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บทคดัย่อ 

 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาวฒันธรรมองค์กรมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัของพนักงาน

ธนาคารต่างชาตแิห่งหน่ึงในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื พนักงานต่างชาตแิห่งหน่ึงในประเทศ

ไทย 300 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื   

ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใชส้ถติิทดสอบค่าท ีการวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

  ผลการวจิยัพบวา่ 

  1. พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 29-37 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีรายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 35,001-55,000 บาท ประสบการณ์ในการทาํงาน 9 - 16 ปี และเป็นพนกังานปฏบิตั ิ

  2. พนักงานมีความคดิเหน็ต่อวฒันธรรมโดยรวม และด้านการมุ่งเน้นรายละเอียดในการปฏบิตัิงาน  

ดา้นการมุง่เน้นผลสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน ดา้นการมุ่งเน้นการทํางานเป็นทมี ดา้นการมุ่งเน้นเชงิรุก ดา้นการสรา้ง

ความมัน่คง อยูใ่นระดบัดมีาก สว่นดา้นนวตักรรมและความกลา้เสีย่ง, ดา้นการมุง่เน้นบคุลากร อยูใ่นระดบัด ี 

  3. พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อความผกูพนัองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  4. พนกังานทีม่เีพศ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และพนักงานที่มอีายุ ประสบการณ์ในการทํางาน และตําแหน่งงานแตกต่างกนั        

มคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

  5. วฒันธรรมองคก์รดา้นการมุง่เน้นผลสาํเรจ็ในการดําเนินงาน ดา้นการมุง่เน้นบุคลากร ด้านการ

มุง่เน้นการทาํงานเป็นทมี และดา้นการมุง่เน้นเชงิรุก มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางกบัความ

ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานต่างชาติแห่งหน่ึงในประเทศไทย ส่วนดา้นนวตักรรมและความกลา้เสีย่ง ดา้นการ

มุง่เน้นรายละเอยีดในการปฏบิตังิาน ดา้นการสรา้งความมัน่คง มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้ง

ตํ่ากบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานต่างชาตแิหง่หน่ึงในประเทศไทย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

คาํสาํคญั: วฒันธรรมองคก์ร ความผกูพนั พนกังานธนาคาร 

 

 

 

__________________________________ 
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Abstract 

 

 The purpose of this research was to study organization culture relating to employee’s 

commitment of a foreign bank in Thailand.  The samples for this research were 300 bank employees 

who worked at foreign bank in Thailand.  The sampling method was stratified random sampling and 

convenience sampling.  The questionnaires were used as a tool for data collection.  The statistics used 

for data analyzing were percentage, mean, standard deviation, independent t-test, one –way analysis of 

variance and Pearson Product Moment Correlation Coefficient.  

 The results are as follows: 

 1.The majority of bank employees were female aged between 29-37 years, single status, 

holding bachelor’s degree, had average income per month between baht 35,001-55,000, had job 

experience between  9 - 16 years and position of operation staff. 

 2. Most employees had attitude towards overall organization culture and in categories of 

attention to detail, outcome orientation, team orientation, aggressiveness and stability at very good level 

and in categories of innovation and risk taking and people orientation at good level. 

 3. Most employees had attitude towards overall organizational commitment at the high level. 

 4. Employees with different of sex and monthly income had different overall organizational 

commitment with statistical significance of 0.01 level. Employees with different of age, job experience 

and job position had different overall organizational commitment with statistical significance of 0.05 level. 

 5. The Foreign Bank’s employees opinions to organizational culture in term of outcome 

orientation, people orientation, team orientation and aggressiveness had positively related to 

organizational commitment at moderate level with statistical significance of 0.01 level and in term of 

innovation and risk taking, attention to detail and stability had positively related to organizational 

commitment at rather low level with statistical significance of 0.01 level. 

 

Keywords: Organization Culture, Relating, Employee’s Bank  

 

บทนํา   

 ในปจัจบุนัมกีารเจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิอยา่งต่อเน่ืองทัง้ภาคธรุกจิและผูป้ระกอบการเองจงึตอ้งมี

การปรบัตวัทัง้ในดา้นการตลาด ดา้นนโยบาย ดา้นรปูแบบองคก์ร เป็นตน้ เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาในทกุๆ ดา้น ทาํให้

องคก์รส่วนใหญ่มุ่งเน้นการแข่งขนัในดา้นต่างๆ เพื่อสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูคา้ ซึง่ตวัแปรทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

คน(Man) เงนิ(Money) วตัถุดบิ(Material) เครื่องจกัร(Machine) และการบรหิารจดัการ(Management) ทําให้

องคก์รต้องให้ความสาํคญักบัทัง้ 5 ตวัแปรน้ีเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร โดยบุคลากรถือเป็นตวัแปรที่

สาํคญัทีสุ่ด บุคลากรเป็นผู้กําหนดความสาํเรจ็ขององคก์รมสี่วนสาํคญัอย่างมากต่อองค์กรทีจ่ะสามารถผลกัดนัให้

องคก์รประสบความสาํเรจ็และบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้หากองคก์รขาดแคลนหรอืสญูเสยีบุคลากรทีม่คีุณภาพกจ็ะไม่

สามารถนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จตามที่ตัง้ไว้ได้ การที่องค์กรมีบุคลากรที่มีคุณภาพนัน้นอกเหนือจาก

ความสามารถในการปฏบิตังิานของบคุลากรนัน้ๆ แลว้ บุคลากรเหล่าน้ีต้องเรยีนรูถ้งึวฒันธรรมองคก์ร มคีวามเตม็

ใจทีจ่ะปฏบิตังิาน ความมุง่มัน่ทุม่เทในการทาํงานใหส้าํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์ององคก์รทีต่ัง้ไว ้รวมถงึความรูส้กึใส่
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ใจและรบัผดิชอบในงานของตน สิง่เหล่าน้ีจะเกดิขึน้ไดห้ากพนกังานมคีวามผกูพนัต่อองคก์ร ดงันัน้องคก์รจงึควรให้

ความสนใจ เอาใจใส ่ และใหค้วามสําคญัแก่บุคลากรเหล่าน้ี โดยการสรา้งความรูส้กึอนัดแีก่พนักงาน เพื่อให้

พนักงานรู้สกึมีส่วนร่วมกบัองค์กรตลอดจนให้โอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานที่มคีวามสามารถ เพื่อให้

บุคลากรเหล่าน้ีรู้สึกว่าตนเป็นคนที่องค์กรเล็งเห็นถึงความสามารถและความตัง้ใจที่จะทําให้องค์กรประสบ

ความสาํเรจ็ได ้เป็นการสรา้งความมัน่คงใหก้บัพนักงานเอง เพื่อความกา้วหน้าในอาชพีการงานของพนักงานและ

ความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานขององคก์รไดใ้นทีส่ดุ  

 วฒันธรรมองคก์ร (Organizational culture) เป็นระบบของค่าความนิยมร่วม ความเชื่อ และอุปนิสยั

ภายในองค์กรทีม่ผีลต่อโครงสรา้งทีเ่ป็นทางการเพื่อกําหนดบรรทดัฐานของการอยู่ร่วมกนั ดงันัน้เมื่อเริม่ทํางาน 

พนักงานต้องเรยีนรูถ้งึวธิกีารทํางานขององคก์รทีเ่ขาเขา้มาทํางานใหม่ รวมทัง้เรยีนรูว้ฒันธรรมองคก์รทีแ่สดงถงึ

ค่านิยม และมาตรฐานเกีย่วกบัพฤตกิรรมของบคุคล เป็นการกาํหนดทศิทางทัง้หมดขององคก์ร วฒันธรรมองคก์รมี

หน้าทีค่วบคุมดแูลบรษิทั จดัสรรทรพัยากร ตดัสนิใจโครงสรา้งองคก์ร สรา้งระบบทีต่อ้งนํามาใชต้ดัสนิบุคคลทีจ่ะ

จา้ง ความเหมาะสมของงานและพนักงาน ซึง่ความสาํเรจ็ของบรษิทัขึน้อยู่กบัความสามารถเขา้ใจวฒันธรรมของ

องคก์ร และเปลีย่นแปลงเมือ่จาํเป็นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและการแขง่ขนัทางธรุกจิ องคก์รทกุแหง่ต่าง

มวีฒันธรรมแต่ละองคก์รเอง วฒันธรรมจะนําไปสู่พฤตกิรรมทีก่ระทบโดยตรงต่อประสทิธภิาพขององคก์รอนัไดแ้ก่

ความผกูพนัต่อองคก์ร 

 จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น องคก์รต้องพยายามทําให้พนักงานเกดิความผูกพนัต่อองค์กร สรา้งวฒันธรรม

องคก์รทีเ่อือ้ต่อการปรบัตวัต่อสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ใหก้บัพนกังาน รวมไปถงึสรา้งบรรยากาศ

ในการทํางานทีเ่อือ้อํานวยใหพ้นักงานใชค้วามรูค้วามสามารถไดอ้ย่างเตม็ที ่สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีจะส่งผลใหพ้นักงาน

เกดิความผูกพนัต่อองค์กร ซึ่งเป็นสิง่ที่จําเป็นอย่างยิง่ เพราะหากว่าพนักงานมคีวามผูกพนัต่อองค์กรนัน้ย่อม

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสาํเรจ็ในการบรหิารงานดา้นทรพัยากรบุคคลขององคก์ร อกีทัง้ยงัเป็นการช่วยลดค่าใชจ้่าย

ต่างๆ อนัจะเกดิขึน้ไดอ้ยา่งมาก ดงัเชน่ค่าใชจ้ายในการสรรหาวา่จา้งพนกังานใหม่ คา่ใชจ้า่ยในการจดัการฝึกอบรม

ทกัษะความรูค้วามสามารถแก่พนักงาน รวมถงึการลดลงของอตัรากําลงัในการปฏบิตังิานทัง้ทางดา้นปรมิาณและ

คุณภาพ เป็นต้น ทา้ยสุดจะส่งผลต่อผลประกอบการขององคก์ร การศกึษาเรื่องความผูกพนัของพนักงานทีม่ต่ีอ

องคก์ร จงึเป็นสิง่สาํคญัทีผู่บ้รหิารต้องใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ ์ และ

นโยบายดา้นทรพัยากรบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของพนักงานและเป้าหมายขององคก์ร เพื่อใหเ้กดิผล

การปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลสงูสดุ  

 ดงันัน้การศกึษาวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์รกบั

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารต่างชาตแิหง่หน่ึงในประเทศไทย เพื่อจะไดนํ้าขอ้มูลจากการศกึษาครัง้

น้ีมาใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันางานในด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลขององคก์รให้มคีวามตัง้ใจ

ทุ่มเทกําลงักาย ใจ และเกดิความผูกพนัต่อองคก์ร นอกจากน้ียงัสามารถทําใหอ้งคก์รสามารถหาแนวทางป้องกนั

และแกไ้ขปญัหาภายในองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อที่จะรกัษาบุคลากรที่มคีุณภาพให้คงอยู่กบัองคก์รได้

ยาวนานทีส่ดุและปฏบิตังิานใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุรวมถงึสามารถช่วยลดปญัหา

ต่างๆ อนัอาจจะเกดิขึน้ภายในองคก์รได้ต่อไป ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์รและการบรหิารงานของ

องคก์รในภายภาคหน้าต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานธนาคารต่างชาตแิห่งหน่ึงในประเทศไทยโดยจําแนก

ตามลกัษณะสว่นบุคคล  
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 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัความผูกพนัของพนักงานธนาคารต่างชาตแิห่ง

หน่ึงในประเทศไทย 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอิสระ แบง่ไดเ้ป็นดงัน้ี  

  1.1 ขอ้มลูสว่นบุคคล  

   1.1.1 เพศ 

    1.1.1.1 ชาย  

    1.1.1.2 หญงิ 

   1.1.2 อายุ  

    1.1.2.1 21 - 28 ปี  

    1.1.2.2 29 - 37 ปี  

    1.1.2.3 38 - 46 ปี  

    1.1.2.4 47 - 55 ปี  

   1.1.3 สถานภาพสมรส  

    1.1.3.1 โสด  

    1.1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั  

    1.1.3.3 หมา้ย / หยา่รา้ง หรอืแยกกนัอยู่  

   1.1.4 ระดบัการศกึษา 

    1.1.4.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.4.2 ปรญิญาตร ี

    1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

    1.1.5.1 15,000 – 35,000 บาท  

    1.1.5.2 35,001 – 55,000 บาท  

    1.1.5.3 55,001 – 75,000 บาท  

    1.1.5.3 75,001 – 95,000 บาท  

    1.1.5.4 ตัง้แต่ 95,001 บาทขึน้ไป  

   1.1.6 ประสบการณ์ในการทาํงาน  

    1.1.6.1 น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 8 ปี  

    1.1.6.2 9 - 16 ปี  

    1.1.6.4 17 – 24 ปี  

    1.1.6.5 25 ปี ขึน้ไป 

   1.1.7 ตําแหน่งงาน  

    1.1.7.1 พนกังานปฎบิตักิาร  

    1.1.7.2 หวัหน้างานขึน้ไป 
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 1.2 วฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่  

  1.2.1 ดา้นนวตักรรมและความกลา้เสีย่ง (Innovation and Risk Taking)  

  1.2.2 ดา้นการมุง่เน้นรายละเอยีดในการปฏบิตังิาน (Attention to Detail)  

  1.2.3 ดา้นการมุง่เน้นผลสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน (Outcome Orientation) 

  1.2.4 ดา้นการมุง่เน้นบคุลากร (People Orientation)  

  1.2.5 ดา้นการมุง่เน้นการทาํงานเป็นทมี (Team Orientation) 

  1.2.6 ดา้นการมุง่เน้นเชงิรุก (Aggressiveness) 

  1.2.7 ดา้นการสรา้งความมัน่คง (Stability) 

 2. ตวัแปรตาม คอื ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารต่างชาตแิหง่หน่ึงในประเทศไทย  

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. พนักงานธนาคารทีม่ลีกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการ ศกึษา 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ประสบการณ์ในการทํางาน และตําแหน่งงานแตกต่าง มคีวามผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน

ธนาคารต่างชาตแิหง่หน่ึงในประเทศไทยแตกต่างกนั 

 2. วฒันธรรมองคก์ร ประกอบดว้ย ดา้นนวตักรรมและความกลา้เสีย่ง ดา้นการมุ่งเน้นรายละเอยีดในการ

ปฏบิตังิาน ดา้นการมุ่งเน้นผลสาํเรจ็ในการดําเนินงาน ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร ดา้นการมุ่งเน้นการทํางานเป็นทมี 

ดา้นการมุ่งเน้นเชงิรุก ดา้นการสรา้งความมัน่คง มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานธนาคาร

ต่างชาตแิห่งหน่ึงในประเทศไทย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

 พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2529: 312-316) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของผูร้บัสารโดยการวเิคราะหต์ามลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร ์ซึง่แต่ละบุคคลจะมคีวามแตกต่างกนั โดยทีค่วามแตกต่างน้ีจะมอีทิธพิลต่อการสื่อสารได ้ซึง่

ลกัษณะทางประชากรศาสตรน้ี์จะประกอบดว้ย 

  1. เพศ (Sex) มงีานวจิยัทีพ่สิจูน์ว่าคุณลกัษณะบางอย่างของเพศชาย และเพศหญงิทีต่่างกนัส่งผล

ใหก้ารสื่อสารของผูช้ายและผูห้ญงิต่างกนั เช่น การวจิยัเกีย่วกบัการชมภาพยนตรโ์ทรทศัน์ของเดก็วยัรุ่น พบว่า

เดก็วยัรุ่นชายสนใจภาพยนตรส์งครามและโจรกรรมมากทีส่ดุ สว่นเดก็วยัรุ่นหญงิสนใจภาพยนตรว์ทิยาศาสตรม์าก

ทีส่ดุ แต่กม็งีานวจิยัหลายชิน้ทีแ่สดงว่า ชายและหญงิมกีารสือ่สารและการรบัสือ่ไมต่่างกนั 

  2. อายุ (Age) การจะสอนผูท้ีอ่ายตุ่างกนัใหเ้ชือ่ฟงั หรอืเปลีย่นทศันคต ิและเปลีย่นพฤตกิรรมนัน้ มี

ความง่ายต่างกนั ยิง่มอีายุมากกว่าทีจ่ะสอนใหเ้ชื่อฟงั ใหเ้ปลีย่นทศันคต ิและเปลีย่นพฤตกิรรมกย็ากยิง่ขึน้ การ

วจิยัโดย ซ.ี เมเบลิ (C. Maple) และไอ แอล เจนิส และดเีรฟ์ (I.L Janis; & D. Rife) ไดท้ําการวจิยั และใหผ้ล

สรุปว่า การชกัจงูจติใจ หรอืโน้มน้าวจติใจของคน จะยากขึน้ตามอายุของคนทีเ่พิม่ขึน้ อายุยงัมคีวามสมัพนัธข์อง

ขา่วสารและสือ่อกีดว้ย เชน่ ภาษาทีใ่ชใ้นวยัต่างกนั กย็งัมคีวามต่างกนั โดยจะพบว่า ภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะพบ

ในคนหนุ่มสาวมากกวา่ผูส้งูอายุ เป็นตน้ 

  3. การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรทีส่าํคญัต่อประสทิธภิาพของการสื่อสารของผูร้บั

สาร โดยเชือ่วา่การศกึษานัน้ทาํใหม้พีฤตกิรรมแตกต่างกนัออกไป โดยผูท้ีม่กีารศกึษาสงูจะมคีวามสนใจในเรือ่งทีม่ ี

เหตุผลสนบัสนุนทัง้น้ีเพือ่นํามาประกอบการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 
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  4. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) ความหมายรวมถงึ อาชพี รายได ้

เชือ้ชาต ิ และชาตพินัธุต์ลอดจนภูมหิลงัของครอบครวั โดยเชื่อว่าฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้มอีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมของคน 

 แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ร  

  สมยศ นาวกีาร (2546: 119-120) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า วฒันธรรมองคก์รหมายถงึ ค่านิยม ความเชื่อ 

และแบบแผนทางพฤตกิรรมทีย่อมรบัและปฏบิตัโิดยสมาชกิขององคก์ร เน่ืองจากองคก์รจะสรา้งวฒันธรรมทีพ่เิศษ

ของพวกเขาเองขึน้มา แมแ้ต่องคก์รภายในอุตสาหกรรมเดยีวกนัจะแสดงวถิทีางของการดําเนินงานทีแ่ตกต่างกนั

วฒันธรรมองคก์รทีด่จีะตอ้งปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรมองคก์รทีเ่ป็นอุปสรรคต่อ

บรษิทัเพื่อทีจ่ะเผชญิกบัการคุกคามทางการแข่งขนั หรอืการรบัเอาการเปลีย่นแปลงทางสภาพแวดลอ้ม สามารถ

นําบรษิทัไปสูก่ารชะงกังนัและความลม้เหลวในทีส่ดุ  

 ความสาํเรจ็ของบรษิทัอาจขึน้อยู่กบัความสามารถเขา้ใจวฒันธรรมของพวกเขา และเปลีย่นแปลงเมื่อ

จาํเป็นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม องคก์รทกุแหง่ต่างมวีฒันธรรมของพวกเขาเอง แมว้่าจะมคีํานิยามของ

วฒันธรรมองคก์รอยู่หลายอย่าง โดยทัว่ไปวฒันธรรมหมายถงึ วถิชีวีติขององคก์ร วถิทีางทีเ่รากระทําอยู่ ณ ทีน้ี่ 

หวัใจสาํคญัของวฒันธรรมคอื ค่านิยมร่วมทีถู่กสนันิษฐานว่าเป็นส่วนหน่ึงตามธรรมชาตขิององคก์ร วฒันธรรมจะ

นําไปสู่กฎของพฤตกิรรมทีอ่าจจะเขยีนไวเ้ป็นหรอืไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรทีก่ระทบโดยตรงต่อประสทิธภิาพของ

องคก์ร ยิง่กว่านัน้วฒันธรรมจะมผีลกระทบโดยตรงต่อความสอดคลอ้งระหว่างพนักงานและองคก์รด้วย ดงันัน้

วฒันธรรมจะเป็นปจัจยัสาํคญัอยา่งยิง่ทีก่าํหนดระดบัความพอใจของพนกังาน  

 องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์กรของพวกเขา เพื่อที่จะสนับสนุนการคดิค้นสิง่ใหม่และ

ความสามารถแข่งขนัไดอ้ย่างไร ประการแรกวฒันธรรมทีไ่ม่เสรมิสรา้งจะต้องถูกยอมรบัโดยผูบ้รหิารระดบัสงูว่า

เป็นอุปสรรคต่อการเปลีย่นแปลงทีจ่ําเป็น เมื่อปญัหาทางวฒันธรรมไดถู้กยอมรบัแลว้ สมยศ นาวกีาร (2546:  

119-135) ไดก้ล่าวถงึขอ้เสนอแนะของโรเบริต์ เอฟ.อลัเลน็วา่การเปลีย่นแปลงวฒันธรรมจะมอียู ่4 ขัน้ตอน คอื 

  ขัน้ตอนที่ 1 วฒันธรรมปจัจุบนัจะถูกวเิคราะห์อย่างรอบคอบและอุปสรรคต่อการเปลี่ยน แปลง

จะต้องถูกระบุ เราจะต้องพฒันาแผนการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมขึน้มา โดยมุ่งทีเ่ป้าหมายการสรา้งความเป็นเลศิ

ขององคก์ร 

  ขัน้ตอนที่ 2 สมาชกิขององค์กรจะได้รบัการแนะนํากระบวนการเปลี่ยนแปลง การประชุมเชงิ

ปฏบิตักิารและการฝึกอบรมจะถูกดําเนินการ เพื่อทีจ่ะติดต่อสื่อสารความจําเป็นของการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรม

และแถลงเป้าหมายใหมข่องบรษิทัแก่พนกังาน 

  ขัน้ตอนที ่3 การแปรสภาพองคก์รไดบ้รรลุความสาํเรจ็ น่ีคอืหวัใจของการเปลีย่นแปลงวฒันธรรม 

นโยบาย โครงการ และระเบยีบวธิปีฏบิตังิานของบรษิทั ต้องถูกเปลีย่นแปลงเพื่อทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทีถู่กกําหนด

ไว ้ณ ขัน้ตอนที ่1 และถกูตดิต่อสือ่สาร ณ ขัน้ตอนที ่2 

  ขัน้ตอนที่ 4 ผู้บรหิารระดบัสูงได้ข้อมูลป้อนกลบัและประเมนิวฒันธรรมทีถู่กสรา้งขึน้มาใหม่

วฒันธรรมเก่าอาจจะต้องดําเนินการปรบัปรุงที่จําเป็น เพื่อที่จะสนับสนุนความมัน่คงและความต่อเน่ืองของ

วฒันธรรมแบบสิง่มชีวีติทีต่อ้งการวฒันธรรม “ใหม่” จะตอ้งสนบัสนุนการก่อร่างใหม่ขององคก์รเพื่อใหเ้ป็นบรษิทัที่

ตระหนกัถงึความตอ้งการของลกูคา้และปจัจยัสาํคญัอยา่งอืน่ภายในสภาพแวดลอ้ม 

 ลกัษณะของวฒันธรรมองคก์ร 

 วฒันธรรมองคก์รเป็นเรือ่งค่อนขา้งจะเป็นนามธรรม เน่ืองจากเกีย่วขอ้งกบัคา่นิยม และความเชื่อของคน

ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ะสงัเกตเหน็ไดย้าก จงึควรเขา้ใจถงึคุณลกัษณะของวฒันธรรมองคก์รเพื่อจะช่วยใหม้องเหน็ภาพได้

ชดัเจนยิง่ขึน้  
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 รอ็บบนิส ์ (Robbins. 2003: 525) กล่าวถงึ วฒันธรรมองคก์ร คอื ระบบของการใชค้วามหมายร่วมกนั

ของลกัษณะองคก์รทีใ่หคุ้ณค่าทีย่ดึถอื โดยสมาชกิทีแ่ยกความแตกต่างองคก์รของตนเองกบัองคก์รอื่น มลีกัษณะ

พืน้ฐานอยู ่7 ประการ ทีร่วบรวมและเกีย่วขอ้งถงึความสาํคญัของวฒันธรรมขององคก์ร คอื 

  1. ด้านนวตักรรมและความกล้าเสีย่ง (Innovation and Risk Taking) คอื การทีพ่นักงานถูก

สนบัสนุนใหเ้ป็นคนทีค่ดิสิง่ใหม่ๆ ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง และยอมรบัความเสีย่ง 

  2. ดา้นการมุ่งเน้นรายละเอยีดในการปฏบิตังิาน (Attention to Detail) คอื การที่พนักงานถูก

คาดหวงัทีจ่ะแสดงความเทีย่งตรง ความถกูตอ้ง แมน่ยาํ การวเิคราะหแ์ละใหค้วามใสใ่จในรายละเอยีดของงาน 

  3. ดา้นการมุ่งเน้นผลสาํเรจ็ในการดําเนินงาน (Outcome Orientation) คอื การทีผู่บ้รหิารเน้นถงึ

ผลงานหรอืผลลพัธม์ากกวา่กระบวนการหรอืเทคนิคทีถ่กูใชใ้นการทาํใหป้ระสบผลลพัธท์ีต่อ้งการ 

  4. ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร (People Orientation) คอื การทีผู่บ้รหิารตดัสนิใจพจิารณาผลกระทบ

ของสิง่ทีต่อ้งการกบับคุลากรภายในองคก์าร เพือ่ใชใ้นการพจิารณาตดัสนิใจในระดบัการบรหิาร 

  5. ด้านการมุ่งเน้นการทํางานเป็นทมี (Team Orientation) คอื การทีก่จิกรรมเกีย่วกบังานถูก

จดัเป็นแบบทมีมากกวา่แบบรายบคุคล 

  6. ดา้นการมุง่เน้นเชงิรุก (Aggressiveness) คอื การทีอ่งคก์รมกีารดําเนินธุรกจิและมกีจิกรรมทาง

ธรุกจิทีมุ่ง่ไปสูก่ารเอาชนะคูแ่ขง่ทางธรุกจิอยา่งเอาจรงิเอาจงั ตลอดจนสรา้งใหม้สีภาพการแขง่ขนัในการปฏบิตังิาน

ในองคก์ร ทาํใหบ้คุลากรเป็นผูท้ีช่อบรุกและแขง่ขนัมากกวา่ทาํงานแบบประสานร่วมมอืกนั 

  7. ดา้นการสรา้งความมัน่คง (Stability) คอื การทีอ่งคก์รมกีารตดัสนิใจและวถิปีฏบิตัขิององคก์รที่

ใหค้วามสาํคญัต่อการรกัษาสภาพขององคก์ร 

 แนวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

 สเตียร์ (Steers. 1977: 46-56) ให้ความหมายของความผูกพนัต่อองค์กรว่า เป็นความรู้สกึของ

ผูป้ฏบิตังิานทีแ่สดงตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกบัองคก์ร มจีดุร่วมทีเ่หมอืนกนัของสมาชกิในการเขา้ร่วมกจิกกรมของ

องค์กร และเต็มใจที่จะทุ่มเทกําลงักาย กําลงัใจเพื่อปฏบิตัิภารกจิขององค์กร ความรู้สกึน้ีจะแตกต่างจากความ

ผูกพันต่อองค์กรโดยปกติทัว่ไปอันเน่ืองมาจากการเป็นสมาชิกขององค์กรโดยปกติตรงที่พฤติกรรมของ

ผูป้ฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์กรด้วย หรอืกล่าวอกีนัยหน่ึงความผูกพนัต่อองคก์รประกอบดว้ยลกัษณะ

สาํคญัอย่างน้อย 3 ประการ คอื 

  1. ความเชือ่มัน่อยา่งแรงกลา้ทีจ่ะยอมรบัเป้าหมายและคา่นิยมขององคก์ร 

  2. ความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององคก์ร 

  3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะดาํรงไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิภาพขององคก์ร 

 กรองทอง อยูส่ขุ (2533: 35) ใหค้วามเหน็วา่ความผกูพนัต่อองคก์ร เป็นทศันคตใินทางทีด่ขีองบคุคลทีม่ี

ต่องาน ซึง่จะมกีารสัง่สมมากขีน้ จะถึงระดบัมคีวามจงรกัภกัด ี(Loyalty) มคีวามต้องการทีจ่ะเหน็องค์กรบรรลุ

เป้าหมายและแมเ้มือ่องคก์รการกาํลงัตกอยูใ่นฐานะวกิฤตอนัเน่ืองจากปจัจยัต่างๆ เชน่ เศรษฐกจิตกตํ่า ฯลฯ  กจ็ะ

พยายามช่วยกนัแก้ไขปญัหาไม่คดิลาออกไปหางานใหม่  ซึ่งความผูกพนัต่อองค์กรน้ีมคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบั

ความพงึพอใจในงาน (Job Satisfactory) และความต้องการมสี่วนร่วมในงาน (Job involvement) กล่าวคอื เมื่อ

บคุคลมคีวามพงึพอใจในงานของเขาจะมกีระตอืรอืรน้ทีจ่ะเขา้มามสีว่นร่วมและเตม็ใจทีจ่ะทาํงานใหด้ทีีส่ดุและมจีติ

ผกูพนั ตลอดจนรกัทีจ่ะเหน็ความกา้วหน้าขององคก์ร 

 เชลดนั (Sheldon. 1971: 143) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร หมายถึง ทศันคตหิรอื

ความรูส้กึทีส่มาชกิมต่ีอองคก์รซึง่เชื่อมโยงระหว่างความผูกพนัของบุคคลแต่ละคนกบัองคก์ร และมกีารประเมนิ

องคก์รไปในทางทีด่ก่ีอใหเ้กดิความพยายาม ความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 
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วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื พนักงานธนาคารต่างชาตแิห่งหน่ึงในประเทศไทยจํานวนประมาณ 

470 คน (ทีม่า: ฝา่ยทรพัยากรบคุคล ณ เดอืนตุลาคม 2557) 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื พนักงานธนาคารต่างชาตแิห่งหน่ึงในประเทศไทย ในการกําหนด

ขนาดตวัอยา่งในครัง้น้ี ใชว้ธิคีาํนวณจากสตูรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1967: 886) โดยกําหนดค่าความ

เชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้5% หรอื 0.05 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2445: 25-26) ไดข้นาด

ตวัอย่างจาํนวน 216 คน และเพิม่จาํนวนตวัอยา่ง 39% ของกลุ่มตวัอยา่ง เพือ่ความสมบรูณ์มากขึน้ เทา่กบั 84 คน 

รวมขนาดกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดเป็น 300 คน 
 วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratified Random 

Sampling) โดยนําจํานวนกลุ่มตวัอย่างที่ได้จากการคํานวณทัง้หมด 300 คน โดยสุม่ตวัอย่างแต่ละชัน้ภูมดิ้วย

วธิกีารกําหนดสดัส่วนของจํานวนประชากรในแต่ละชัน้ภูม ิ(Proportional Stratified Sampling) จําแนกตาม

ตาํแหน่งงาน และวธิกีารสุม่ตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

 

ผลการวิจยั 

 การศกึษาวจิยัเรือ่ง ”วฒันธรรมองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัของพนกังานธนาคารต่างชาตแิห่ง

หน่ึงในประเทศไทย” ในครัง้น้ี พบว่า 

 ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จํานวน 230 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.7 อายุระหว่าง 29-37 ปี จาํนวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46 สถานภาพโสด/

หมา้ย/หย่ารา้งหรอืแยกกนัอยู่ จํานวน 184 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.3 ระดบัการศกึษาอยู่ในปรญิญาตร ีจํานวน195 

คน คิดเป็นร้อยละ 65 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-55,000  บาทจํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 

ประสบการณ์ในการทํางาน 9 - 16 ปีจํานวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.0 ตําแหน่งงานพนักงานปฏบิตัิการ 

จาํนวน 163 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.3  

 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัวฒันธรรม 

  พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ พนกังานมรีะดบัความคดิเหน็ในดา้นการมุง่เน้นรายละเอยีดในการปฏบิตังิาน ดา้นการ

มุ่งเน้นผลสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน ดา้นการสรา้งความมัน่คง ดา้นการมุง่เน้นเชงิรุก และดา้นการมุ่งเน้นการทํางาน

เป็นทมี อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.67, 4.47, 4.47, 4.23 และ 4.21 ตามลาํดบั และพนกังานมรีะดบั

ความคดิเหน็ในดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร และดา้นนวตักรรมและความกลา้เสีย่ง รวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั และ 4.20 และ 3.92 ตามลาํดบั 

 ด้านการมุ่งเน้นรายละเอียดในการปฏิบติังาน พนกังานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองค์กร

ดา้นนวตักรรมและความกลา้เสีย่งอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.67 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า

พนกังานมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัดมีากทกุขอ้คอื องคก์รเน้นความถูกต้องแม่นยําของงาน ความพงึพอใจของ

ลกูคา้ทัง้ภายในและภายนอกเป็นสิง่ทีส่าํคญัของการปฏบิตังิาน และองคก์รใหค้วามสาํคญักบัรายละเอยีดของงาน 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.64, 4.70 และ 4.66 ตามลาํดบั 
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 ด้านการมุ่งเน้นผลสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน พนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองคก์รดา้น

การมุง่เน้นผลสาํเรจ็ในการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัดมีาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.47 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า

พนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัดมีาก 2 ขอ้คอื องคก์รใหค้วามสาํคญักบัการทํางานใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ และ

ทุกหน่วยงานในองค์กรมเีป้าหมายตรงกนัคอืความพงึพอใจของลูกค้า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.65 และ 4.58 

ตามลาํดบั และพนกังานมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัด ี1 ขอ้คอื องคก์รประเมนิความสามารถของพนักงานโดยวดั

จากผลการปฏบิตังิานเป็นหลกั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 

 ด้านการสร้างความมัน่คง พนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองค์กรด้านการสร้างความ

มัน่คงอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.47 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่พนกังานมรีะดบัความคดิเหน็ใน

ระดบัดมีากทุกขอ้คอื องคก์รมกีารวางแผนบรหิารงานทีค่ํานึงถงึความมัน่คงขององคก์รเป็นหลกั องคก์รมวีธิกีาร

ปฏบิตังิานทีใ่หค้วามสาํคญัต่อการรกัษาสถานภาพขององคก์ร และองคก์รมกีารตดัสนิใจทีค่าํนึงถงึความมัน่คงของ

องคก์รเป็นหลกั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.45, 4.45 และ 4.50 ตามลาํดบั 

 ด้านการมุ่งเน้นเชิงรกุ พนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองคก์รดา้นการมุ่งเน้นเชงิรุกอยู่ใน

ระดบัดมีาก โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 4.23 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่พนกังานมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัดมีาก 

2 ขอ้คอื องคก์รปรบัปรุงการทาํงานใหท้นัต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ และองคก์รมกีารดําเนินธุรกจิและกจิกรรมเพื่อมุ่ง

เป็นผูนํ้าทางธรุกจิ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 และ 4.31 ตามลาํดบั และพนกังานมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัด ี1 

ขอ้คอื องคก์รมกีารเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิานระหว่างฝา่ยต่างๆ เพื่อเกดิการพฒันาการทํางานอยู่เสมอ โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13  

 ด้านการมุ่งเน้นการทาํงานเป็นทีม พนกังานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองคก์รดา้นการมุ่งเน้น

การทํางานเป็นทมีอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าพนักงานมรีะดบั

ความคดิเหน็ในระดบัดมีาก 2 ขอ้คอื องคก์รมกีารจดักจิกรรมทีส่รา้งความ สมัพนัธก์นัในทมี และองคก์รมกีารให้

รางวลักบัทมีงาน เช่น star excellence โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 และ 4.21 ตามลําดบั และพนักงานมรีะดบั

ความคดิเหน็ในระดบัด ี1 ขอ้คอื เมื่อมกีารทํางานเป็นทมี ทําใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพดขีึน้ โดยมคี่าเฉลีย่

เทา่กบั 4.15 

 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร พนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองคก์รดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร

อยู่ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.20 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าพนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัดี

มาก 1 ขอ้คอื องคก์รมชี่องทางใหพ้นักงานมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 และ

พนักงานมีระดับความคิดเห็นในระดับดี 2 ข้อคือ พนักงานได้รบัการฝึกอบรมอยู่เสมอ และองค์กรกระตุ้นให้

พนกังานแสดงความคดิอยูเ่สมอ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 และ 4.18 ตามลาํดบั 

 ด้านนวตักรรมและความกล้าเส่ียง พนกังานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองคก์ร ดา้นนวตักรรม

และความกลา้เสีย่งอยู่ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.92 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนักงานมรีะดบัความ

คดิเหน็ในระดบัดทีุกขอ้คอื พนักงานไดร้บัการสนับสนุนใหท้ดลองวธิกีารใหม่ๆ อยู่เสมอ พนักงานสามารถเสนอ

แสดงความคดิเหน็แปลกใหม่และได้รบัการยอมรบั และพนักงานได้รบัการกระตุ้นให้ยอมรบัความเสีย่งอยู่เสมอ 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98, 3.98 และ 3.79 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานธนาคารต่างชาตแิห่งหน่ึงใน

ประเทศไทย  

 พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อความผูกพนัองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ พนกังานมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมากทีส่ดุใน 3 ขอ้ คอื ทา่นทาํงานดว้ยความเตม็ใจ

และทุ่มเทเพื่อองค์กร ท่านใชค้วามรูค้วามสามารถอย่างเตม็ที่ในการปฏบิตัิงานที่ไดร้บัมอบหมาย และเมื่อไดร้บั



10 
 

ความรบัมอบหมายใหท้ํางาน ท่านจะรบีทํางานใหเ้สรจ็อย่างรวดเรว็ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30, 4.29 และ 4.27 

ตามลาํดบั และพนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมากใน 12 ขอ้คอื ท่านพรอ้มทีจ่ะทํางานเพื่อชื่อเสยีงของ

องคก์ร ท่านผลติผลงานทีด่มีคุีณภาพใหแ้ก่องคก์รอย่างต่อเน่ือง ท่านภาคภูมใิจทีจ่ะบอกกบัคนอื่นๆ ว่าท่านเป็น

พนกังานขององคก์รแหง่น้ี ท่านปฏบิตังิานโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ขององคก์รมากกว่าส่วนตวั เมื่อมคีนมาพูดถงึ

องคก์รของท่านในทางทีไ่ม่ด ีท่านจะรูส้กึไม่พอใจ ท่านคดิว่าองคก์รของท่านเป็นองคก์รทีน่่าทํางานดว้ย ท่านรูส้กึ

วา่เป็นสว่นหน่ึงขององคก์ร เป้าหมายขององคก์รสอดคลอ้งกบัแนวคดิในการทาํงานของทา่น ทา่นจะแนะนําคนรูจ้กั

ของท่านใหม้าทํางานในองคก์รน้ี ท่านปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในองคก์รไดเ้สมอ ท่านต้องการทํางาน

ในองคก์รของทา่นจนเกษยีณอาย ุและเมือ่มเีพือ่นมาชกัชวนใหไ้ปทาํงานทีใ่หม่ ท่านจะปฏเิสธทนัท ีโดยมคี่าเฉลีย่

เทา่กบั 4.20, 4.18, 4.15, 4.13, 4.12, 4.12, 4.10, 4.07, 4.06, 3.85, 3.67 และ 3.59 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2  ผลวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานต่างชาตแิห่งหน่ึงในประเทศไทยทีแ่ตกต่างกนั มี

ความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

 1. เพศ พนักงานที่มเีพศแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิต ิ

0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนกังานเพศหญงิ มคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่พนกังานเพศชาย 

 2. อายุ พนักงานที่มอีายุแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิต ิ

0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนักงานทีอ่ยู่ในช่วงอายุ 38-55 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์รมากกว่า

พนกังานทีอ่ยูใ่นชว่งอาย ุ21-28 ปี และ 29-37 ปี 

 3. สถานภาพสมรส พนักงานทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 4. ระดบัการศึกษา พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั ที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้   

 5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กร

แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติิ 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน 75,001-95,000 บาท มคีวามผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,000-35,000 

บาท และพนักงานที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 95,001 ขึน้ไป มคีวามผูกพนัต่อองคก์รมากกว่าพนักงานทีม่รีายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 15,000-35,000 บาท และ 55,001-75,000 บาท และ 35,001-55,000 บาท 

 6. ประสบการณ์ในการทาํงาน พนกังานทีม่ปีระสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อ

องค์กรแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพนักงานที่มี

ประสบการณ์ในการทํางาน 17 ปีขึน้ไป มคีวามผูกพนัต่อองคก์รมากกว่าพนักงานทีม่ปีระสบการณ์ในการทํางาน

น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 8 ปี  

 7. ตาํแหน่งงาน พนักงานทีม่ตีําแหน่งงานแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนกังานทีม่ตีําแหน่งงานระดบัหวัหน้างานขึน้ไป มี

ความผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่พนกังานทีม่ตีาํแหน่งงานระดบัพนกังานปฏบิตักิาร 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 วฒันธรรมองค์กรมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร

ต่างชาตแิห่งหน่ึงในประเทศไทย ผลการวเิคราะหส์รุปขอ้มลูไดด้งัน้ี 

 วฒันธรรมองค์กรโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานต่างชาตแิห่งหน่ึงใน

ประเทศไทย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั 
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 ผลการวเิคราะหส์รุปขอ้มลูรายดา้นไดด้งัน้ี 

 1. วฒันธรรมองคก์รดา้นการมุง่เน้นผลสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน ดา้นการมุง่เน้นบคุลากร ดา้นการมุ่งเน้น

การทาํงานเป็นทมี และดา้นการมุง่เน้นเชงิรุก มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานต่างชาตแิห่ง

หน่ึงในประเทศไทย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธ์

กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 2. วฒันธรรมองคก์รดา้นการสรา้งความมัน่คง ดา้นนวตักรรมและความกลา้เสีย่ง และดา้นการมุ่งเน้น

รายละเอยีดในการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมของพนักงานต่างชาตแิห่งหน่ึงใน

ประเทศไทย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัใน

ระดบัคอ่นขา้งตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

  

สรปุผลและอภิปรายผล  

  1. สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานต่างชาติแห่งหน่ึงในประเทศไทยที ่        

แตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั พบว่า 

  เพศ พนักงานที่มเีพศแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ

0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนกังานเพศหญงิ มคีวามผูกพนัต่อองคก์รมากกว่าพนักงานเพศชาย 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของแองเจล และเพอรร์ ี(ชฏาภา ประเสรฐิทรง. 2541: 19; อา้งองิจาก Angel; & Perry. 

1981. Administrative Science Quarterly) ทีพ่บวา่ เพศหญงิมคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากวา่เพศชาย 

  อายุ พนักงานที่มอีายุแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ

0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนักงานทีอ่ยู่ในช่วงอายุ 38-55 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์รมากกว่า

พนกังานทีอ่ยูใ่นชว่งอาย ุ21-28 ปี และ 29-37 ปี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจารุ ฉ่ําชศูร ี(2547) ไดท้าํการศกึษา

ปจัจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังาน บรษิทั เทท โมบาย เรดโิอ จาํกดั พบว่า พนักงานทีม่อีายุต่างกนั

มคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นการยอมรบัเป้าหมายองคก์ร ดา้นความเตม็ใจและใชค้วามพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการ

ปฏบิตังิาน และดา้นความตอ้งการรกัษาความเป็นสมาชกิขององคก์รต่างกนั 

  สถานภาพสมรส พนักงานทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพพิฒัน์ พสธุารชาต ิ(2541) ไดท้ําการศกึษาเรื่องการ

จดัการเพื่อความผูกพันต่อองค์กร โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานด้านเทคนิคที่ทํางานอยู่ในธุรกิจ

โทรคมนาคมพบวา่ ปจัจยัสว่นบคุคลดา้นสถานภาพสมรสไมใ่ชป่จัจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัองคก์ร  

  ระดบัการศกึษา พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั ที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุปนันนท ์ชนะสงคราม (2547) ไดท้ําการศกึษาเรื่อง

ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) พบว่า ระดบัการศึกษาไม่มี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 

  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร

แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.01 โดยพนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 95,001 บาทขึน้ไป มคีวาม

ผกูพนัต่อองค์กรมากกว่าพนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,000-35,000 บาท 35,001-55,000 บาท และ 

55,001-75,000 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรญัญา สวุรรณวกิ (2541) ไดท้าํการศกึษาเรือ่งความผกูพนัต่อ

องคก์รของพนกังานบรษิทัยคูอม จาํกดั พบวา่ พนกังานทีม่เีงนิเดอืนสงูและค่อนขา้งสงูมคีวามผูกพนัต่อองคก์รสงู

กวา่พนกังานทีม่เีงนิเดอืนตํ่าหรอืปานกลาง 
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  ประสบการณ์ในการทํางาน พนักงานทีม่ปีระสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อ

องคก์รแตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญัทางสถติิ 0.05 โดยพนกังานทีม่ปีระสบการณ์ในการทํางาน 17 ปีขึน้ไป มี

ความผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าพนักงานทีม่ปีระสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 8 ปี ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยั ของ จารุ ฉ่ําชศูร ี (2547 : บทคดัย่อ) ไดท้ําการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความผูกพนัองคก์รของพนักงาน 

บรษิทั เทท โมบาย เรดโิอ จาํกดั พบว่า พนกังานทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิานต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นการ

ยอมรบัเป้าหมายองคก์ร ดา้นความเตม็ใจและใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ทีใ่นการปฏบิตังิาน และดา้นความตอ้งการ

รกัษาความเป็นสมาชกิขององคก์รต่างกนั   

  ตําแหน่งงาน พนักงานทีม่ตีําแหน่งงานแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 โดยพนักงานที่มตีําแหน่งงานระดบัหวัหน้างานขึน้ไป มคีวามผูกพนัต่อองคก์รมากกว่า

พนักงานที่มีตําแหน่งงานระดบัพนักงานปฏิบตัิการ ซึ่งขดัแย้งกบังานวิจัยของลิขติ แซ่เตียว (2547) ได้

ทําการศกึษาวฒันธรรมองค์กรทีม่ผีลต่อความผูกพนัในองคก์าร กรณีศกึษาพนักงานฝ่ายพฒันาระบบเทคโนโลยี

ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ่ พบว่า ระดบัตําแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อ

องคก์รโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั 

 2. สมมติฐานข้อท่ี 2 วฒันธรรมองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานธนาคาร

ต่างชาตแิห่งหน่ึงในประเทศไทย พบว่า 

  วฒันธรรมองคก์รดา้นการมุ่งเน้นผลสําเรจ็ในการดําเนินงาน มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัใน

ระดบัปานกลางกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานต่างชาตแิห่งหน่ึงในประเทศไทย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัคํากล่าวของ มยุร ี กมลมาตยากุล (2547 : 8) ใหค้วามหมายของความผูกพนัต่อ

องคก์ร หมายถงึ ความรูส้กึและทศันคต ิของผูป้ฏบิตังิานทีม่ต่ีอองคก์รใดองคก์รหน่ึง โดยแสดงออกในรูปของการ

ทุม่เทการทาํงาน เพือ่ใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายตามทีอ่งคก์รตัง้ไว ้ดงันัน้พนกังานกจ็ะเกดิความทุม่เท ทัง้กาํลงักาย 

และกําลงัใจในการปฏบิตัิงานอย่างเต็มความสามารถ และเมื่อผลการปฏบิตังิานออกมาด ี พนักงานกจ็ะได้รบั

ผลตอบแทนทีด่ ีกจ็ะมคีวามมุ่งมุ่น ตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานในองคก์รต่อไป ส่งผลใหพ้นักงานมคีวามผูกพนักบัองคก์ร

สงูขึน้ 

  วฒันธรรมองคก์รดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางกบั

ความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานต่างชาตแิห่งหน่ึงในประเทศไทย อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โคสท ์(Coates, G.1997) ทีร่ะบุว่าวฒันธรรมองคก์รทีใ่หพ้นักงานรบัผดิชอบต่อตนเอง 

และผลกัดนัใหพ้นกังานต้องเขา้รบัการฝึกอบรม เป็นส่วนหน่ึงของพนัธะสญัญาของพนักงานในการส่งมอบคุณค่า

ใหก้บัองคก์ร ดงันัน้พนักงานกจ็ะทุ่มเท ความรู ้ ความสามารถทีไ่ดร้บัมานัน้มาใชอ้ย่างเตม็ความสามารถเพื่อให้

องคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้อกีทัง้หากองคก์รมกีารรบัฟงัและนําขอ้มลูจากพนกังานไปพจิารณา

ตดัสนิใจในการบรหิาร กจ็ะทาํใหพ้นกังานพยายามทีจ่ะคดิหาวธิกีารใหม่ๆ  เพื่อนํามาใชใ้นการปรบัปรุงการทํางาน

ใหม้ปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ 

  วฒันธรรมองคก์รดา้นการมุง่เน้นการทาํงานเป็นทมี มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปาน

กลาง กบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานต่างชาตแิห่งหน่ึงในประเทศไทย อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 

0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คมสนั อนิกนั. (2547: 88) ทีพ่บว่าพนกังานบรษิทั ฟอสเตอร ์วลีเลอร ์อนิเตอร์

แนชัน่แนล คอรป์อเรชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั ความสมัพนัธใ์นการทํางานร่วมกนัระหว่างแผนกต่างๆ ภายใน

บรษิทัฯ มคีวามสาํคญัยิง่ต่อความสาํเรจ็ในการทํางาน เน่ืองจากพนักงานจะร่วมมอืกนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็

สามารถอย่างเป็นทมีทีม่จีุดมุ่งหมายเดยีวกนั 
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  วฒันธรรมองคก์รด้านการมุ่งเน้นเชงิรุก มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กบั

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานต่างชาตแิห่งหน่ึงในประเทศไทย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดง

ใหเ้หน็วา่ หากองคก์รมกีารดาํเนินธรุกจิและกจิกรรมทางธรุกจิทีมุ่ง่ไปสูก่ารเอาชนะคูแ่ขง่ขนัทางธรุกจิอย่างเอาจรงิ

เอาจงั ตลอดจนสรา้งใหม้สีภาพการแขง่ขนัในกาปฏบิตังิานเพือ่ใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างรวดเรว็นัน้ จะทํา

ให้พนักงานมคีวามกระตือรอืร้น และทุ่มเทในการปฏบิตังิานเพิ่มขึน้ ทัง้น้ีองค์กรจะต้องแสดงให้พนักงานรู้สกึ

ภาคภูมใิจในองคก์ร หากองคก์รประสบความสาํเรจ็ในการแขง่ขนัทางธรุกจิ 

  วฒันธรรมองคก์รดา้นการสรา้งความมัน่คง มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า

กบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมของพนกังานต่างชาตแิห่งหน่ึงในประเทศไทย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรพรรณ ศรใีจวงศ ์(2541 : 21) ทีไ่ดใ้หค้วามหมายของความผูกพนัต่อองคก์ร

ไวว้่า เป็นความรูส้กึดีๆ ทีบุ่คคลมต่ีอองคก์ร โดยการแสดงออกหลายวธิ ี เช่น การทํางานอย่างเตม็ศกัยภาพของ

ตนเองเพื่อความเจรญิก้าวหน้าขององค์กร ไม่ละทิ้งหรือลาออกจากองค์กร แม้ว่าจะมีหน่วยงานอื่นเสนอ

ผลตอบแทนทีม่ากกว่าของตนกต็าม 

  วฒันธรรมองค์กรด้านนวตักรรมและความกล้าเสีย่ง มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั

ค่อนขา้งตํ่ากบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานต่างชาตแิห่งหน่ึงในประเทศไทย อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริพิงษ์ เจรญิสขุ (2545 :73) ไดท้ําการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานสายวศิวกรรม ศกึษาเฉพาะองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยสาํนกังานใหญ่ พบว่า 

ความผูกพนัต่อองคก์รเกี่ยวขอ้งกบั 4 ปจัจยัคอื ปจัจยัดา้นลกัษณะบุคคล ปจัจยัดา้นลกัษณะงาน ปจัจยัดา้น

ลกัษณะองคก์าร และปจัจยัดา้นลกัษณะประสบการณ์การทํางาน ดงันัน้จงึควรมุ่งเน้นใหเ้หน็ความสาํคญัปจัจยั

ดงักล่าว โดยการสรา้งโอกาสใหพ้นกังานไดม้คีวามคดิรเิริม่ มคีวามเป็นอสิระและเปิดโอกาสใหพ้นักงานมสี่วนร่วม

ในการบรหิารขององคก์ร นอกจากนัน้ควรสนับสนุนการรบัรู้ในนโยบายขององคก์รและกจิกรรมทีส่ามารถเสรมิ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งพนกังานทกุระดบั 

  วฒันธรรมองคก์รดา้นการมุง่เน้นรายละเอยีดในการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัใน

ระดบัค่อนขา้งตํ่ากบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานต่างชาตแิห่งหน่ึงในประเทศไทย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คมสนั อนิกนั. (2547 : 87) ทีพ่บว่าพนักงานบรษิทั ฟอสเตอร ์วลีเลอร ์

อนิเตอรแ์นชัน่แนล คอรป์อเรชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั มทีศันะทีม่ต่ีอวฒันธรรมองคก์รโดยรวมในระดบัดมีาก และ

มลีกัษณะเด่นสุดในงานที่ให้รายละเอียดแก่ผู้ร่วมงานและลูกค้าอย่างเพยีงพอต่อการนําไปสู่เป้าหมายของงาน 

ตลอดจนมคีวามภูมใิจในงานทีไ่ดร้บัผดิชอบ ซึง่ลกัษณะเด่นดงักล่าวน้ี จะนําไปสู่การพฒันาตนเองในการทํางาน 

และมคีวามสาํคญัต่อการทาํงานเพราะไมเ่พยีงแต่จะทาํใหก้า้วหน้าในอาชพี ยงัสามารถทํางานใหเ้กดิประโยชน์ต่อ

เพือ่นร่วมงาน ตลอดจนลกูคา้ได ้

 

ข้อเสนอแนะสาํหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรมกีารศกึษาถงึปจัจยัอืน่ๆ ทีค่าดวา่จะมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน เพือ่

นําผลมาใชเ้ป็นแนวทางปรบัปรุงจะไดนํ้าปจัจยัเหล่านัน้ไปปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัการทาํงานอนัจะสง่ผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์ร เชน่ 

  1.1 ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

  1.2 คุณภาพชวีติการทาํงานของพนกังานมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

  1.3 การรบัรูบ้รรยากาศองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัองคก์รของพนกังาน 

  1.4 การบรหิารทรพัยากรมนุษยม์คีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัองคก์รของพนกังาน 
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 2. ในการศึกษาครัง้น้ีเป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามเพียง         

อย่างเดียว ดังนัน้ควรเพิม่การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในหัวข้อวิจัย การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ

ความสมัพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกบัความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหน่ึงใน 

ประเทศไทย เพือ่วางแผนและพฒันาวฒันธรรมองคก์รใหด้ยีิง่ขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาอย่างสงูของ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกุิตตา อาจารย์ที่

ปรกึษาสารนิพนธ ์ที่กรุณาให้คําแนะนํา ความช่วยเหลอื และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการวจิยันับตัง้แต่

เริม่ตน้ดาํเนินการวจิยัจนเสรจ็สิน้สมบรูณ์เรยีบรอ้ย ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูในความกรุณาของอาจารย ์

จงึขอกราบขอบพระคุณอาจารยไ์ว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. ณกัษ์ กุลสิร ์และอาจารย ์ดร. วรนิทรา ศริสิทุธกุิล ทีก่รุณา

เป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ ์ตรวจแบบสอบถามและใหค้ําแนะนํา ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง

แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่แก่ผูว้จิยั 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ส ัง่สอนวิชาความรู้อันเป็นพื้นฐานที่ทําให้เกิดผลสําเร็จใน

การศกึษาและการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ทีอ่บรมสัง่สอน ใหก้ารสนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจทีส่าํคญัอย่างยิง่ใน

การศกึษาระดบัปรญิญาโทจนทาํใหผู้ว้จิยัประสบความสาํเรจ็ 

 สุดท้ายน้ีผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณพนักงานธนาคารทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกบั 

ขอ้มลูต่างๆ และการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งด ี
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