อบรมพฒันาให้กบัพนักงานเพื่อพฒันาความสามารถของพนักงาน และ บริษัท มีการเปิดรบัฟงัความคิดเห็นของ

พนกังานระดบัสายงานต่างๆ โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 4.22 และ 4.00 ตามลาํดบั 

 วฒันธรรมท่ีเน้นรายละเอียด พนักงานบรษิทัซเีมนส ์จํากดั มวีฒันธรรมองค์กร ที่เน้นรายละเอยีดของ

งาน มคีวามคดิเหน็โดยรวม อยู่ในระดบั ด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า นักงานบรษิัทซเีมนส ์

จาํกดั มวีฒันธรรมองคก์ร เน้นรายละเอยีด มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัทีด่ ีทุกขอ้ ไดแ้ก่ บรษิทัเน้นความถูกต้องในการ

ทํางานของพนักงานเป็นหลกัและใส่ใจถึงความแม่นยําของงานเป็นหลกั และ การทํางานขององค์กรมกีารจดัระดบั

หน้าทีข่องพนกังาน และ พนกังานปฏบิตังิานไดถ้กูตอ้งตามเหมาะสม โดยมคีา่เฉลีย่ 4.08 และ 3.92 ตามลาํดบั 

 วฒันธรรมท่ีเน้นการแข่งขนัและการเอาชนะคู่แข่งทางธรุกิจ พนกังานบรษิทัซเีมนส ์จาํกดั มวีฒันธรรม

ทีเ่น้นการแข่งขนัและการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกจิ โดยรวมมคีวามคดิเหน็โดยรวมระดบั ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานบรษิัทซเีมนส ์จํากดั มวีฒันธรรมองคก์ร ที่เน้นการแข่งขนัและการเอาชนะ

คู่แข่งทางธุรกจิ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัที่ด ีทุกขอ้ ได้แก่ บรษิัทมกีารวดัผลและประเมนิผลของพนักงานในระดบั

ต่างๆอยู่เสมอเพื่อเป็นการกระตุ้นการทํางานของพนักงาน บรษิทั มนีโยบายเน้นแผนปฏบิตักิารเชงิรุกในการโจมตีคู่

แขง่ขนั และเน้นการทาํงานเป็นผูนํ้าในธรุกจิโดยมคีา่เฉลีย่ 4.04, 3.54 ตามลาํดบั 

 วฒันธรรมท่ีเน้นการปฏิบติังานเป็นทีม  พนักงานบรษิัทซเีมนส ์จํากดั มวีฒันธรรมองค์กร ที่เน้นการ

ปฏบิตัิงานเป็นทมี โดยรวม มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั ด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

พนักงานบรษิัทซเีมนส์ จํากดั มวีฒันธรรมองค์กร ที่เน้นการปฏิบตัิงานเป็นทมี มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดบัด ีทุกข้อ 

ไดแ้ก่ มุ่งเน้นจุดมุ่งหมายและเป้าหมายทีส่อดคลอ้งกบัองคก์ร เพื่อนําไปสู่ความสาํเรจ็ของการทํางาน บรษิทัเน้นรกัษา

บทบาททีม่ ัน่คงในทมี รวมทัง้ความรู้ความสามารถของสมาชกิ โดยมกีารจดัแบ่งบทบาทและหน้าที ่ความรบัผดิชอบ

กระจายงานกนัตามความรู ้ความสามารถ และความถนัดของแต่ละคน บรษิทัให้ความสาํคญัต่อการแสดงออกซึง่การ

ยอมรบัการใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั พนกังานทกุคนของกลุ่มยอมรบัและการปฎบิตัติามเป็นอย่างดแีละมคีวามสนิทสนม

กนัอย่างใกลช้ดิระหว่างสมาชกิดว้ยกนั และ บรษิทัตระหนักในความสาํคญัของการทํางานเป็นทมี เน้นการปฏสิมัพนัธื

แบบเครอืขา่ยมากกวา่การตดิต่อกนัตวัต่อตวั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.11, 4.02, 4.00, 4.00 และ 3.92 ตามลาํดบั 

 วฒันธรรมที่เน้นความมัน่คง พนักงานบริษัทซีเมนส์ จํากัด มีวัฒนธรรมองค์กร ที่เน้นความมัน่คง 

โดยรวม มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบั ด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 4.00 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ พนกังานบรษิทัซเีมนส ์

จาํกดั มวีฒันธรรมองคก์ร ทีเ่น้นความมัน่คง มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีทุกขอ้ ไดแ้ก่ บรษิทัตระหนักถงึภาพลกัษณ์

ขององคก์ร มคีวามสาํคญัต่อองคก์ร จงึควรรกัษาใหไ้มเ่ปลีย่นไปจากเดมิ และ กจิกรรมขององคก์รโดยสว่นใหญ่เน้นการ

รกัษาสภาพขององค์กรเน้นความมัน่คงมากว่าเน้นการเติบโตของธุรกิจ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24 และ 3.75 

ตามลาํดบั 

 วฒันธรรมท่ีเน้นนวตักรรมและการยอมรบัความเสี่ยง พนักงานบริษัทซีเมนส์ จํากดั มีวฒันธรรม

องคก์รดา้นนวตักรรมและการยอมรบัความเสีย่ง มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานบรษิทัซเีมนส ์จาํกดั มวีฒันธรรมองคก์ร ดา้นนวตักรรมและการยอมรบัความเสีย่ง 

มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก และ ระดบัด ีไดแ้ก่ บรษิัทมกีารวจิยัและพฒันาดา้นเทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อใหอ้งคก์รมี
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ความทนัสมยั อยู่ในระดบั ดมีาก และ บรษิทั มกีารลงทุนและยอมรบัความเสีย่งในการลงทุนไดเ้สมอ หากทําใหอ้งคก์ร

เตบิโต อยูใ่นระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 และ 3.82 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความผกูพนัขององคก์รของพนกังาน บรษิทัซเีมนส ์จาํกดั 

 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน บรษิทัซเีมนส ์จาํกดั พบวา่พนกังาน บรษิทัซี

เมนส ์จํากดั มคีวามคดิเหน็ต่อความผูกพนัในองคโ์ดยรวม อยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 เมื่อพจิารณา

รายขอ้พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทีสุ่ด 3 ขอ้ คอื พนักงานสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงานได้

เป็นอยา่งด ีพนกังานรูส้กึภาคภมูใิจและเป็นสว่นหน่ึงขององคก์รทีท่า่นทาํงานอยู ่และพนกังานพรอ้มใหค้วามร่วมมอืต่อ

องคก์รเสมอ หากองค์กรมคีวามต้องการ และ พนักงานสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างด ีโดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34, 4.30 และ 4.23 ตามลําดบั และพนักงานมคีวามคดิเหน็ในระดบั มาก จํานวน 10 ขอ้ คอื 

พนกังานรูส้กึมคีวามผกูผนักบัองคก์ร พนกังานยอมรบัในนโยบายและโครงสรา้งภายในองคก์รของบรษิทัไดเ้ป็นอย่างด ี

หากมคีนสนใจทาํงานในองคก์รของทา่น ท่านจะแนะนําและชกัชวน อย่างไม่รรีอ พนักงานศกึษาเพิม่เตมิจากภายนอก

เพื่อมาใช้ในการทํางานและเพื่อพฒันาตวัเองอยู่เสมอ พนักงานรู้สกึมคีวามผูกผนักบัเพื่อนร่วมงานของท่านและรู้สกึ

เสมอืนเป็นครอบครวัเดยีวกนั พนักงานมคีวามพยายามหาวธิปีฏบิตังิานใหม่ๆทีส่่งผลดอีงคก์รต่อการทํางานของท่าน

เองเสมอ ในการทํางานทุกๆวนัของพนักงานไม่ไดรู้ส้กึอดึอดั หรอื เบื่อต่อการทํางาน บรษิทัสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของทา่นไดเ้ป็นอยา่งด ีพนกังานคดิวา่หน่วยงานทีท่า่นทาํอยูม่คีวามยตุธิรรมและโปร่งใส และพนกังานคดิเสมอ

ว่าองค์กรมคีวามมัน่คง และทําให้ท่านสามารถทํางานไดจ้นถึงวยัเกษียณอายุของท่าน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20, 

4.18, 4.14, 4.12, 4.10, 4.09, 4.02, 4.00, 3.89 และ 3.81 และพนักงานมคีวามคดิเหน็ระดบัปานกลาง จํานวน 2 ขอ้ 

ไดแ้ก่ พนักงานความพรอ้มเสมอหากมกีารเปลีย่นแปลง โยกยา้ย หน้าทีก่ารทํางานไปหน่วยงานอื่นทีท่่านไม่เคยทํา 

และ พนกังานคดิว่า เงนิเดอืน/ สวสัดกิารต่างๆ ไม่ไดม้ผีลต่อการเปลีย่นงานของท่าน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.36 และ 

3.12 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพือ่การทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจัจยัดา้นลกัษณะบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ระดบัพนกังาน และ ประสบการณ์ในการทาํงาน 

 สมมติฐานท่ี 1.1 พนักงาน ที่มีเพศแตกต่างกนั จะมคีวามผูกพนัในองค์กรของพนักงาน บรษิัทซีเมนส ์

จาํกดั ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.2 พนกังานทีม่ ีอาย ุแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บรษิทัซเีมนส ์จาํกดั 

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามแตกต่างจํานวน 6 คู ่

คอื พนักงานทีม่อีายุ 20 – 29 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนักงานทีม่อีายุ 50 -59 ปี พนักงานทีม่อีายุ 30 – 

39ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์ร น้อยกว่าพนักงานทีม่ ีอายุ 40 – 49 ปี พนักงานทีม่อีายุ 30 – 39 ปี มคีวามผูกพนัต่อ

องคก์รน้อยกว่าพนักงานที่ม ีอายุ 50 – 59 ปี พนักงานทีม่อีายุ 40 – 49 ปี จะมคีวามผูกพนัต่อองค์กรมากกว่า 

พนักงานทีม่อีายุ 30 – 39 ปี พนักงานทีม่อีายุ 50 – 59 ปี จะมคีวามผูกพนัมากกว่าพนักงานทีม่อีายุ 20 – 29 ปี 

พนกังานทีม่อีาย ุ50 – 59 ปี จะมคีวามผกูพนัมากกวา่พนกังานทีม่อีาย ุ30 – 39 ปี 

 สมมติฐาน 1.3 พนักงาน ทีม่ ีสถานภาพ แตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิทัซเีมนส ์

จาํกดั แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐาน 1.4 พนกังาน ทีม่ ีระดบัการศกึษา แตกต่างกนั จะมคีวามผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานบรษิทั

ซเีมนส ์จาํกดัแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐาน 1.5 พนักงานทีม่ ีรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั จะมคีวามผูกพนัต่อองคก์ร ของพนักงาน

บรษิทัซเีมนส ์จาํกดั ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐาน 1.6 พนกังานทีม่ ีระดบัพนกังาน แตกต่างกนั จะมคีวามผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังาน บรษิทัซี

เมนส ์จาํกดั แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐาน 1.7 พนักงานที่มี ประสบการณ์ในการทํางาน แตกต่างกนั จะมีความผูกพนัต่อองค์กร ของ 

พนักงาน บรษิัทซเีมนส์ จํากดั ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน          

ทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานที่ฐานที่ 2 วฒันธรรมองค์กรมีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท         

ซเีมนส ์จาํกดั 

 ผลจากการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 วฒันธรรมท่ีเน้นผลงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ซเีมนส ์จํากดั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั

ปานกลาง 

 วฒันธรรมท่ีเน้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบรษิัทซเีมนส ์จํากดั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั

ปานกลาง 

 วฒันธรรมท่ีเน้นรายละเอียด มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานบรษิทัซเีมนส ์จาํกดั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั

ปานกลาง 

 วฒันธรรมท่ีเน้นการแข่งขนัและการเอาชนะคู่แข่งทางธรุกิจ มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์ร 

ของพนักงานบริษัทซีเมนส์ จํากดั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

 วฒันธรรมท่ีเน้นการปฏิบติังานเป็นทีม มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองค์กร ของพนักงานบรษิัท       

ซเีมนส ์จํากดั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

 วฒันธรรมท่ีเน้นความมัน่คง มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานบรษิทัซเีมนส ์จาํกดั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั

ปานกลาง 

 วฒันธรรมท่ีเน้นนวตักรรมและการยอมรบัความเส่ียง มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์ร ของ

พนักงานบริษัทซีเมนส์ จํากัด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลจากการวจิยัเรื่อง วฒันธรรมองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัของพนักงาน บรษิทัซเีมนส ์จํากดั มี

ประเดน็ใหอ้ภปิรายผลดงัน้ี 

 สมมติฐานท่ี1 ปจัจยัดา้นลกัษณะบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ระดบัพนกังาน และ ประสบการณ์ในการทาํงาน 

 ด้านเพศ พบว่า พนักงานที่มีเพศ แตกต่างกัน มีความผูกพนัของพนักงานบริษัทซีเมนส์ จํากัด ที่ไม่

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สามารถอธบิายไดว้่า ระบบการ

บรหิารของบรษิทัซเีมนส ์จาํกดั ไมม่กีารแบง่ประเภทของงานไวส้าํหรบัเพศหญงิ และ เพศชาย และไม่มกีารกดีกนัการ

แต่งตัง้ในการเลื่อนลําดบัตําแหน่งให้สูงขึน้ ประกอบกบัการปฏบิตัิต่อพนักงานไม่ว่าจะเพศใดเป็นไปอย่างเสมอภาค 
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แสดงให้เหน็ว่า พนักงานเพศหญิงและเพศชายได้รบัความเสมอภาคเท่าเทยีมกนัในการทํางาน ทําใหรู้้สกึว่ามคีวาม

ผกูพนัต่อองคก์ร ไมแ่ตกต่างกนัแมจ้ะมเีพศแตกต่างกนั 

 ด้านอายุ พบว่า พนักงานทีม่อีายุ แตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน บรษิัทซเีมนส ์จํากดั 

แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพนักงานทีม่อีายุ 20- 29 ปีจะมคีวามผูกพนัต่อองคก์รน้อยกว่า

พนักงานทีม่อีายุ50 – 59 ปี เน่ืองจากการทีพ่นักงานมอีายุมากรวมทัง้มอีายุงานมากขึน้ มกัจะมตีําแหน่งที่สูงขึน้ 

รวมทัง้ความรบัผดิชอบทัง้ดา้นงานและครอบครวัทีส่งูขึน้ นัน้ ย่อมสง่ผลต่อความต้องการทีจ่ะเปลีย่นแปลงน้อยกว่าคน

ทีอ่ายนุ้อย สิง่เหล่าน้ีเป็นสว่นหน่ึงทีจ่ะสรา้งความผกูพนัต่อองคก์รทีม่ากขึน้ดว้ย และผูท้ีม่อีายุน้อยอาจยงัมตีําแหน่งไม่

สูงจึงมีส่วนร่วมกับองค์กรเกี่ยวกับแนวทาง นโยบายต่างๆน้อยกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า จึงทําให้พนักงานที่มีอายุ 

แตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

 ด้านสถานภาพ พบว่า พนักงานทีม่สีถานภาพ แตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน บรษิทัซี

เมนส ์จํากดั แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัที่ระดบั .05 โดยที ่พนักงานที่สถานภาพสมรสจะมคีวามผูกพนัต่อองค์กร

มากกว่าพนกังานทีม่สีถานภาพ โสด อาจจะเป็นเพราะว่าพนักงานทีส่ถานภาพสมรสมแีนวโน้มทีม่ภีาระและค่าใชจ้่าย

มากกว่า จึงทําให้มคีวามเสี่ยงสูงในการหางานใหม่หรือการเปลี่ยนงานมากกว่าพนักงานที่สถานภาพโสด จงึทําให้

พนกังานทีส่ถานภาพสมรสมคีวามผกูพนัในองคก์รมากกวา่พนกังานทีส่ถานภาพโสด 

 ด้านระดบัการศึกษา พบว่า พนกังานทีร่ะดบัการศกึษา แตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน

บรษิทัซเีมนส ์จาํกดั แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 โดยทีพ่นักงานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท จะมคีวาม

ผูกพันต่อองค์กรมากกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาจจะเป็นเพราะว่า พนักงานส่วนใหญ่มีการ

ปฏบิตังิานในองคก์รมานานจงึทาํใหม้คีวามผกูกนัต่อองคก์รมากกวา่พนกังานทีร่ะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีซึง่ในกลุ่มน้ี

อาจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม ่ซึง่อาจจะทาํงานในองคก์รมาไมน่านนกั  

 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า พนักงานที่ม ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั จะมคีวามผูกพนัต่อ

องคก์ร ของพนักงานบรษิทัซเีมนส ์จํากดั แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคล้องกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจจะเป็นเพราะวา่ บรษิทัซเีมนส ์จาํกดั มกีารตอบแทนใหพ้นกังานในรปูแบบ ทีอ่าจใช่ตวัเงนิ และ โบนัส

ในทุกปี รวมถงึ สวสัดกิารทีด่ ีเพราะพนักงานต้องการความกา้วหน้าและความมัน่คงในชวีติ และบรษิทัซเีมนส ์มกีาร

สง่เสรมิพนกังานทัง้ดา้นทกัษะความสามารถ ทาํใหพ้นกังานทกุระดบัเกดิความผกูพนักบัองคก์รแตกต่างกนั 

 ด้านระดบัพนักงาน พบว่า พนักงานที่ม ีระดบัพนักงาน แตกต่างกนั จะมคีวามผูกพนัต่อองค์กร ของ

พนกังานบรษิทัซเีมนส ์จาํกดัแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย

พบว่าพนกังานทีม่รีะดบัปฏบิตักิารจะมคีวามผูกพนัน้อยกว่าระดบัหวัหน้า เน่ืองจากว่า พนักงานระดบัปฏบิตังิานส่วน

ใหญ่จะมอีายนุ้อย เพิง่เริม่มาทาํงานกบัองคก์ร และอาจจะเพราะวา่พนกังานทีม่ตีาํแหน่งงานตํ่าคดิว่าไม่มโีอกาสในการ

กา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานและไม่มโีอกาสไดป้รบัเปลีย่นตําแหน่งหน้าทีก่ารงานในระดบัสงูขึน้ จงึทําใหค้วาม

ผกูพนัต่อองคก์รน้อยกว่าระดบัหวัหน้า สว่นพนกังานระดบัหวัหน้าจะมคีวามผูกพนัต่อองคก์ร อาจจะเป็นเพราะว่าดว้ย

ประสบการณ์และอายุ ค่อนขา้งมาก ปฏบิตัิงานในองค์กรน้ีมาตลอด ไม่เคยคดิจะเปลี่ยนงาน และจะอยู่กบัองค์กรจน

เกษยีณอายุ 

 ด้านประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า พนักงานทีม่ปีระสบการณ์ในการทํางาน แตกต่างกนั จะมคีวาม

ผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานบรษิทัซเีมนส ์จํากดั ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันัยสาํคญั .05 ซึง่

ไม่สอดคล้องสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อาจจะเป็นเพราะว่า ประสบการณ์ในการทํางานไม่มผีลต่อความผูกกนัของพนักงาน

บรษิทัซเีมนส ์ไม่ว่าประสบการณ์ในการทํางานน้อยหรอืมากในองคก์ร พนักงานจะรูส้กึว่าองคก์รเป็นส่วนหน่ึงในชวีติ  

ทีเ่ราตอ้งพยายามทุม่เทความสามารถในการทาํงานใหป้ระสบความสาํเรจ็  
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 สมมติฐานท่ี 2 วฒันธรรมองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัของพนกังานบรษิทัซเีมนส ์จาํกดั พบวา่ 

 วฒันธรรมที่เน้นผลงาน มีความสมัพันธ์กับความผูกพันของพนักงาน บริษัทซีเมนส์ จํากดั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปาน

กลาง เน่ืองจากวา่ บรษิทัซเีมนส ์จาํกดั ใหค้วามสาํคญักบัความสาํเรจ็ของงานทีต่รงตามเวลาและปฏบิตังิานดว้ยความ

รอบคอบ มกีารลดขัน้ตอน กฎเกณฑ์ในการทํางานเผื่อให้เกดิความสาํเรจ็ของงานนัน้ไดอ้ย่างทนัเวลาและทําให้การ

ทาํงานออกมามปีระสทิธภิาพ ทาํใหพ้นกังานเกดิความภาคภมูใิจและเกดิความผกูพนัต่อองคก์รเกดิขึน้ได ้ 

 วฒันธรรมที่เน้นบุคลากร มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพันของพนักงานบริษัทซีเมนส์ จํากดั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปาน

กลาง กล่าวคอื บรษิทัซเีมนส ์ไดม้กีารเปิดโอกาสใหพ้นักงานแสดงความคดิเหน็ในเรื่องงานในระดบัต่างๆไดอ้ย่างมาก

และบรษิทัซเีมนส ์ได้มกีารจดัอบรม เรยีนรู ้และพฒันาความสามารถของตวัพนักงาน เพื่อทีจ่ะนํากลบัมาปรบัปรุงใน

การทาํงานของตวัพนักงาน ใหก้ารสนับสนุนบุคลากรในดา้นต่างๆ ทําใหพ้นักงานรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของตวัองคก์รเกดิ

ความผกูพนักบัองคก์ร  

 วฒันธรรมท่ีเน้นรายละเอียด มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัของพนักงานบรษิัทซเีมนส ์จํากดั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปาน

กลาง กล่าวคือ บริษัทซีเมนส์ มีการจัดโครงสร้างและมีการแบ่งมอบหมายงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ตรงกับรู้

ความสามารถของตวัพนกังานในแต่ละฝา่ย เพื่อใหพ้นักงานมกีารทํางานไดอ้ย่างถูกต้อง แม่นยํา และมคีวามเตม็ใจใน

การทุม่เทความพยายามอยา่งเตม็ที ่เพือ่ใหอ้งคก์รประสบความสาํเรจ็ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรรมรตัน์ ดว้งนคร 

(2549) ศกึษาเรือ่งความสาํคญักบัค่านิยมในการทํางานและความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

เขต 3 ภาคเหนือ (ลพบุร)ี พบว่า ค่านิยมด้านการบรหิารจดัการ ได้แก่ สามารถแสดงบทบาทหน้าที่ของตนเองได้

ชดัเจนตามตาํแหน่ง/โครงสรา้ง มกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง และเปิดโอกาสใหพ้นักงานมสี่วนรวมแสดคงความคดิเหน็ 

และขอ้เสนอแนะใหม่ๆ  ทาํใหพ้นกังานมโีอกาสกา้วหน้าในการทาํงานและทาํใหพ้นกังานเกดิความผกูพนักบัองคก์ร 

 วฒันธรรมท่ีเน้นการแข่งขนัและการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ มีความสมัพันธ์กบัความผูกพันของ

พนักงานบริษัทซีเมนส์ จํากัด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื บรษิทัซเีมนส ์มกีารจดัวดัการประเมนิพนักงานทุกระดบั

เพือ่เป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานมคีวามตัง้ใจในการทาํงานเพือ่ใหผ้ลงานออกมาดแีละสง่ผลใหอ้งคก์รประสบความสาํเรจ็

ตามวตัถุประสงคแ์ละบรษิทัซเีมนสเ์องยงัเป็นผูนํ้าทางดา้นธรุกจิทาํใหพ้นกังานเกดิความภาคภมูใิจและเกดิความผกูพนั

ในองคก์ร  

 วฒันธรรมท่ีเน้นการปฏิบติังานเป็นทีม มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัของ พนักงานบริษัทซีเมนส ์

จาํกดั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัใน

ระดบัปานกลาง ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า บรษิทัซเีมนส ์จํากดั ใหค้วามกบับุคลากร เน้นใหเ้กดิการเรยีนรูก้ารทํางานเป็น

ทมี เกดิการเรยีนรูใ้นการทํางานร่วมกนั ส่งผลใหก้ารทํางานภายในองค์กรในการทํางานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธิภาพ 

การทาํงานราบรืน่ มคีวามสขุในการทาํงานร่วมกนั ทาํใหเ้กดิความผกูพนัในองคก์ร  

 วฒันธรรมท่ีเน้นความมัน่คง มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัของ พนักงานบรษิทัซเีมนส ์จํากดั อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปาน

กลาง ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่บรษิทัซเีมนส ์มกีารวางแผน การบรหิารใหค้วามสาํคญัและสรา้งความมัน่ใจใหก้บัพนกังาน 

สง่ผลใหพ้นกังานเกดิความศรทัธาและยอมรบัค่านิยมขององคก์ร  

 วฒันธรรมท่ีเน้นนวตักรรมและการยอมรบัความเส่ียง มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัของพนักงาน

บรษิทัซเีมนส ์จํากดั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้โดยมคีวามสมัพนัธ์ใน

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า ทัง้น้ีอาจจะเป็นเพราะว่าบรษิทัซเีมนส ์มกีารวจิยัและพฒันา ดา้นเทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อให้
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องคก์รมคีวามทนัสมยั ทีอ่ยูใ่นระดบัตํ่ายงัไม่ทีพ่อใจมากนกัสาํหรบัพนักงานแต่บรษิทัซเีมนส ์ยงัมกีารคดิคน้นวตักรรม

และพัฒนาเทคโนโลยี อยู่เป็นประจําให้ตรงกับความต้องการของพนักงาน และให้เป็นไปตามความคาดหวังของ

พนกังาน และ ยงัมกีารเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดค้ดินอกกรอบและยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของพนกังาน  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารศกึษาถงึปจัจยัอืน่ๆทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ทีม่ผีลต่อความผกูพนัในองคก์รทีเ่ป็นตวัแปรทีน่่าสนใจ

และเป็นประโยชน์เช่น ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจ มาเพิม่เตมิในการศกึษาวจิยัในครัง้ต่อไป 

 2.  ควรทําการศกึษา หาวธิกีาร นโยบาย หรอืตวัแปรต่างๆ มาใชใ้ห้เกดิประโยชน์สูงสุดกบัตวับรษิัทและ

พนกังานเพือ่สรา้งความผกูพนัในองคก์รในระยะยาว 

 3.  วิธีการเก็บรวมรวบข้อมูลจากแบบสอบถามอย่างเดียว อาจจะทําให้ผลการศึกษา ไม่เป็นความจริง 

เน่ืองจากพนกังานอาจตอบใหด้ดู ีดงันัน้เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจในการทาํวจิยั ผูว้จิยัควรมกีารใชเ้ทคนิคดา้นอื่นดว้ยเช่น 

จากการสมัภาษณ์ การสงัเกตุ กจ็ะทาํใหผ้ลการศกึษาถกูตอ้งมากขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ ่งจาก รอง

ศาสตราจารย ์สุพาดา สริกุิตตา อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ที่ไดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่า นับตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็

เรยีบร้อยสมบูรณ์ ในการให้คําปรกึษา คําแนะนําที่มคีุณค่าช่วยเหลอืและตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็น

ประโยชน์ในการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์และอาจารย ์ดร.วรนิทรา   ศริสิทุธกุิล และที่

กรุณาเป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ ์และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แก้ไขขอ้บกพร่องอนัเป็น

ประโยชน์และกรุณาให้ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอื อกีทัง้ยงัใหค้ําแนะนําในการวจิยั

ครัง้น้ี และใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์กุทา่น ในภาควชิาบรหิารธรุกจิ คณะสงัคมศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีค

รนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอืตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั 

อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิามารดา พี่ๆ น้องๆ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุท่าน ทีค่อยเป็นกาํลงัใจและสนบัสนุน

ผู้วจิยัมาโดยตลอด ผู้วจิยัขอขอบคุณเพื่อนๆ MBA สาขาวชิาการจดัการ ที่ให้ความช่วยเหลอืและคําแนะนําที่เป็น

ประโยชน์ ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ความ 15 ที่ให้ความช่วยเหลือและคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ 

ตลอดจนผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ทําใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ี

สาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี 
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