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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาถึงเรื่องวัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคกร ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ 
พนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสํานักงานใหญ
แบงเปน 2 อาคารไดแก อาคารนานาเหนือและอาคารสุขุมวิท จํานวน 386 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค การทดสอบความแตกตางโดยใชสถิติคาที คาความแปรปรวนทางเดียว และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. พนักงานที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุระหวาง 41-50 ป การศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาการทํางาน 25 ป มีระดับตําแหนงงานเปนเจาหนาที่อาวุโส/หัวหนาสวน
มีอัตราเงินเดือน 30,000 – 59,999 บาท และอยูในสายงานบริหารการเงิน/บริหารความเสี่ยง/
ปฏิบัติการ 
 2. วัฒนธรรมองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ โดยรวมดานลักษณะ
ความเหลื่อมล้ําอํานาจ ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน ลักษณะความเปนชาย อยูในระดับ
มาก สวนลักษณะความเปนปจเจกนิยมอยูในระดับนอย 
 3. ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ โดยรวมอยู
ในระดับมาก โดยพนักงานมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดไดแกไดรับประโยชนจากสวัสดิการตางๆ
อาทิ เชนคารักษาพยาบาล สวัสดิการในการกูยืม หรือวันลาพักรอน เปนตนและความคิดเห็นใน
ระดับที่นอยที่สุดคือไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และงานที่รับผิดชอบ 
 4. พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน ระดับตําแหนง อัตรา
เงินเดือน และหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 5. วัฒนธรรมองคกรดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม
แนนอน ลักษณะความเปนชาย และลักษณะความเปนปจเจกนิยมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยดาน
ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนและดานลักษณะความเปนชายมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง สวนดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจและดานลักษณะความเปน
ปจเจกนิยมมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามในระดับต่ํา 
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 This research was aimed to study Organizational Culture Relating to Employee’s 
Commitment on Organization at Krung Thai Bank Public Company Limited. The sample in 
this research are 386 employees at headquarter of Krung Thai Bank in Bangkok which has 
2 buildings, Nana Nua and Sukhumvit. The analytical statistics consists of Percentage, 
Mean and Standard Deviation and test statistics includes Independent t-test, One-way 
Analysis of Variance, Pair Comparison Analysis by using Least Significant Difference and 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient is employed for relationship analysis. 
 The research results can be revealed as follows: 
 1. Most of employees who answer our questionnaire are female, aged range 
between 41-50 years old, highest education level is bachelor’s degree, has 25-30 years of 
working experience, at senior level and management level, earn Baht 30,000 - 59,999 
salary, and working financial management/ risk management and operational department. 
 2. Organizational Culture of Krung Thai Bank Public Company Limited has high 
level of power distance, uncertainty avoidance, and masculinity dimensions while has low 
level of individual dimension. 
 3. Employee’s Commitment on Organization at Krung Thai Bank Public Company 
Limited is mostly high due to benefits such as medical care, loan, and vocation. For the 
lowest, they earn benefits according to their duty and responsibility 
 4. Employees with different gender, age, education level, working experience, 
working position, salary, department have different organization commitment at statistically 
significant level of .01 
 5. Organization culture of power distance, uncertainty avoidance, masculinity and 
individual dimensions have relation with employee’s commitment on organization at Krung 
Thai Bank Public Company Limited at statistically significant levels of .01. By the relation 
level of uncertainty avoidance and masculinity dimensions have same directional 
relationship in moderate level. Power distance and individual dimensions have opposite 
directional relationship in low level. 
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 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไปดวยดี จากความกรุณา ความชวยเหลือ และความปรารถนาดีที่
ใหคําปรึกษา และเปดโอกาสใหไดทําหัวขอวิจัยที่มีประโยชนตองคกร จาก รศ.สุพาดา สิริกุตตา 
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ซึ่งไดสละเวลาอันมีคาในการใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในการวิจัย
ไมวาจะเปนเรื่องงานวิจัย การเรียน รวมถึงกําลังใจในการทําวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ณักษ กุลิสร และ อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล ที่กรุณาเปน
คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงสารนิพนธ รวมถึงการเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบถามงานวิจัย พรอม
ทั้งใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนตอการทําวิจัย 
 นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารยคณะสังคมศาสตร ในโครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูที่เปนประโยชน และใหความใหความชวยเหลือแก
ผูวิจัย รวมถึงเจาหนาที่ในโครงการทุกทานที่ใหความชวยเหลือและประสานงานตางๆ ที่ทําใหงาน 
วิจัยออกมาเสร็จสมบูรณ 
 ขอขอบพระคุณพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกทานที่ไดเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม
และชวยทําใหสารนิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 
 

 สุดทายนี้ขอกราบขอบคุณพระคุณ บิดา มารดา และพ่ีๆนองๆ ทุกคนที่เปนกําลังใจและคอย
ชวยเหลือ รวมถึงการสนับสนุนใหไดรับการศึกษาเปนอยางดีตลอดจนเปนกําลังใจและคอยสั่งสอนใน
เรื่องการดําเนินชีวิต ขอขอบพระคุณครู อาจารยทุกทานในอดีตที่อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูอันเปนพ้ืนฐาน และขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคน รวมถึงพ่ีๆ นองๆ ที่ทํางานและผูปรารถนาดี ที่คอย
ใหกําลังใจและชวยเหลือ กอใหเกิดผลสําเร็จในการทําสารนิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวง 
  
            
        นงนภา จันทรแปน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
บทที่  หนา 

1 บทนํา ………………………………………………………………………………. 1 
 ภูมิหลัง............................................................................................................. 1 
 ความมุงหมายของการวิจัย ………………………………………………………… 2 
 ความสําคัญของการวิจัย ……………………………………………………………. 2 
 ขอบเขตการวิจัย ……………………………………………………………………. 2 
 ตัวแปรที่ศึกษา ……………………………………………………………………… 3 
 นิยามศัพทเฉพาะ …………………………………………………………………… 4 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย ……………………………………………………………. 6 
 สมมติฐานงานวิจัย ………………………………………………………………….. 7 
   

2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ …………………………………………………... 8 
 ทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร ……………………………………… 8 
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร ………………………………… 15 
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับประชากรศาสตร ………………………………………. 18 
 ประวัติ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ……………………………………………………… 21 
 งานวิจัยที่เก่ียวของ …………………………………………………………………. 24 
 สรุปทฤษฎีและแนวคิดทีใ่ชในงานวิจัย …………………………………………….. 30 
   

3 วิธีดําเนินการวิจัย …………………………………………………………………… 32 
 การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง …………………………………….. 32 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย …………………………………………………. 33 
 การเก็บรวบรวมขอมลู ……………………………………………………………… 39 
 การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล ……………………………………………… 40 
 สถติิทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล ……………………………………………………... 41 
   

4 ผลการวิเคราะหขอมูล ……………………………………………………………… 48 
 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล……………………………………………….. 48 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ……………………………………………………. 48 
 ผลการวิเคราะหขอมูล ………………………………………………………………. 49 

 



 

สารบัญ (ตอ) 
 
บทที่  หนา 

5 สรุป อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ ……………………………………………. 92 
 สังเขปการวิจัย ……………………………………………………………………… 92 
 สรุปผลการวิจัย …………………………………………………………………….. 93 
 การอภิปรายผล …………………………………………………………………….. 98 
 ขอเสนอแนะ ………………………………………………………………………… 104 

  ขอเสนอแนะทีไ่ดจากการวิจัย ………………………………………………….. 104 
  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป ……………………………………………. 108 

   
บรรณานุกรม ………………………………………………………………………………….. 109 

   
ภาคผนวก ……………………………………………………………………………………… 113 

 ภาคผนวก ก ……………………………………………………………………………….. 114 
 ภาคผนวก ข ……………………………………………………………………………….. 121 

   
ประวัติยอผูทําสารนิพนธ …………………………………………………………………….. 123 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีตาราง 
 
 ตาราง  หนา 

1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางแบงตามสัดสวน ………………………………… 33 
2 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ……………………………………….. 34 
3 จํานวน ความถี่ และคารอยละ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ………………. 49 
4 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเหน็ตอวัฒนธรรมองคกรของ

พนักงานธนาคารกรงุไทย สํานักงานใหญ รวมรายดาน ………………………….. 53 
5 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเหน็ตอวัฒนธรรมองคกรของ

พนักงานธนาคารกรงุไทย สํานักงานใหญ ดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ….. 54 
6 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเหน็ตอวัฒนธรรมองคกรขอ

พนักงานธนาคารกรงุไทย สําหนักงานใหญ ดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม
แนนอน ……………………………………………………………………………… 55 

7 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเหน็ตอวัฒนธรรมองคกรของ
พนักงานธนาคารกรงุไทย สํานักงานใหญ ดานความเปนชาย …………………… 56 

8 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเหน็ตอวัฒนธรรมองคกรของ
พนักงานธนาคารกรงุไทย สํานักงานใหญ ดานลักษณะความเปนปจเจกนิยม/
กลุมนิยม ……………………………………………………………………………. 57 

9 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ …………………………………………………… 58 

10 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความผูกพันตอองคกรโดยรวมของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ดานเพศ ………………………………………… 

 
60 

11 การทดสอบคาความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ดานอายุ โดยใชสถติิ Levene’s test ………….. 61 

12 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ จําแนกตามอายุ โดยวิธทีดสอบแบบ Brown-
Forsythe ……………………………………………………………………………. 62 

13 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มีอายุแตกตางกันกับความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ โดยใชวิธีทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 ……………………………………………………………………….. 62 

14 การทดสอบคาความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ ดานระดับการศึกษา โดยใชสถิต ิLevene’s test.. 64 

 



 

บัญชีตาราง (ตอ) 
 
 ตาราง  หนา 

15 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความผูกพันตอองคกรโดยรวมของพนักงาน
ธนาคาร กรุงไทย สํานักงานใหญ จําแนกตามระดับการศกึษา โดยใชวิธีทดสอบ
แบบ Brown-Forsythe …………………………………………………………….. 64 

16 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มรีะดับการศึกษา แตกตางกันกับ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรงุไทย สํานักงานใหญ โดยวิธี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ………………………………………………………… 65 

17 การทดสอบคาความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ดานระยะเวลาการทํางาน โดยใชสถิต ิLevene’s 
test ………………………………………………………………………………….. 66 

18 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความผูกพันตอองคกรโดยรวมของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน โดยวิธีทดสอบ
แบบ Brown-Forsythe …………………………………………………………….. 67 

19 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มรีะยะเวลาการทํางานแตกตางกัน
กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรงุไทย สํานักงานใหญ โดยใชวิธี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ………………………………………………………… 68 

20 การทดสอบคาความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ดานระดับตําแหนงงาน โดยใชสถติิ Levene’s 
test ………………………………………………………………………………….. 71 

21 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความผูกพันตอองคกรโดยรวมของพนักงาน
ธนาคาร กรุงไทย สํานักงานใหญ จําแนกตามระดับตําแหนงงาน โดยวิธีทดสอบ
แบบ Brown-Forsythe …………………………………………………………….. 71 

22 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มรีะดับตําแหนงงานแตกตางกัน
กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรงุไทย สํานักงานใหญ โดยใชวิธี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ………………………………………………………… 72 

23 การทดสอบคาความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ดานอัตราเงนิเดือน โดยใชสถิต ิLevene’s test... 73 

24 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความผูกพันตอองคกรโดยรวมของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ จําแนกตามอัตราเงินเดือน โดยวิธีทดสอบแบบ 
Brown-Forsythe …………………………………………………………………… 74 

 



 

บัญชีตาราง (ตอ) 
 
 ตาราง  หนา 

25 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน แตกตางกันกับ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรงุไทย สํานักงานใหญ โดยใชวิธี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ……………………………………………………….. 75 

26 การทดสอบคาความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงาน
ธนาคาร กรุงไทย สํานักงานใหญ ดานหนวยงานที่สงักัดโดยใชสถติิ Levene’s 
test ………………………………………………………………………………….. 77 

27 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความผูกพันตอองคกรโดยรวมของพนักงาน
ธนาคาร กรุงไทย สํานักงานใหญ จําแนกตามอัตราเงนิเดือน โดยวิธีทดสอบแบบ 
Brown-Forsythe …………………………………………………………………… 77 

28 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มหีนวยงานที่สงักัด แตกตางกัน
กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรงุไทย สํานักงานใหญ โดยใชวิธี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ……………………………………………………….. 78 

29 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเหลื่อม
ล้ําอํานาจ กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงาน
ใหญ ………………………………………………………………………………… 80 

30 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะการ
หลีกเลี่ยงความไมแนนอน กับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ …………………………………………………… 83 

31 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเปน
ชาย …………………………………………………………………………………. 86 

32 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเปน
ปจเจกนิยม กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงาน
ใหญ ………………………………………………………………………………… 88 

33 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน ………………………………………………………. 91 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชภีาพประกอบ 
 
 ภาพประกอบ  หนา 

1 กรอบแนวคิดการวิจัย ………………………………………………………………… 6 
 
 
 



บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง  
 การทําธุรกิจนั้น สิ่งสําคัญที่จะทําใหองคกรขับเคลื่อนไปไดคือ บุคลากรที่อยูภายในองคกร 
ซึ่งสิ่งที่หลอหลอมใหบุคลากรเหลานั้นปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดําเนินงานและใชชีวิตอยูรวมกัน
ไดในองคกร ก็คือ วัฒนธรรมองคกร ซึ่งเปนเสมือนสิ่งที่คนในองคกรยึดถือและใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติการเดียวกันมาจากรุน สูรุน บุคลากรที่ดี จะเปนแรงที่จะชวยผลักดันความสําเร็จใหเกิดข้ึนกับ
องคกร นอกจากการที่บุคลากรในองคกรจะเปนผูที่มีคุณภาพและความสามารถแลว บุคลากรเหลานี้
จะตองเรียนรูถึงวัฒนธรรมองคกร เพ่ือที่จะเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคกร มีความรูสึก
ผูกพัน ที่จะมุงมั่น เต็มใจ และตั้งใจ ที่จะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค และจุดมุงหมายที่ตั้งไว การ
ปลูกฝงใหบุคลากรมีจิตสํานึกรักองคกร จะชวยลดอัตราการออกของพนักงาน ทําใหบุคลากรมีอายุ
การทํางานในองคกรนานข้ึน 
 วัฒนธรรมองคกร เปนความเชื่อ คานิยม รวมทั้งภาษาวัตถุสิ่งของตาง ๆ วัฒนธรรมทําให
คนรวมตัวกันเปนสังคม มีการอยูรวมกันอยางมีระเบียบ เปนขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนในองคกร
ยึดถือปฏิบัติในทางเดียวกัน ฮอฟสตีด (Hofstede. 1997) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมองคกรไว
วา วัฒนธรรมองคกรหมายถึงแบบแผนความคิด ความรูสึกของสมาชิกที่ไดรับการกําหนดรวมกัน
ภายในองคกร ซึ่งมีผลทําใหสมาชิกในองคกรนั้นแตกตางไปจากสมาชิกคนอ่ืนๆ การมีวัฒนธรรม
องคกรที่ดีนั้นจะสงผลใหพนักงานในองคกรเกิดความรูสึกผูกพันที่จะตั้งใจทํางานในองคกรใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวขององคกร มารช มันนาริ (ปาริฉัตร แกวเจริญ. 2555:16; อางอิงจาก Marsh 
Mannari. 1977: 57) ใหความหมายวา ความผูกพันตอองคกร เปนความตั้งใจของพนักงานที่จะให
ความพยายามอยางมาก เพ่ือประโยชนขององคกร เปนความสามารถที่จะอยูกับองคกรตลอดไป 
และมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการตลอดจนการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร การ
ที่องคกรสรางความรูสึกผูกพันใหพนักงานรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งและรูสึกมีความจงรักภักดีตอ
องคกรไดนั้นจะเปนพลังสําคัญที่จะชวยขับเคลื่อนองคกรใหกาวสูความสําเร็จ  
 ในปจจุบัน การแขงขันของธนาคารพาณิชยนั้นมีความรุนแรงข้ึน รวมไปถึงธนาคาร
พาณิชยขนาดเล็กที่เปดข้ึนมาใหม เขามาแขงขันกับธนาคารขนาดใหญมากข้ึน จึงทําใหธนาคาร
เหลานี้มีการพัฒนากันภายในองคกรอยางตอเนื่อง ธนาคารกรุงไทยเปนธนาคารที่มีชื่อเสียงและได
กอตั้งมากวา 47ป ก็ไมไดใหความสําคัญเฉพาะกับลูกคาเทานั้น แตทางธนาคารของเรานั้นให
ความสําคัญกับบุคลากรในองคกรทุกคน เนื่องจากบุคลากรเหลานี้เปนแรงสําคัญที่จะทําใหองคกร
บรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว ธนาคารไดมีการจัดโครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
ใหแกบุคลากรอยูเสมอ บุคลากรที่เขามาทํางานใหม จะไดรับการปฐมนิเทศและฝกอบรมกอนเขามา
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ปฏิบัติงานจริง เพ่ือที่จะเปนการแนะนําและปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหแกทุกคน จะไดนําสิ่งนั้นเขามา
ปฏิบัติใหถูกตอง ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหองคกรเกิดประโยชนสูงสุด 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาถึงวัฒนธรรมองคกรที่มีผลตอความผูกพันของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สํานักงานใหญ เพ่ือเปนประโยชนตอการนําไปพัฒนาปรับใชให
เหมาะสมสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปใหมีประสิทธิภาพ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 โดยการวิจยัครั้งนี้มีจุดมุงหมายดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาความผูกพันของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สํานักงานใหญ
โดยจําแนกตามลักษณะบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน ระดับตําแหนง 
และ อัตราเงินเดือน  
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคาร กรุงไทย จํากัด(มหาชน) สํานักงานใหญ 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ผูบริหารและพนักงานในองคกร สามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัย ไปปรับใชและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน ที่สงผลกระทบตอความผูกพันของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)  
 2. ผูบริหารและพนักงาน นําขอมูลการวิจัยที่ไดไปปรับใชในวัฒนธรรมองคกร ใหเหมาะ
กับสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบัน ไดอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือสงเสริมใหพนักงานมีความ
ผูกพันกับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) มากย่ิงข้ึน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยทําการศึกษาวัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) 
  
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักงานใหญแบงเปน 2 อาคารไดแก อาคารนานาเหนือและอาคารสุขุมวิท 
ซึ่งมีพนักงานทั้งสิ้น 4,430 คน (ที่มา: งานขอมูลพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย. (2556, 
พฤษภาคม) รายงานจํานวนพนักงานจําแนกตามสังกัดและคุณวุฒิ) 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)ใน
สํานักงานใหญ ผูวิจัยทราบจํานวนประชากร ในการกําหนดขนาดตัวอยางครั้งนี้ ใชวิธีคํานวณจาก
สูตรของทาโร ยามาเน (ลวน สายยศ; และอังคนา สายยศ. ,2536: 260-261; อางอิงจาก Yamane. 
1967: 886-887) โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนที่ .05 ไดขนาดตัวอยางจํานวน 367 คน และเพ่ิม
จํานวนตัวอยาง 5 % ของกลุมตัวอยางไดเทากับ 19 คน รวมขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 386คน 
วิธีการสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) และวิธีการ
สุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience sampling) 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) 
  1.1 ลักษณะสวนบุคคล ไดแก 
   1.1.1 เพศ 
    1.1.1.1 ชาย 
    1.1.1.2 หญงิ 
   1.1.2  อายุ 
    1.1.2.1 21 – 30 ป 
    1.1.2.2 31 - 40 ป 
    1.1.2.3 41- 50 ป 
    1.1.2.4 51 – 60 ป 
   1.1.3  ระดับการศึกษา 
    1.1.3.1 ต่ํากวาปริญญาตร ี
    1.1.3.2 ปริญญาตร ี
    1.1.3.3 ปริญญาโท 
    1.1.3.4 ปริญญาเอก 
   1.1.4  ระยะเวลาการทํางาน 
    1.1.4.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป 
    1.1.4.2 7 – 12ป 
    1.1.4.3 13 – 18ป 
    1.1.4.4 19 – 24ป 
    1.1.4.5 25 – 30ป 
    1.1.4.6 มากกวา31ป 
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   1.1.5  ระดับตําแหนงงาน 
    1.1.5.1 พนักงานปฏิบัติการ/เจาหนาที ่
    1.1.5.2 เจาหนาที่อาวุโส/หัวหนาสวน 
    1.1.5.3 รองผูอํานวยการฝาย 
    1.1.5.4 ผูอํานวยการฝายหรือมากกวา 
   1.1.6  อัตราเงินเดือน 
    1.1.6.1 นอยกวา 30,000 บาท 
    1.1.6.2 30,000 – 59,999 บาท 
    1.1.6.3 60,000 – 89,999 บาท 
    1.1.6.4 90,000 – 119,999 บาท 
    1.1.6.5 120,000 บาท ข้ึนไป  
   1.1.7 หนวยงานที่สงักัด 
    1.1.7.1 สายงานธุรกิจรายยอย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ 
    1.1.7.2 สายงานบริหารการเงิน/บริหารความเสี่ยง/ปฏิบัติการ 
    1.1.7.3 สายงานปรับโครงสรางหนี้และบริหารสินทรัพย 
    1.1.7.4 สายงานการตลาดและสื่อสารองคกร/บริการจัดการทางการเงิน 
    1.1.7.5 สายงานตรวจสอบภายใน/บริหารงานกฎหมาย/ทรัพยากรบุคคล 
   1.1.8 วัฒนธรรมองคกร  
    1.1.8.1 ลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ 
    1.1.8.2 ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน 
    1.1.8.3 ลักษณะความเปนเพศชาย 
    1.1.8.4 ลักษณะความเปนปจเจกนิยม 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด(มหาชน) สํานักงานใหญ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลพ้ืนฐานทั่วไปของบุคคลในดานเพศ อายุ สถานภาพ
ศึกษา ระดับตําแหนง ระยะเวลาการทํางาน อัตราเงินเดือนของ และหนวยงานที่สังกัด พนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 2. วัฒนธรรมองคกร หมายถึง ปจจัยคือ ปจจัยที่มีผลใหมีการปฏิบัติงาน หรือการ
ประพฤติตน ในองคกรมีลักษณะที่เหมือนกัน ทั้งทางดาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความสัมพันธใน
องคกร ในที่นี้หมายถึงวัฒนธรรมองคกรของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
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  1.1 ลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ หมายถึง การแบงกลุมกันภายในของพนักงานบ
มจ.ธนาคารกรุงไทยออกเปนระดับตางๆ ทําใหมีความแตกตางกันตามอํานาจหนาที่ การตัดสินใจ 
สถานภาพและบทบาททางสังคม 
  1.2 ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน หมายถึง พนักงานในบมจ.ธนาคารกรุงไทย
ลดความเสี่ยงจากความไมแนนอนที่อาจะเกิดข้ึนโดย การใชความรูความสามารถที่มีอยูอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย รับผิดชอบตอองคกรและเพ่ือนรวมงาน
เพ่ือชวยลดความผิดพลาด หรือปญหาที่จะเกิดข้ึนใหนอยที่สุด 
  1.3 ลักษณะความเปนชาย หมายถึง พฤติกรรมการยอมรับความแตกตางกันทางเพศ
ของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการยอมรับถึงความสามารถ และประสบการณของบุคลากร
ตางเพศ การทํางานดวยความเด็ดขาด เนนผลของงานเปนหลักในการพิจารณาความดีความชอบ
หรือเลื่อนตําแหนง   
  1.4 ลักษณะความเปนปจเจกนิยม ลักษณะความเปนปจเจกนิยม หมายถึง พนักงาน
ในบมจ.ธนาคารกรุงไทยที่มีความเปนสวนตัวสูงโดยไมคํานึงถึงความรูสึกของเพ่ือนรวมงาน ไมสนใจ
ความเปนไปภายในองคกรถาไมเก่ียวของกับตัวเอง  
 2. ความผูกพันตอองคกรของพนักงานในธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สํานักงานใหญ 
หมายถึง ความรูสึกที่พรอมจะทุมเทแรงกายแรงใจทํางานใหแกธนาคารกรุงไทยอยางเต็ม
ความสามารถ มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของธนาคารกรุงไทยไมใชแคพนักงาน โดยสามารถวัดได
จาก ความตั้งใจ พยายาม เสียสละที่จะทํางานใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเกิดประโยชนสูงสุดตอ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 เรื่อง วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร ของพนักงานธนาคารกรุงไทย
สํานักงานใหญ 
  
 ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

ปจจัยดานลักษณะบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ระยะเวลาการทํางาน 
5. ระดับตําแหนง 
6. อัตราเงินเดือน 
7. หนวยงานที่สงักัด 

 
ความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรงุไทย 

สํานักงานใหญ 

วัฒนธรรมองคกร 
1. ลักษณะความเหลื่อมล้ํา

อํานาจ 
2. ลักษณะการหลีกเลี่ยง

ความไมแนนอน 
3. ลักษณะความเปนชาย 
4. ลักษณะความเปนปจเจก

นิยม 
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สมมติฐานงานวิจัย 
 1. ปจจัยดานลักษณะบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน ระดับ
ตําแหนงอัตราเงินเดือนและ หนวยงานที่สังกัด แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน 
 2. วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคาร 
กรุงไทย สํานักงานใหญ 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรมีผลตอความผูกพันของพนักงานธนาคารกรุงไทย
(สํานักงานใหญ) ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของโดยแบงออกตามลําดับ
ข้ันตอนดังแสดงตอไปนี้ 
 1. ทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร 
 2. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 
 3. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับประชากรศาสตร 
 4. ประวัติ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1. ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร 
 1.1 ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมองคกร 
 เจริญวิทย สมพงษธรรม (อภิญญา แจมแจง. 2551: 4; อางอิงจาก เจริญวิทย สมพงษธรรม. 
2548) ไดใหทัศนะเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรมี 3 กลุมแนวคิด ไดแก 
 1.  กลุมแนวคิดที่มองวาวัฒนธรรมองคกรเปนเอกภาพ (Integration Perspective) กลุมนี้มี
แนวคิดวาวัฒนธรรมองคกรเปนเสมือนตัวเชื่อมความสัมพันธที่ชวยทําใหองคกรยึดเหนี่ยวอยูได 
เบเกอร (Baker.1980) กลุมนี้มีความเชื่อวาวัฒนธรรมที่แกรงจะเปนหัวใจที่จะนําไปสูความเปนเลิศ
ขององคกร  
 2.  กลุมแนวคิดที่มองวาวัฒนธรรมมีความแตกตางกัน (Differentiation Perspective) กลุม
นี้มีความแนวคิดวาความเปนเอกภาพของวัฒนธรรมนาจะเกิดภายในกลุมวัฒนธรรมยอยเทานั้น แต
วัฒนธรรมยอยตางๆ อาจจะเกิดภายในกลุมวัฒนธรรมยอยเทานั้น แตวัฒนธรรมยอยตางๆ อาจเกิด
ความขัดแยงได เนื่องจากความแตกตางในอาชีพ เพศ ชนชั้น เชื้อชาติ และสถานะทางสังคม 
 3.  กลุมแนวคิดที่มองวาวัฒนธรรมองคกรมีความกระจัดกระจาย (Fragmentation 
Perspective) มีความคิดวาความเชื่อมีความกํากวม ไมชัดเจน หรือมีความคิด ความเชื่อหลากหลาย
แตกตางกันมาก การหาความเปนเอกภาพภายในกลุมวัฒนธรรมยอยจึงทําไดไมงายนัก 
 จากแนวความคิดที่แตกตางกันจึงมีผูใหความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมองคกร
แตกตางกัน เชน วัฒนธรรมองคกรหมายถึง รูปแบบฐานคติพ้ืนฐานซึ่งสราง คนพบ หรือพัฒนาข้ึน 
โดยคนกลุมหนึ่ง เพ่ือใชในการแกปญหาในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอก หรือการ
ประสานงาน ภายใน และสามารถใชงานไดดี จนกระทั่งไดรับการยอมรับวาเปนสิ่งที่ถูกตอง จึงไดรับ
การกําหนดไปยังสมาชิกใหม เพ่ือใชเปนแนวทางในการรับรู การคิด และรูสึกตอปญหาตางๆ เชน 
(Schein. 1990)  
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 แมนเน็น (อภิญญา แจมแจง. 2551: 5; อางอิงจาก Mannen.1988) วัฒนธรรมองคกร 
หมายถึง ความรูซึ่งสมาชิกในกลุมมีสวนรวมโดยความรูนี้จะเปนสิ่งที่ใชบอกกลาว กําหนด และมี
สวนสัมพันธักับกิจกรรมการปฏิบัติงานประจําและไมประจําของสมาชิก  
กอรดอน(อภิญญา แจมแจง. 2551: 5; อางอิงจาก Gordon.1999) วัฒนธรรมองคกร หมายถึงสิ่งที่
อธิบายสภาพแวดลอมภายในองคกรที่รวมเอาขอสมมติ (Set of Assumptions) ความเชื่อและ
คานิยมที่สมาชิกขององคกรมีรวมกันและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือมีปฏิสัมพันธกับ
โครงสรางอยางเปนทางการในการกําหนดรูปแบบพฤติกรรมวัฒนธรรมเก่ียวของกับการมี
ความหมายหรือการตีความรวม  
 รอนนินส(ฐิติมา วงศนาค.2544; อางอิงจาก Ronnins 1989) ไดรับอธิบายความสําคัญของ
วัฒนธรรมองคการวา เปนลักษณะเฉพาะของแตละองคการ ทําใหมองเห็นความแตกตางระหวาง
องคการ และทําใหเกิดการยึดมั่นผูกพันของคนในองคการ ชวยลดความยึดมั่นในตัวเองของสมาชิก 
ทําใหเกิดความรวมมือกันนอกจากนี้ยังทําใหเกิดจิตสํานึกซึ่งเปนกลไกในการควบคุมองคการ โดยไม
ตองใชระบบการบริหารมาควบคุม 
 เฮลริเจล, สลอคและ วูดแมน (อภิญญา วงศกุหลาบ. 2548; อางอิงจาก Hellriegel, Sloc; 
& Woodman. 1995) กลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมองคการไวดังนี้ 
 1. ความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการสมาชิกในองคการสามารถรับรูไดจาก
ประวัติ ศาสตรหรือเรื่องราวขององคการนั้นๆ ในอดีตเพ่ือนํามาเปนบรรทัดฐานและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตอไปในอนาคต 
 2. วัฒนธรรมองคการชวยสงเสริมความผูกพันของสมาชิกในองคการ มีความรูสึกรวม
ภายในปรัชญาและคานิยมที่ทุกคนยอมรับ และพยายามปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายในที่สุด 
 3. วัฒนธรรมองคการเปนการกําหนดมาตรฐานของพฤติกรรมในการควบคุมสมาชิกใน
องคการใหมีพฤติกรรมและการปฏิบัติในแนวทางที่พึงปรารถนา 
 4. วัฒนธรรมองคการจะมีความสันพันธตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
และการผลิตโดยตรง 
 5. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่กอใหเกิดเอกลักษณขององคการ ถาหากย่ิงมีการกําหนดวัฒนธรรม
ที่เดนชัดมากก็จะทําใหสมาชิกไดรับรูถึงแนวทางการปฏิบัติขององคการไดดีย่ิงข้ึน รวมทั้งทําใหเกิด
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการมากย่ิงข้ึน 
 จากความหมายที่นักวิชาการไดใหความหมายนั่นสามารถสรุปไดวา วัฒนธรรมองคกร
หมายถึงคานิยม ความเชื่อ และแนวทางในการปฏิบัติที่บุคคลในองคกร ยึดถือปฎิบัติกันจนเปนธรรม
เนียมปฏิบัติในองคกร วัฒนธรรมองคกรจะเกิดข้ึนไดเมื่อภายในองคกรมีการสื่อสารปฏิสัมพันธ
ระหวางกัน ถายทอดวิธีการทํางาน การดําเนินชีวิตภายในองคกรผานไปสูสมาชิกใหมในองคกร ซึ่ง
ในแตละองคกรก็จะมีเอกลักษณเปนของตนเอง ทั้งนี้การมีวัฒนธรรมองคกรที่ดีนั้นเปนแบบแผนใน
การปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ดีขององคกร 
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 1.2 หนาที่ของวัฒนธรรมองคกร 
 ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ (รวีวรรณ ลีมาสวัสด์ิกุล. 2551: 10; อางอิงจาก ธนวรรธ          
ตั้งสินทรัพยศิริ.  2550) ไดกลาววา ความสําคัญของวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอพฤติกรรมองคการ 
และเชื่อวาวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งมีสวนในการลดอัตราการหมุนเวียนของพนักงานในองคการ 
 1. วัฒนธรรมองคการมีบทบาทในการกําหนดขอบเขต(Boundary defining role) ในการ
แบงแยกองคการหนึ่งใหแตกตางจากในองคการหนึ่ง 
 2. วัฒนธรรมองคการ จะทําหนาที่ในการถายทอดคุณลักษณะเดินของสมาชิกในองคการ 
 3. วัฒนธรรมองคการจะชวยใหกระบวนการในการถายทอดความผูกพันจากรุนสูรุน 
 4. วัฒนธรรมองคการชวยใหเกิดเสถียรภาพในระบบสังคม ซึ่งวัฒนธรรมจะทําหนาที่คลาย
ตัวเชื่อมใหสมาชิกในองคการใหมีมาตรฐานในการพูดและปฏิบัติอยางเดียวกัน 
 5. วัฒนธรรมองคการเปรียบเหมือนกลไกในการสรางการรับรู (Sense-making)และกลไก
ในการควบคุม(Control-mechanism) ที่เปนแนวทางในการสรางทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน 
 จากหนาที่ของวัฒนธรรมองคการที่กลาวมาหนาที่ที่ 5 เปนหนาที่ที่นักบริหารควรใหความ 
สําคัญเพราะบทบาทของวัฒนธรรมจะมีผลตอพฤติกรรมของพนักงานที่นับวันจะย่ิงมีความสําคัญใน
สถานที่ทํางาน ย่ิงในปจจุบันองคการมีการขยายในแนวกวางคือรูปแบบการควบคุม (Control) มี
รูปแบบในแนวราบหรือเปนโครงสรางองคการแบบแผน (Flattened structure) มีการทํางานเปนทีม
และการลดลงของระดับความเปนทางการ วัฒนธรรมที่เขมแข็งจะชวยใหเกิดความมั่นใจวาทุกจุดมี
แนวทางในการดําเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน 
  
 1.3 ลักษณะตางๆ ที่สําคัญของวัฒนธรรมองคการ 
 โรบิน และเคลาทเตอร (วรรณี ทวมวรเดช. 2551: 12; อางอิงจาก Robin; & Coulter. 
2002: 58-59) ไดกลาววา ผลการวิจัยพบวาวัฒนธรรมองคการมีองคประกอบที่เปนสาระสําคัญอยู 7 
ดานดวยกัน การใชองคประกอบทั้ง 7 ดานเหลานี้ในการประเมินองคการจะทําใหเห็นภาพของ
วัฒนธรรมองคการซึ่งองคประกอบเหลานี้จะแสดงถึงรูปแบบและบุคลิกลักษณะขององคการและวิถีที่
สมาชิกในองคการถือปฏิบัติอยู 
 1. ความคิดสรางสรรคและคามเสี่ยง (Innovation and risk taking) เปนระดับของพนักงาน
ที่ไดรับการกระตุนใหสรางความคิดสรางสรรคและเผชิญความเสี่ยงในการทํางาน 
 2. ความสนใจตอรายละเอียด(Attention to detail) เปนระดับของพนักงานที่ไดรับการ
คาดหวังวาจะใหความสนใจตอรายละเอียด 
 3. การมุงที่ผลลัพธ (Outcome orientation) เปนระดับซึ่งฝายบริหารมุงเนนผลลัพธมาก 
กวาเทคนิคและกระบวนการที่ใชเพ่ือทําใหเกิดผลสําเร็จ 
 4. การมุงที่บุคคล(Peopleorientation) เปนระดับฝายบริหารทําการตัดสินใจเพ่ือนําไปสู
การพิจารณาผลลัพธของบุคคลภายในองคการ 
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 5. การมุงที่ทีม(Team orientation) เปนระดับของงานกิจกรรม โดยมรการจัดองคการใน
ลักษณะการทํางานรวมกันเปนทีมมากกวาการทํางานสวนตัว 
 6. การกระทําเชิงรุก (Aggressiveness)เปนระดับซึ่งบุคคลมีการทํางานในลักษณะเชิงรุก
และมีการแขงขันมากกวาทําไปเรื่อยๆ 
 7. ความคงที่ (Stability) เปนระดับซึ่งกิจกรรมองคการเนนเก่ียวกับการบํารุงรักษา
สถานภาพซึ่งตรงขามกับการเจริญเติบโต 
 เดิมโครงรางวัฒนธรรมองคการไดพัฒนาข้ึนมาสําหรับการประเมินความสอดคลองระหวาง
บุคคลและคุณคาขององคการ โดยโอเรียลลี แชทแมน และเคลดเวล (วรรณี ทวมวรเดช. 2551; 
อางอิงจาก O’Reilly. Chatman; & Caldwell. 1991) ซึ่งแชทแมนไดทําการศึกษาผูตรวจสอบระดับ
เริ่มตน (Entry Level Auditor) จํานวน 171 ตัวอยาง สําหรับองคการดานบัญชีในประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบวาการจางงานที่ไดบุคคลที่มีประสิทธิภาพตั้งแตเริ่มแรกจะมีความสัมพันธกับ
องคการที่มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว และผูที่ถูกจางงานที่มีความสามารถจะมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในองคการ และอยูกับองคการอยางยาวนาน 
 ภายหลังโครงรางวัฒนธรรมองคการไดมีการปรับปรุงสําหรับใชเปนเครื่องมือในการ
ประเมินวัฒนธรรมองคการตามลักษณะดังกลาวทั้ง 7 ดานโดยการใหกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทน
ประชากรขององคการนั้นๆ ตอบแบบสอบถามดานโครงรางวัฒนธรรมองคการจะชวยทําใหทราบถึง
ทัศนคติ ตางๆ ที่มีตอวัฒนธรรมองคการ 
 ฮอฟสตีด (Hofstede.1997) ไดกําหนดปจจัยบงชี้ลักษณะของวัฒนธรรมองคการไวโดย
ละเอียด และครอบคลุมลักษณะตางๆ ในองคการ แบงออกเปนดังนี้ 
 1.  ลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ (Power Distance) เปนลักษณะที่สมาชิกในองคการ
คาดหวังและยอมรับวาอํานาจของบุคคลในองคการมีความไมเทาเทียมกัน ซึ่งอธิบายไดจากระบบ
คานิยมของสมาชิกที่มีอํานาจนอยกวา โดยวิธีการในการกระจายอํานาจสามารถอธิบายไดจาก
พฤติกรรมของผูที่มีอํานาจมากคือ ตัวนํา 
  องคการที่มีการเหลื่อมล้ําของอํานาจสูง สถานภาพของผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับ 
บัญชามีความไมเทาเทียมกัน กลาวคือ มีการรวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง ผูใตบังคับบัญชาคาดหวังวา
จะไดรับการบอกใหทําอะไรบาง มีบุคลากรระดับหัวหนามาก โครงสรางองคการสูง มีชองวางของ
ระบบเงินเดือนระหวางผูบริหารกับพนักงานระดับลางมาก องคการที่มีการเหลื่อมล้ําของอํานาจต่ํา 
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาอยูในฐานะที่เทาเทียมกัน ระบบการจัดการลําดับข้ันการบังคับ
บัญชาเปนความไมเทาเทียมกันทางบทบาท เพ่ือความไมสะดวกในการทํางานซึ่งบทบาทอาจจะ
เปลี่ยนแปลงได ในองคการมีการกระจายอํานาจโครงสรางองคการเปนแบบปรามิดแนวราบ และมี
การจํากัดบุคลากรระดับหัวหนา 
  สรุปไดวา ลักษณะการเหลื่อมล้ําของอํานาจ (Power Distance) หมายถึง ภายใน
องคกรมีความแตกตางกันในดานอํานาจ ตามโครงสรางขององค ความไมเทาเทียมกันในดานสิทธิ
ดานตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจาก ตําแหนง บทบาท สถานภาพทางสังคมที่แตกตางกัน 
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 2.  ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน (Uncertainty Avoidance) เปนลักษณะ
วัฒนธรรมที่คนในองคการมีความอดทนหรือยอมรับสภาพที่มีอยูแนนอนในองคการ และสภาพการณ
ที่ไมสามารถคาดการณได ซึ่งการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน เปนการอธิบายถึงลักษณะ วิธีการ
แกปญหาความขัดแยง หรือความกาวราวที่อาจจะเกิดข้ึนของคนในสังคมแตละสังคม ซึ่งเปนลกัษณะ
ที่สมาชิกในองคการรูสึกถูกคุกคามจากความไมแนนอนหรือความคลุมเครือของสถานการณซึ่ง
กอใหเกิดความเครียด ทําใหเกิดการกําหนดกฎขอบังคับทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและไมเปนลาย
ลักษณอักษร 
  ในองคการที่มีการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนสูง จะมีการกําหนดกฎขอบังคับทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ เพ่ือควบคุมสิทธิและหนาที่ทั้งของพนักงานและนายจาง มีกฎระเบียบ
เพ่ือใชควบคุมกระบวนการทํางาน ซึ่งผูที่มีการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนสูงเชื่อวาความไมแนนอน
ของชีวิตเปนอุปสรรคที่ตองตอสู และคนกลุมนี้มีความเห็นวาความมั่นคงและเสถียรภาพในชีวิตเปน
สิ่งที่สําคัญที่สุด สวนองคการที่มีการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนต่ํา จะไมชอบความไมแนนอนของ
กฎระเบียบที่เปนทางการ จะบังคับใชเฉพาะในเรื่องที่จําเปนเทานั้น มีความวิตกกังวลต่ํา มีทัศนคติ
วาชีวิตเปนเรื่องที่ไมแนนอน มักจะไมมีการยึดกฎเกณฑตางๆ มากนัก และเขากับสิ่งอ่ืนๆ ไดงาย 
สรุปไดวา ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน หมายถึง บุคลากรในองคกร ลดความเสี่ยงจาก
ความไมแนนอนที่อาจจะเกิดข้ึนโดย การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบขอบังคับ การใชความรู
ความสามารถที่มีอยูอยางเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย รับผิดชอบ
ตอองคกรและเพ่ือนรวมงานเพ่ือชวยลดความผิดพลาด หรือปญหาที่จะเกิดข้ึนใหนอยที่สุด 
 3.  ลักษณะความเปนชายและลักษณะความเปนหญิง (Masculinity and Femininity) 
ลักษณะในเรื่องความเปนชายและความเปนหญิงนี้เปนการพิจารณาถึงบทบาทของเพศในสังคม เชน 
ในเรื่องความเปนผูนํา ความอิสระ โดยในสังคมแบงบทบาทของเพศไวชัดเจน โดยเชื่อวาชายจะมี
บทบาทเปนผูนําสวนหญิงจะเปนผูตาม และแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมเปนเรื่องของความ
ทะเยอทะยานและรักษาผลประโยชน สวนลักษณะของวัฒนธรรมแบบผูหญิงจะใหความสําคัญกับ
อารมณ ความสัมพันธระหวางกันและความเมตตาสงสารโดยเชื่อวาบทบาททางเพศมีความยืดหยุน
และตองการความเทาเทียมระหวางเพศและเห็นวาคุณภาพชีวิตเปนสิ่งสําคัญกวาผลงาน ในมิติดาน
ความเปนชายหรือหญิงนี้ในสังคมที่มีวัฒนธรรมแบบผูชาย ผูที่มีอํานาจหรือตําแหนงที่มีอํานาจ มี
หนาที่และความรับผิดชอบมักจะไดแกเพศชาย ขณะที่มีวัฒนธรรมแบบผูหญิงมักจะเปนงานดานการ
สอนการดูแลพยาบาลผูปวยเปนตน  
  ในการใชคําวาลักษณะความเปนชาย และลักษณะความเปนหญิง เปนเพียงความ
สอดคลองของรูปศัพท แตไมไดมีความหมายตรงตัวเปนการอธิบายถึงการแสดงพฤติกรรมตาม
บทบาททางเพศนั่นคือผูชายสามารถมีพฤติกรรมของเพศหญิงไดและในทํานองเดียวกันผูหญิงก็
สามารถมีพฤติกรรมของเพศชายได ซึ่งสังคมจะคาดหวังบทบาททางเพศระหวางหญิงและชาย
ตางกัน นั่นคือในอดีตจะคาดหวังวาผูชายจะมีการแสดงออกการแขงขัน และเขมแข็ง ในขณะที่
ผูหญิงจะมีบทบาทในการดูแลบาน ครอบครัว บุคคลทั่วไป และสิ่งแวดลอม 
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  องคการที่มีลักษณะความเปนชายแสดงใหเห็นไดจากการมีความกระตือรือรนในการ
แขงขันสูง มีการแสวงหาหนทางสูความสําเร็จ กลาตัดสินใจ คํานึงถึงเหตุผลมากกวาความรูสึกของ
ผูรวมงาน การทํางานมีระบบ เครงครัด บรรยากาศในองคการเขมงวดเด็ดขาด เนนผลงาน การ
พิจารณาใหรางวัลเปนไปอยางยุติธรรมตามผลการปฏิบัติงาน มีความคาดหวังวาจะไดรับ
ความกาวหนาในงาน มีคานิยมในการทํางานแบบอยูเพ่ืองาน และมีการแบงแยกกีดกันทางเพศ
สําหรับตําแหนงสูง 
  สวนในองคการที่มีลักษณะความเปนหญิงแสดงใหเห็นไดจากผูบริหารจะแกปญหาดวย
ความประนีประนอมและการเจรจาตอรอง การใหรางวัลตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค เคยชิน
กับการใชมติมหาชนในการตัดสินใจ และคานิยมในการทํางานเพ่ืออยูรอด ฮอฟสตีด (Hofstede. 
1997) 
  สรุปไดลักษณะความเปนเพศชาย หมายถึง พฤติกรรมการยอมรับความแตกตางกัน
ทางเพศของบุคลากรในองคกร มีการยอมรับถึงความสามารถ และประสบการณของบุคลากรตาง
เพศ การทํางานดวยความเด็ดขาด เนนผลของงานเปนหลักในการพิจารณาความดีความชอบหรือ
เลื่อนตําแหนง สวนลักษณะความเปนเพศหญิง หมายถึง พฤติกรรมของบุคลากรในองคกรในการ
ประนีประนอมในการทํางาน การพิจารณาผลงานจะเปนไปดวยความเห็นอกเห็นใจ ใชความรูสึกใน
การตัดสินพิจารณามากกวาการใชกฎเกณฑ 
 4. ลักษณะปจเจกนิยมและลักษณะกลุมนิยม (Individualism and Collectivism) กลาววา 
ลักษณะนี้เปนลักษณะของวัฒนธรรมองคการที่เนนการตอบสนองความพอใจในเปาหมายและ
ความสําเร็จของปจเจกนิยมหรือของกลุมนิยม วัฒนธรรมแบบปจเจกบุคคลจะใหความสําคัญกับ
บุคคลมากกวากลุม และเชื่อวาบุคคลจะทํางานไดดีที่สุด หากทํางานโดยลําพังความสําเร็จจึงเปน
ความสําเร็จของบุคคล สวนวัฒนธรรมแบบกลุมนิยม จะใหความสําคัญกับเปาหมายและความสําเร็จ
ของสมาชิกในกลุมมากกวาตัวบุคคล โดยแสดงใหเห็นวาหากบุคคลรวมกันเปนกลุมจะทําใหผลงาน
ดีกวาการทํางานคนเดียว 
  ในองคการที่มีความเปนปจเจกนิยม พนักงานจะไดรับการคาดหวังใหแสดงออกตาม
ความสนใจของตนเอง การจัดงานใหแกพนักงานจะสอดคลองกับความสนใจทั้งของพนักงานและ
นายจาง มีความเชื่อวาคนจะทํางานเพ่ือเงินหรือคาตอบแทนทางดานจิตใจ แตไมวากรณีใดๆ ก็ยังคง
เปนไปตามความตองการของตนเอง และยังเชื่อวาบุคคลจะทํางานไดดีที่สุดหากทํางานโดยลําพัง 
ความสําเร็จจึงเปนความสําเร็จของบุคคลองคการที่มีความเปนกลุมนิยมเปนลักษณะของสังคมที่
สมาชิกภายในองคการใหความสนใจในกลุมมากกวาเรื่องของตนและการที่สมาชิกภายในองคการมี
ความเปนกลุมนิยมมากก็จะเปนเสมือนข้ัวตรงขามกับความเปนปจเจกนิยมมาก สมาชิกภายใน
องคการมีความผูกพันตอสังคมภายในองคการอยางมาก มีความภักดีตอสังคมนั้นดวย 
  สรุปไดวา ลักษณะความเปนปจเจกนิยม (Individualism) หมายถึงบุคลากรในองคกรมี
ความเปนสวนตัวสูงโดยไมคํานึงถึงความรูสึกของเพ่ือนรวมงาน ไมสนใจความเปนไปภายในองคกร
ถาไมเ ก่ียวของกับตัวเอง สวนลักษณะความเปนกลุมนิยม (Collectivism) หมายถึงการให
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ความสําคัญกับการอยูรวมกันในองคกร เนนถึงความรวมมือการทํางานรวมกันเพ่ือใหเกิด
ความสําเร็จในกลุม เชื่อวาการทํางานรวมกันจะทําใหเกิดผลสําเร็จมากกวาทํางานคนเดียว 
 
 1.4 การสรางวัฒนธรรมองคกร 
 การสรางวัฒนธรรมองคกรโดยสวนใหญเกิดจากผูรวมกอตั้งหรือผูบริหารองคกร สวนการ
เปลี่ยน แปลง วัฒนธรรมองคกรนอกจากจะเกิดจากความรวมมือของผูบริหาร ผูกอตั้งองคกรแลว 
ผูรวมงานและสมาชิกในองคกรจะตองเห็นพองตองกันถึงความสําคัญที่มีตอองคกร และยอมรับ
รวมกันที่จะปฏิบัติตามแนวทางจากที่เคยยึดถือปฏิบัติมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันจึงจะทําใหการ
สรางและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรนั้นประสบความสําเร็จ  โดยสรุป การสรางและ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (อภิญญา แจมแจง. 2551: 7; อางอิงจาก 
ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2541: 316) ไดดังนี้ 
 1. จุดเริ่มตนวัฒนธรรมองคกร (Culture Begins) วัฒนธรรมเกิดข้ึนจากขนบธรรมเนียม
ประเพณี และแนวทางปฏิบัติซึ่งดําเนินอยูในปจจุบันเปนผลจากสิ่งที่ไดทํามาในอดีตและผลสําเร็จซึ่ง
ไดรับจากความพยายาม จะนําไปสูการกําหนดวัฒนธรรมองคกร ดังนั้น วัฒนธรรมองคกรจึงได
อิทธิพล หรือถูกสรางข้ึนมาจากผูกอตั้ง โดยผูกอตั้งมีวิสัยทัศนวาองคกรจะควรเปนอยางไร 
 2. การรักษาวัฒนธรรมใหคงอยู (Keeping a Culture Alive) วัฒนธรรมเปนสิ่งที่คูกับ
องคกร องคกรทุกองคกรจะตองมีวัฒนธรรมองคกรของตนเอง ซึ่งวัฒนธรรมบางแหงมีมาชานานนับ
รอยป การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการก็ทําไดยาก แตการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมก็เปนสิ่งที่จําเปน 
ซึ่งผูบริหาร และผูรวมงานจะตองใหความสําคัญและรวมมือเพ่ือความอยูรอดขององคการ มีองคกร
ขนาดใหญในโลกที่เคยรุงเรืองในอดีต แตตองลมสลายเพราะวัฒนธรรมองคการที่ไมยืดหยุน และ
เปลี่ยนใหเขาสถานการณ 
 แมคเชน และกรินาว (อภิญญา แจมแจง. 2551: 8; อางอิงจาก Meshane; & Glinow, 
2005: 488) กลาวถึง กลยุทธในการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งตองประกอบดวยปจจัย 5 
ประการ คือ 
 กลยุทธการสรางวัฒนธรรมองคกรใหเขมแข็งนั้น ประกอบดวย 5 ปจจัยคือ 
 1.  ผูกอตั้งหรือผูนําขององคกร (Actions of Founders and Leaders) จะตองพัฒนาระบ
และโครงสราง เปนผูปลูกฝง และสนับสนุนความเชื่อของสมาชิกในองคกรดวยการสื่อสาร และปฏิบัติ
เปนตัวอยางเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัสนในอนาคต 
 2.  ระบบการใหรางวัล (Introducing Culturally Consistent Rewards) การเสริมสราง
วัฒนธรรมองคการใหเขมแข็งไดนั้น จะตองมีการนําระบบการใหรางวัลมาเชื่อมโยงเขากับการปฏิบัติ 
 3.  การรักษาความตอเนื่อง (Maintaining a Stable Workforce) วัฒนธรรมองคกรจะเปน
สิ่งตรึงจิตใจพนักงานเขากับองคกร ตามที่ไดกลาวมาแลววา วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่มองไมเห็น 
จับตองไมได และไมไดเขียนไวเปนคูมือปฏิบัติสําหรับสมาชิกในองคการ ดังนั้น องคกรจะตองอาศัย
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ความอดทน ทําใหเกิดความตอเนื่อง ดวยการสื่อสารและเสริมแรงใหเกิดความเชื่อ และคานิยมรวม
แกสมาชิก 
 4.  การจัดการเครือขายวัฒนธรรม (Managing the Culture Network) วัฒนธรรมองคกร 
คือ การเรียนรู ดังนั้น ตองมีการถายโยงกันทั่วทั้งองคการ อาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆ กอนแลวจึงขยาย
กวางออกไป ทําใหสมาชิกเกิดการเรียนรู รับรู และจะเกิดการเลียนแบบคานิยม ความเชื่อ สูกันและ
กัน ถายโยงกันไปเรื่อยๆ จนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรข้ึนมาในภาพรวม 
 5.  การคัดเลือกและหลอหลอม (Selecting and Socializing Employees) การที่จะทําให
วัฒนธรรมองคกรเขมแข็งไดนั้น กระบวนการที่เริ่มตน คือการคัดเลือกสมาชิกใหม จะตองคัดเลอืกให
เหมาะสม หรือมีคานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมที่ใกลเคียงกับองคกรมากที่สุด เมื่อไดสมาชิกใหมเขาสู
องคกรแลว จึงเขาสูกระบวนการถายทอด หรือหลอหลอมใหสมาชิกใหมนั้นรับทราบถึงวัฒนธรรมที่
แทจริงขององคกร 
 จากแนวคิดของนักวิชาการสามารถสรุปการสรางวัฒนธรรมองคกรไดวา การสราง
วัฒนธรรมองคกรนั้นตองเริ่มดวยการมีผูนําขององคกรที่เขมแข็ง มีวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจที่
เปนแบบแผนชัดเจนมีการถายทอดไปสูสมาชิกในองคกรและเกิดการสืบตอปฏบัติกันอยางเปนแบบ
แผนตอเนื่องกันมา โดยการที่จะทําใหสมาชิกในองคกรมีวัฒนธรรมที่เขมแข็งไดนั้น ตองทําให
สมาชิกรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร องคกรมีการนําระบบการใหรางวัลมาเชื่อมโยงเขากับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหแกสมาชิกในองคกร 
 
2. ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับความผูกพันองคกร 
 2.1 ความหมายของความผูกพันตอองคกร  
 ลอเลนท และเมเยอร (สุภาณี กลิ่นหอม.  2545: 10; อางอิงจาก Allen; & Meyer. 1990: 
1-18) ไดกลาวถึงลักษณะของความผูกพันตอองคกรเปน 3 ลักษณะดังนี้  
 1. ความผูกพันดานความรูสึก (Affective Commitment) หมายถึงความผูกพันที่เกิดจาก
ความรูสึก เปนความรูสึกผูกพันและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร 
ทุมเทและอุทิศตนใหกับองคกร 
 2.  ความผูกพันตอเนื่อง (Continuous Commitment) หมายถึงความผูกพนที่เกิดข้ึนจาก
การคิดคํานึงของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานอยูบนตานทุนที่บุคคลใหกับองคกร ทางเลือกที่มีของบุคคลและ
ผลตอบแทนที่บุคคลไดรับจากองคกร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมตอเนื่องในการทํางาน
ของบุคคล วาจะทํางานอยูกับองคกรนั้นตอไปหรือโยกยายเปลี่ยนแปลงทํางาน 
 3.  ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม (Normative Commitment) หมายถึงความ
ผูกพันที่เกิดข้ึนจากคานิยม วัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานของสังคม เปนความผูกพันที่เกิดข้ึนเพ่ือตอบ
แทนในสิ่งที่บุคคลไดรับจากองคกร แสดงออกในรูปของความจงรักภักดีของบุคคลตอองคกร 
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บูชานัน (วรรณี ทวมวรเดช. 2551: 15; อางอิงจาก Buchanan. 1974: 633) ใหนิยามไววา ความ
ผูกพันตอองคการ เปนความรูสึกเปนพวกเดียวกัน ความผูกพันที่มีตอเปาหมาย และคานิยมของ
องคการ และการปฏิบบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ ซึ่งความ
ผูกพันตอองคการประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ 
 1. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Identification) เปนการแสดงออกจากเปาหมายและ
คานิยมตอผูปฏิบัติงาน 
 2. ความใสใจกับองคการ (Involvement) โดยการปฏิบัติงานตามบทบาทของคนอยาง
เต็มที่ 
 3. ความจงรักภักดี (Loyalty) ความรูสึกรัก และผูกพันตอองคการ 
 สเตียร และพอรตเตอร (พิชิต พิทักษเทพสมบัติ. 2552; อางอิงจาก Steer; & Porter. n.d.) 
ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคการวา เปนความสัมพันธที่เหนียวแนนของความเปน
อันหนึ่งอันเดียวของสมาชิก ในการเขารวมกิจกรรมขององคการดวยความเต็มใจ ซึ่งความผูกพันตอ
องคการประกอบดวยลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ 
 1. พนักงานมีความเชื่อมั่นอยางสูงในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ
หมายถึง การที่พนักงานยอมรับแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสําเร็จตามเปาหมาย และมีคานิยม
ของตนที่สอดคลองกับคานิยมขององคการ 
 2. พนักงานมีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพ่ือประโยชน 
ขององคการ หมายถึง การใชความสามารถความพยายามของตนอยางเต็มที่ เพ่ือใหงานของ
องคการประสบความสําเร็จ 
 3. พนักงานมีความตองการอยางแรงกลาที่จะดํารงความเปนสมาชิกภาพในองคการ 
หมายถึง ความตองการของพนักงานที่มีความสมัครใจที่จะอยูปฏิบัติงานในองคการ ถึงแมวาจะไดรบั
ขอเสนอที่ดีกวาจากองคการอ่ืน หรือองคการจะเกิดสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ พนักงานจะไมคิด
หรือมีความตองการที่จะลาออกจากองคการ 
 จากคํานิยาม ความหมายและทฤษฎี ที่เก่ียวของที่นักวิชาการไดใหมานั้นสรุปไดวา ความ
ผูกพันตอองคกรนั้นหมายถึงการที่คนภายในองคกรมีความภักดี รูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคกร 
มีความตั้งใจที่จะทุมเทเพ่ือที่จะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร มีความเต็มใจที่จะเขารวม
กิจกรรมขององคกร และพรอมที่จะเปนแรงผลักดันเพ่ือที่จะทําใหองคมีความมั่นคงนั่นหมายถึงวา
บุคคลนั้นมีความตองการที่จะทํางานในองคกรนี้ตอไปดวยความเต็มใจ 
  
 2.2 ความสําคัญของความผูกพัน 
 ความผูกพัน มีความหมายไดหลายนัยดวยกัน ซึ่งนักวิชาการที่ศึกษาเก่ียวกับความผูกพัน
ตอองคการ(Organizational Commitment) ไดใหความหมาย และคํานิยามของความผูกพันตอ
องคการไวตางๆ กันไปดังนี้ 
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 มารช และมันนาริ (วรรณี ทวมวรเดช. 2551: 18; อางอิงจาก Marsh; & Mannari. 1977) 
ใหคํานิยามวา ความผูกพัน หมายถึงระดับความมากหรือนอยของความรูสึกเปนเจาของ หรือความ
จงรักภักดีที่มีตอองคการ การยอมรับเปาหมาย ขององคการ และการประเมินองคการในทางที่ดีจาก
ความหมายของความผูกพันตอองคกรดังกลาวที่กลาวไวขางตน จะเห็นไดวาความผูกพันตอองคกร
เปนความรูสึกและทัศนคติที่ดีที่บุคคลในองคกรมีความรูสึกตอองคกร และไดแสดงออกมา สามารถ
เห็นไดลักษณะของทุมเทความพยายามเพ่ือประโยชนขององคการ ความปรารถนาอยางแรงกลาใน
การดํารงความเปนสมาชิกองคการ มีความรูสึกเพ่ือใหบรรลุนโยบายและเปาหมายที่วางไวไดความ
ผูกพันและความมีสวนรวมในบริษัทฯ เปรียบไดกับความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ซึ่งมี
ความเก่ียวของอยางมากกับทัศนคติของพนักงาน และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก
เชน การลาออก และการขาดงาน 
 สเตียร (วรรณี ทวมวรเดช. 2551: 18; อางอิงจาก Steers. 1977) กลาววา ความผูกพันตอ
องคการ หมายถึง ความรูสึกของสมาชิกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ มีความเต็มใจ เสียสละ
ประโยชนสวนตัวเพ่ือองคการ และปรารถนาที่จะใหสมาชิกขององคการนั้นตลอดไป นอกจากนี้ความ
ผูกพันองคการยังเปนตัวบงชี้ประสิทธิผลขององคการในลักษณะหนึ่ง 
 สุภาณี กลิ่นหอม (วรรณี ทวมวรเดช. 2551: 18; อางอิงจาก สุภาณี กลิ่นหอม. 2545) 
แสดงใหเห็นวาความผูกพันองคการ 3 ดานเกิดมาจากสภาพการณที่แตกตางกันไป ดังนี้ 
 1. ความผูกพันองคการดานจิตใจ เกิดจาก4 ปจจัยหลัก คือ คุณลักษณะของบุคคล 
(Personal Characteristics) คุณลักษณะของงาน (Job Characteristics) ประสบการณในการทาํงาน 
(Work Experience) และคุณลักษณะของโครงสราง (Structural Characteristics) นอกจากนี้ Steers 
and Mottazยังพบวา ความผูกพันดานจิตใจประกอบดวย 
  1.1 การรับรูในเรื่องงาน ไดแก การมีอิสระในการทํางาน (Task Autonomy) การรับรูวา
งานที่ตนทําอยูมีความสําคัญ (Task Significance) งานมีเอกลักษณ (Task Identity) และงานมีความ
หลากหลายตองใชทักษะในการทํางาน (Skill Variety) สอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจของ Hackman 
และ Oldham ที่กลาวถึงคุณลักษณะของงานที่มีผลตอความพึงพอใจในงาน 
  1.2 การรับรูเก่ียวกับองคการ การพ่ึงพาองคการ (Organizational Dependability) คือ 
ความรูสึกของพนักงานตอองคการในการมองเห็นผลประโยชนที่จะไดรับจากองคการ 
  1.3 การรับรูถึงการมีสวนรวมในการจัดการ (Participatory Management) คือ
ความรูสึกของพนักงานวา พวกเขาสามารถมีอิทธิพลในการตัดสินใจเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 
 2. ความผูกพันองคการดานการคงอยู (Continuance Commitment) หมายถึง ความ
ผูกพันที่เกิดข้ึนจากการจายคาตอบแทนแลกเปลี่ยนกับการคงอยูในองคการของพนักงาน เกิดจาก
ปจจัยพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ ขนาดหรือจํานวนของการลงทุนที่บุคคลทําลงไป และการรับรูถึงการ
ขาดทางเลือก โดยทั้ง 2 ปจจัยนี้จะสงผลตอการตองไดรับคาตอบแทนมากข้ึนและเก่ียวพันกับการ
ยังคงอยูในองคการของบุคคล จากงานวิจัยที่เก่ียวของพบวาองคประกอบที่สัมพันธกับความผูกพัน
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องคการดานการคงอยู ประกอบดวย อายุ สถานภาพของตําแหนง ความพึงพอใจในอาชีพและความ
ตั้งใจที่จะลาออก 
 3. ความผูกพันองคการดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment) ไดรับอิทธิพลมาจาก
ประสบการณของแตละบุคคล โดยเริ่มจากครอบครัว วัฒนธรรม กระบวนการหลอหลอมขัดเกลาทาง
สังคมขององคการ (Organizational Socialization) ในตอนแรกเริ่มเขาสูองคการซึ่งเปนสิง่ทีพ่นกังาน
เชื่อถือและฝงใจ (First Impression) ไปตลอด หากพนักงานเหลานี้ไดรับการปลูกฝงใหเห็น
ความสําคัญของความคงรักภักดีตอองคการตั้งแตแรกเขา ก็มีแนวโนมวาเขาจะเปนผูมีความผูกพัน
องคการสูง เพราะจากวิถีปฏิบัติในองคการตั้งแตเริ่มแรกไดปลูกฝงความเชื่อของพนักงานที่วา 
องคการคาดหวังใหพวกเขามีความจงรักภักดีตอองคการใหมากที่สุด 
 สรุปความหมายของความสําคัญของความผูกพันไดวา ถาพนักงานมีความรูสึกผูกพัน รูสึก
ถึงความเปนสวนหนึ่งขององคกร จะสงผลใหองคกรนั้นมีความมั่นคง กอใหเกิดประสิทธิผลที่มี
ประสิทธิภาพในองคกร พนักงานจะมีความตั้งใจทุมเทในการทํางานเพ่ือใหงานนั้นมีประสิทธิภาพ
และกอใหเกิดประโยชนตอองคกรสูงที่สุด 
 
3. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2539: 41-42) กลาววา ลักษณะดานประชากรศาสตร 
ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดของครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้
เปนเกณฑนิยมใชในการแบงสวนแบงทางการตลาด ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะดาน
จิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายเทานั้น ขอมูล
ดานประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายรวมทั้งงายตอ
การวัดมากกวาตัวแปรอ่ืน ตัวแปรดานประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังนี้ 
 1.  อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองจองกลุมผูบริโภคที่มีอายุแตกตาง
กัน นักการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรที่แตกตางกันของสวนการตลาด 
นักการตลาดไดคนควาความตองการของสวนการตลาดสวนเล็ก (Niche Market) โดยมุงความ 
สําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น 
 2.  เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญ เชนกัน นักการตลาดตองศึกษา
ตัวแปรนี้อยางรอบคอบ เพราะในปจจุบันนี้ตัวแปรดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการ
บริโภคการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจมีสาเหตุจากการที่สตรีทํางานมากข้ึน 
 3.  ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปจจุบันลักษณะครอบครัวเปน
เปาหมายที่สําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญย่ิงข้ึนใน
สวนที่เก่ียวกับหนวยผูบริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช
สินคาใดสินคาหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะดานประชากรสาสตร และโครงสรางดานสื่อ
ที่เก่ียวของกับผูตัดสินใจนครัวเรือน เพ่ือชวยในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสม 
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 4.  รายได การศึกษา อาชีพ และสถานะภาพ (Income, Education, Occupation and 
Status) เปนตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่
มีความร่ํารวย แตอยางไรก็ตามครอบครัวที่มีรายไดปานกลางและมีรายไดต่ําจะเปนตลาดที่มีขนาด
ใหญ ปจจัยสําคัญในการแบงสวนตลาดโดยถือเกณฑรายไดอยางเดียวคือ รายไดเปนตัวชี้การมี
หรือไมมีความสามารถในการจายสินคา ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินคาที่แทจริงอาจจะถือเกณฑ
รูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมวารายไดจะเปนตัวแปรที่ใชบอยมาก 
นักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออ่ืนๆ เพ่ือให
กําหนดตลาดเปาหมายชัดเจนย่ิงข้ึน เชน กลุมรายไดสูงที่มีอายุตางๆ ถือวาใชเกณฑรายไดรวมกับ
เกณฑอายุ เปนเกณฑที่นิยมใชกันมากข้ึน เกณฑรายไดอาจจะเก่ียวของกับเกณฑอายุและอาชีพ
รวมกัน 
 
 องคประกอบของประชากรศาสตร 
 ปรมะ สตะเวทิน (2533: 105) กลาววา องคประกอบของประชากรศาสตร หมายถึง 
คุณลักษณะของประชากรในดานตางๆ ไดแก เพศ อายุ ที่อยูอาศัย สถานภาพสมรส การศึกษา 
อาชีพ เชื้อชาติ ภาษาและศาสนา เปนตน องคประกอบดานอายุและเพศ เปนองคประกอบหรือ
คุณลักษณะข้ันพ้ืนฐานของประชากรที่จัดวามีความสําคัญกวาองคประกอบดานอ่ืนๆ เพราะเปน
ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการเกิด การตายและการยายถิ่น อันเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานขนาดองคประกอบและการกระจายตัวประชากร โดยองคประกอบของ
ประชากรศาสตร สามารถแบงออกเปนดานตางๆ ไดดังนี้ 
 1.  องคประกอบดานเพศ 
  ขอมูลเก่ียวกับโครงสรางทางเพศของประชากรมีความสําคัญในการวางแผนตางๆ 
อยางมาก ทั้งภาครัฐบาลและหนวยงานเอกชน เชน การวางแผนการใหบริการสาธารณสุข การ
วางแผนการประกอบธุรกิจ เปนตน นักเศรษฐศาสตรมองโครงสรางทางเพศของประชากรในแงการ
นําไปศึกษาดานการใชแรงงานสตรีและการประกอบอาชีพประเภทตางๆ ของประชากรขณะที่นัก
สังคมวิทยามองความสมดุลระหวางประชากรเพศชายและหญิงในแงเปนปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในการวิเคราะหทางประชากรศาสตรเรื่อง การเกิดการตาย 
การยายถิ่น การสมรส รวมทั้งการวิเคราะหลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ จําเปนตองใชขอมลู
ที่แยกเพศทั้งสิ้น 
 2.  องคประกอบดานอายุ 
  อายุเปนสวนประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญของประชากร ในการวิเคราะหทางประชากร-
ศาสตร อายุเปนตัวแปรที่สําคัญ ในการศึกษาการเกิด การสมรส การตาย และการยายถิ่น 
นอกจากนี้ความรูเก่ียวกับองคประกอบดานอายุของประชากรจะทําใหชวยการวางแผนดานกําลังคน 
การขยายการศึกษา ตลอดจนโครงการสวัสดิการทางสังคมของรัฐที่ใหแกประชากร เปนตน 



 20 

 3. องคประกอบดานการสมรส 
  องคการสหประชาชาติแบงประเภทของสถานภาพสมรส ไดแก (1) โสด (2) สมรส (3) 
หมาย (4) หยาราง (5) สมรสแตแยกกันอยูโดยไมถูกตองตามกฎหมาย 
  ความแตกตางในสถานภาพสมรส มีความสําคัญทางประชากรศาสตร สัดสวนของ
ประชากรในแตละสถานภาพสมรสมีผลตออัตราเจริญพันธุ และอัตราตายในประเทศ กลาวคือสดัสวน
ของสตรีที่สมรสสูงยอมจะมีอัตราเกิดสูง นอกจากนี้ยังพบวา ชายและหญิงที่สมรสมีอัตราการตายต่ํา
กวาคนโสด หมาย และหยารางในกลุมอายุเดียวกัน 
 4.  องคประกอบดานการศึกษา 
  ระดับการศึกษาของประชากร เปนดัชนีหนึ่งที่แสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ ขอมูลเก่ียวกับการศึกษาของประชากรเปนขอมูลที่มีประโยชนแกรัฐบาลและเอกชนในการ
นําไปเปนพ้ืนฐานการคาดประมาณกําลังคนในอนาคต การพัฒนาประเทศ จะเห็นไดวาประเทศใดมี
สัดสวนของประชากรที่ไมรูหนังสือมากๆ ก็หมายถึงวาประเทศนั้นยังดอยพัฒนาอยูมาก และการ
ทราบถึงสัดสวนของประชากรในวัยศึกษาเลาเรียนก็ยอมมีสวนชวยในการวางแผนและนโยบาย
ทางการศึกษาของรัฐบาล คนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน 
โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้  
  4.1 เพศ (Sex) ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสาร
ตางกัน คือ เพศหญิงมีแนวโนมมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะทีเ่พศ
ชายไมไดมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการที่จะสราง
ความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย 
  4.2 อายุ (Age) เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและ
พฤติกรรม คนที่อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่
ที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มอง
โลกในแงรายกวาคนที่มีอายุนอย เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใช
สื่อมวลชนก็ตางกัน คนที่มีอายุมากมักจะใชสื่อเพ่ือแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง 
  4.3 การศึกษา (Education) เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและ
พฤติกรรมแตกตางกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผู
มีความกวางขวางและเขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผล
เพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาต่ํามักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมี
การศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะใชสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็
มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพมากกวาประเภทอ่ืน 
  4.4 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and economic status) ประกอบดวย 
อาชีพ รายได เชื้อชาติ ภูมิหลังทางครอบครัว และสถานภาพทางสังคมของบุคคลมีอิทธิพลอยาง
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สําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมีวัฒนธรรม ประสบการณ ทัศนคติ 
คานิยม และเปาหมายที่ตางกัน 
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมานั้นปจจัยดานประชากรศาสตรหมายถึง คุณลักษณะใน
ดานตางๆของประชากรศาสตร ทั้งในดานเพศ อายุ ที่อยูอาศัย สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ 
เชื้อชาติ ภาษาและศาสนาเปนตนทั้งนี้ จะนํามาใชเพ่ือเปนแนวทางในการหาความความสัมพันธ
ระหวางลักษณะประชากรศาสตรและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บมจ,ธนาคารกรุงไทย 
 
4. ประวัติ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 ธนาคารกรงุไทยจํากัด เริ่มเปดดําเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 โดยการ
ควบกิจการของธนาคารเกษตร จํากัด และธนาคารมณฑล จํากัด ซึ่งเปนธนาคารพาณิชยที่มีรัฐบาล
เปนผูถือหุนใหญ เข าเปนธนาคารเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาล และได ใชชื่ อใหม
วา "ธนาคารกรุงไทย จํากัด" ใชชื่อภาษาอังกฤษวา"KRUNG THAI BANK LIMITED" ใช 
สัญลักษณ "นกวายุภักษ" ซึ่งเปนเครื่องหมายของกระทรวงการคลัง เปนสัญลักษณประจําของ
ธนาคารจนถึงปจจุบัน 
 ในระยะแรกของการกอตั้ง ธนาคารกรุงไทย จํากัดไดใชสถานที่สํานักงานใหญของธนาคาร
เกษตร จํากัด ซึ่งตั้งอยูที่ถนนเยาวราชเปนที่ทําการสํานักงานใหญ มีสาขารวม 81 แหง จํานวน
พนักงาน 1,247 คน ยอดสินทรัพยรวม 4,582.10 ลานบาท ยอดเงินฝากรวม 4,442.20 ลานบาท 
และทุนจดทะเบียน 105 ลานบาทวัตถุประสงคของการรวมธนาคารทั้งสองเพ่ือใหเปนธนาคารของรัฐ
ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสามารถคุมครองผูฝากเงินและบริการลูกคาไดกวางขวางข้ึนตลอดจน
สามารถอํานวยประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดมากข้ึนดวย 
 ผลการดําเนินงานของธนาคารไดขยายตัวเติบโตข้ึนมาเปนลําดับทําใหอาคารสํานักงาน
ใหญเดิมคับแคบลงจนเกิดความไมสะดวกและไมคลองตัวในการปฏิบัติงานธนาคารจึงไดยายที่ทํา
การสํานักงานใหญ มาตั้งอยู ณ อาคารเลขที่ 35 ถนนสุขุมวิทเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2525 และได
ใชเปนที่ทําการสํานักงานใหญมาจนถึงปจจุบัน 
 วันที่ 17 สิงหาคม 2530 ธนาคารกรุงไทยไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารสยาม 
จํากัดมาบริหารตามนโยบายของกระทรวงการคลังเนื่องจากการดําเนินธุรกิจของธนาคารสยามมี
ปญหาหลายดานที่ไมสามารถแกไขไดในระยะเวลาอันสั้นทําใหเปนภาระที่รัฐบาลจะตองจัดการให
ความชวยเหลือซึ่งไมทราบวาจะสิ้นสุดเมื่อใด และหลังจากการรวมกับธนาคารสยามแลวทําให
ธนาคารกรุงไทยมีสินทรัพยมากเปนอันดับสองของประเทศสามารถจะสนองตอบนโยบายการเงิน
การคลังของประเทศ และแสดงบทบาทความเปน "ธนาคารนํา" (Lead Bank) ได 
 ป 2531 ธนาคารกรุงไทยเปนธนาคารพาณิชยแหงเดียวที่มีสาขาและเครื่อง ATM อยูครบ
ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ และยังมีแผนงานขยายสาขาเพ่ิมข้ึนอีกโดยเนนการเปดสาขา ในเขตรอบ
นอกที่ความเจริญกําลังขยายตัวออกไปและในปเดียวกันนี้ธนาคารไดนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งนับเปนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญแหงแรก โดยมีการซื้อ–ขายหุนในตลาด
หลักทรัพยฯ ในป 2532 และป 2533 มีการเปดตัวบัตรเครดิตกรุงไทยนอกจากนี้ยังเปนสถาบันแหง
แรกในประเทศที่นําระบบเครือขายสื่อสารขอมูล (K–NET) มาใช ป 2534 ธนาคารกรุงไทยไดรับยก
ยองใหเปนบริษัทดีเดนประจําป 2534 
 ชวงป 2535 – 2538 เรียกไดวาเปนยุคพัฒนาสูโลกาภิวัตนมีการปรับปรุงพัฒนาโครงสราง
ขององคกรที่เรียกวา Reengineering มีความเติบโตในทุกๆดาน อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ทั้งทางดานเงินฝากและเงินใหสินเชื่อดวยกลยุทธดานการตลาดนโยบาย Top 15 ทําใหเขาถึงลูกคา
รายใหญ 15 รายของแตละจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการใชนโยบายการติดตามหนี้ การพัฒนาบุคลากร
ตลอดจนการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร Online P-6000 
เปน P-9000 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ ซึ่งความเติบโตในทุกๆดานเปนผลใหที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2538 อนุมัติใหธนาคารกรุงไทยเปนรัฐวิสาหกิจกลุมที่ 1 แหง
แรกของประเทศไทยตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2538 เปนตนไป 
  ป 2540 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําข้ึนภายในประเทศและไดสงผลกระทบใหสถาบันการเงิน
จํานวนมากตองถูกสั่งปดกิจการทางการไดดําเนินการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง และเมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2541 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นายธารินทร นิมมานเหมินทไดประกาศมาตรการ
ฟนฟูระบบสถาบันการเงินโดยใหธนาคารกรุงไทยรับโอนสินทรัพยและหนี้สินที่ดีของธนาคาร
กรุงเทพฯพาณิชยการและรับโอนสินทรัพย หนี้สิน สาขาและพนักงานของธนาคารมหานครพรอมให
ธนาคารเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 185,000 ลานบาท เปน 219,850 ลานบาทเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหกองทุนเพ่ือการฟนฟูระบบสถาบันการเงินเพ่ือรองรับการควบโอนกิจการในครั้งนี้ 
 ป 2544-2546 ฐานะการเงินของธนาคารมีความแข็งแกรงมากข้ึนภายหลังการโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพไปยังบริษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัดมีการปรับโครงสรางขององคกรครัง้
ใหญเพ่ือเอ้ือตอการสรางและขยายขนาดของสินทรัพย การสรางรายไดอยางตอเนื่องและลดตนทุน
การดําเนินงาน พรอมกันนั้น ไดมีการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจเพ่ือเสริมสรางฐานะของความเปน
ธนาคารพาณิชยชั้นนําของประเทศโดยเนนระบบควบคุมการบริหารความเสี่ยงทุกดานอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ธนาคารยังไดเปนกลไกสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจไทยใหฟนตัวอยางรวดเร็วโดยเปน
แกนนําในการปลอยสินเชื่อเขาสูระบบมีการใหสินเชื่อแกองคกรภายใตการดูแลของรัฐโดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs) ควบคูไปกับการใหบริการแกลูกคาทั่วไปและมีการเปด
ใหบริการกลุมลูกคาพิเศษไดแกธนาคารชุมชนและธนาคารอิสลาม 
 ป 2548 ธนาคารกาวสูการเปน The Convenience Bank “ธนาคารแสนสะดวก” อยางเต็ม
ตัวมีผลิตภัณฑและบริการทางการเงินทุกประเภทและครบวงจรสามารถใชบริการของธนาคารไดจาก
ทุกที่ ทุกชองทาง และทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมงโดยไมมีวันหยุด ไดมีปรับเปลี่ยนภาพลักษณ
ชองทางตางๆ ในการบริการใหสดใส ทันสมัยเพ่ือสอดคลองกับความตองการของคนรุนใหมและเพ่ิม
เครือขายและขยายชองทางในการใหบริการกับลูกคากระจายไปตามแหลงชุมชนนอกจากนี้ในป 
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2548 ไดออกบริการและผลิตภัณฑใหมๆ อาทิ โครงการ KTB Exporter Club บริการโอนเงินดวน 
KTB Speed Cash Transfer บริการเงินฝากระยะยาว 48 เดือน 
 ในป 2549 - ปจจุบัน ธนาคารยังคงใหความสําคัญกับการเพ่ิมคุณคาใหกับผูถือหุนอยาง
ตอเนื่องและย่ังยืนภายใตวิสัยทัศนที่มุงสูการเปน The Convenience Bank และเพ่ือใหเกิดความ
สมบูรณและชัดเจนธนาคารไดปรับกลยุทธใหสอดคลองกับแผนแมบททางการเงินและการบริหาร
จัดการตามแนวทาง Basel IIและการเปน Processing Bank ซึ่งนําเสนอการชําระเงินควบคูไปกับ
ผลิตภัณฑและบริการธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร ตอบสนองความตองการของลูกคา
ทุกกลุมเปาหมาย ดวยบริการที่สะดวก รวดเร็วและทันสมัยในทุกที่ทุกเวลา 
  
 สัญลักษณของธนาคาร 
 
 
  
 
 รูปแบบ: เปนอิสระ นกวายุภักษหลุดจากกรอบจํากัด เพ่ือการโบยบินที่เปนอิสระและ
คลองตัวย่ิงกวา 
 สี: สีฟาหมายถึง ความทันสมัย อิสระที่ไรขอบเขต พลังแหงความกระตือรือรน และมุงมั่นที่
จะโบยบินนําพาไปสูความกาวหนาที่กวางไกลทั่วแผนฟาไทย และสีฟา SKY BLUE ยังสื่อถึง
ความรูสึกสะดวกสบาย เปนคนกันเอง ที่ลูกคาทุกคนจะไดรับจากธนาคารกรุงไทย 

 ตัวอักษร: มัน่คง หนักแนน: ดวยตัวอักษรตรงทันสมัย: ดวยเสนของตัวอักษรทีต่รงเฉียบ
คมผสมผสานกับเสนโคงที่ดูนุมนวล มคีวามเปนกันเอง 

 
 วิสัยทศัน (Vision) 

 GROWING TOGETHER กรุงไทย กาวไกล ไปกับคุณ มุงมั่นพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและสรางการบริการที่มีคุณคา เพ่ือสนับสนุนการเติบโตและความมั่งค่ังแกลูกคา สราง
คุณภาพที่ดีข้ึนแกสังคม และสรางผลตอบแทนที่ดีอยางย่ังยืนแกผูถือหุน  
  
 พันธกิจ (Mission) 
 - เสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบงาน 
 - ใหบริการและคําแนะนําที่มีคุณคาแกลูกคาอยางตอเนื่อง 
 - รวมพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการสรางทุนทางปญญา 
 - สรางผลตอบแทนที่ดีอยางย่ังยืนใหแกผูถือหุน 
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5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ชาญวุฒิ บุญชม (2553) ความผูกพันตอองคการ: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียน
อิสลามสันติชน ผลการศึกษาพบวา ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25–34 ป 
สถานภาพโสด/อยูคนเดียวและสมรสมีจํานวนเทากัน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหนงเปน
ครูผูสอนและมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3-6 ป ในดาน ระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคการใน
ภาพรวมไดพบวาประชากรมีระดับความผูกพันอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในตัวแปรดาน
ความหวงใยในอนาคตขององคการ และมี่คาเฉลี่ยต่ําสุดในตัวแปรดานการยอมรับเปาหมายและ
นโยบายขององคการ  
 ปจจัยที่มีผลกับความผูกพันในองคการ ไดแก ความแตกตางของระดับตําแหนงทําใหมี
ผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนความแตกตางทางดาน
ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการทํางาน มีความผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความผูกพันในองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ไดแก ความทาทายของงาน ความกาวหนาของงาน ความมีอิสระในการทํางาน การมีสวนรวมในการ
บริหารงาน สภาพแวดลอมองคการ และการกระจายอํานาจในองคการ ปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
ความผูกพันในองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0 5 ไดแก ความสัมพันธกับผูรวมงาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา การไดรับการพัฒนาความรู  ความสามารถ ตัวแปรที่ไมมี
ความสัมพันธตอความผูกพันในองคการอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ความยากงายของงาน 
 ธนธีรภัทร วงษไทย (2555) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบวา เพศที่ตางกันมีผลทําใหความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 กลาวคือ เพศชาย
จะมีความผูกพันตอองคการสูงกวาเพศหญิง  
 บุคลากรที่มีอายุ ที่ตางกันมีผลทําใหความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหาร
สวนจังหวัดนนทบุรีตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 กลาวคือ บุคลากรที่มีอายุมากกวาจะมี
ความผูกพันตอองคการมากกวาบุคลากรที่มีอายุนอยกวา 
 บุคลากรที่มีสายงานที่ตางกันมีผลทําใหความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรีตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 กลาวคือ บุคลากรที่มีอายุมากกวา
จะมีความผูกพันตอองคการมากกวาบุคลากรที่มีอายุนอยกวา 
 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่ตางกันมีผลทําใหความผูกพันตอองคการของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 กลาวคือ บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษามากกวาจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษานอยกวาบุคลากร
ที่มี อายุราชการ ที่ตางกันมีผลทําใหความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
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นนทบุรีตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยบุคคลากรที่มีอายุราชการมากกวาจะมีความ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีสูงกวาบุคลากรที่มีอายุราชการ
นอยกวา และบุคลากรที่มี อัตราเงินเดือน ที่ตางกันมีผลทําใหความผูกพันตอองคการของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยบุคลากรที่มีอัตรา
เงินเดือนสูงจะมีความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีสูงกวา
บุคคลากรที่มีอัตราเงินเดือนต่ํากวา 
 นุสาสนี จิตราภิรมย (2545) ไดศึกษาเรื่อง “การรับรูวัฒนธรรมองคการและความผูกพันตอ 
องคการ ของพนักงานในโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต” กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยคือ พนักงานใน
โรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต จํานวน 266 คน เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยคือแบบสอบถามการรับรู
วัฒนธรรมองคการ และแบบสอบถามความผูกพันตอองคการ ผลการวิจัยพบวา 1) พนักงานใน
โรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตมีการรับรูวัฒนธรรมในลักษณะความเปนกลุมนิยม ลักษณะความเปน
ชาย ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน และลักษณะการมุงเนนระยะยาว อยูในระดับสูง มีการ
รับรูวัฒนธรรมในลักษณะความเหลื่อมล้ําของอํานาจ และลักษณะความเปนเพศหญิง อยูในระดับ
ปานกลาง และมีการรับรูวัฒนธรรมองคการในลักษณะปจเจกนิยมอยูในระดับต่ํา 2) พนักงานใน
โรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตที่มีลักษณะสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา และระดับปานกลาง 3 
) พนักงานในโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตที่มีลักษณะสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา และระดับ
ตําแหนงงานตางกัน มีการรับรูวัฒนธรรมองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 4) การรับรูวัฒนธรรมองคการในลักษณะการมุงเนนระยะยาว ลักษณะความเปนชาย และ
ลักษณะความเปนปจเจกนิยมสามารถรวมกันพยากรณความผูกพันตอองคการโดยรวมของพนักงาน
ในโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถรวมกัน
พยากรณไดรอยละ 34.7 และตัวแปรที่พยากรณความผูกพันตอองคการโดยรวมไดดีที่สุด คือ การ
รับรูวัฒนธรรมองคการในลักษณะความเปนชาย 
 เบญจวรรณ กลั่นกําเนิด (2545) ไดศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของ
หัวหนาหอผูปวยวัฒนธรรมองคการของหอผูปวย กับความผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลตํารวจ” กลุมตัวอยางประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพ 272 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามผลการศึกษาพบวา พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุและระยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกัน มี
การรับรูวัฒนธรรมองคการดานกลุมนิยมและการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนแตกตางกัน ภาวะผูนํามี
ความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการโดยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนแบบ
การใหรางวัลโดยมีเงื่อนไข และภาวะผูนําการเปลี่ยนแบบการบริหารงานโดยมีขอยกเวนเชิงรุก มี
ความสัมพันธทางบวกกับวัฒนธรรมองคการดานกลุมนิยม ความเปนชาย ความเปนหญิง การ
หลีกเลี่ยงความไมแนนอน และมีความสัมพันธทางลบกับดานความเหลื่อมล้ําของอํานาจ ปจเจกนิยม 
สวนภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนแบบการบริหารงานโดยมีขอยกเวนเชิงรับ และภาวะผูนําแบบวางเฉย
มีความสัมพันธทางบวกกับดานความเหลื่อมล้ําของอํานาจ ปจเจกนิยม และมีความสัมพันธทางลบ
กับดานดลุมนิยม ความเปนชาย ความเปนหญิง ภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
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องคการ โดยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนแบบการใหรางวัลโดยมีเงื่อนไข
และภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนแบบการบริหารงาน โดยมีขอยกเวนเชิงรุก มีความสัมพันธทางบวก 
สวนภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนแบบการบริหารงานโดยมีขอยกเวนเชิงรับ และภาวะผูนําแบบวางเฉย
มีความสัมพันธทางลบ วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ โดยดานกลุม
นิยมความเปนชาย ความเปนหญิงและหลีกเลี่ยงความไมแนนอนมีความสัมพันธทางบวก สวนดาน
ปจเจกนิยม ความเหลื่อมล้ําของอํานาจมีความสัมพันธทางลบและพบวาภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน
แบบการบริหางานโดยมีขอยกเวนเชิงรุกวัฒนธรรมองคการดานความเปนชาย ความเปนหญิง 
สามารถรวมกันพยากรณความผูกพันตอองคการไดรอยละ 40 
 ประจวบ คงอินทร (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอระดับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท กรณีศึกษา: บริษัท พีรพัฒนเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา ขอมูล
ปจจัยดานลักษณะจากผลการศึกษาขอมูลปจจัยดานลักษณะบุคคลที่แตกตางกัน พบวาพนักงาน
เพศชายมีความผูกพันตอองคกรมากกวาเพศหญิง สวนปจจัยที่มีผลกระทบตอระดับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานโดยภาพรวมมีความสัมพันธกันกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน โดย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงานทั้ง 7 ดาน อันไดแก ภาวะผูนํา (Leadership) 
วัฒนธรรม หรือจุดมุงหมายขององคกร (Culture/Purpose) คาตอบแทนโดยรวม (Total 
Compensation) ความสัมพันธ (Relationship) ลักษณะงาน (Work activity) คุณภาพชีวิต (Quality 
of life) และโอกาสที่ไดรับ (Opportunity) มีความสัมพันธกันกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
ในระดับมาก ผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทมหาชน พบวา
พนักงานมีความผูกพันตอองคการในภาพรวมดีมาก อันมีปจจัย จาก 3 ดาน ไดแก ความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันขององคการ (Identification) การมีสวนรวมในองคการ (Involvement) ดานความ
จงรักภักดีตอองคการ (Loyalty) มีความสัมพันธกันกับความผูกพันตอองคการของพนักงานในระดับ
มาก  
 ปาริฉัตร แกวเจริญ (2555) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของ
พนักงานบริษัทแหงหนึ่ง กรณีศึกษา กลุมงานบริการ Share Service พบวา การทําวิจัยในครั้งนี้มี
ความมุงหมายเพ่ือศึกษาถึงวัฒนธรรมองคการที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงานบริษัทแหง
หนึ่ง กรณีศึกษา กลุมงานบริการ share จากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 125 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะห ไดแก 
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะหความ
แตกตางใชการหาคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 
 1. พนักงานที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป สถานภาพ
โสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันเปนเจาหนาที่/ชางเทคนิค และระยะเวลา
ในการทํางานระหวาง 1-5 ป 
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 2. ผลของการศึกษาลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ตําแหนงงานและระยะเวลาในการ
ทํางาน พบวา มีความผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 05 
 3. ผลจากการวิเคราะหปจจัยดานวัฒนธรรมองคการพบวา ดานการทํางานเปนทีม ดาน
การพัฒนาอยางตอเนื่อง และดานการรักษาพันธสัญญา มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 
 ปทมา เอ้ืออรรถการ (2545) ไดศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมองคการ ทัศนคติตองานบริการ และ
ความผูกพันตอองคการ: กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) “ กลุมตัวอยาง
จํานวน 292 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัย พบวา 1) 
พนักงาน บริษัท ซีพีเซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) มีการรับรูวัฒนธรรมองคการดานความเหลื่อม
ล้ําของอํานาจ ดานการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน ดานปจเจกนิยม ดานกลุมนิยม ดานความเปนชาย 
และดานความเปนหญิง อยูในระดับปานกลาง มีระดับทัศนคติตองานบริการอยูในระดับสูง และมี
ระดับความผูกพันตองอคการอยูในระดับปานกลาง 2 ) การรับรูวัฒนธรรมองคการดานความเหลื่อม
ล้ําของอํานาจ ดานการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน และดานปจเจกนิยม มีความสัมพันธทางลบกับ
ความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ขณะที่การรับรูวัฒนธรรมองคการดาน
กลุมนิยม ดานความเปนชาย และดานความเปนหญิง มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ
องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ทัศนคติตองานบริการมีสัมพันธทางบวกกับ
ความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สภาวรัตน อินทุสมิต (2543) ไดศึกษาเรื่อง “การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความผูกพันตอ
องคการและความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงาน) กลุมตัวอยางที่ใชคือ พนักงานการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย จํานวน 368 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา 1) พนักงานการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีความรับรูวัฒนธรรมองคการอยูในระดับสูง มีความผูกพันตอ
องคการอยูในระดับสูง และความตั้งใจที่จะลาออกในระดับต่ํา 2) พนักงานที่มีสถานสมรส และระดับ
ตําแหนงงานที่แตกตางกัน สวนอายุ อายุงาน ระดับการศึกษาแตกตางกันมีการรับรูวัฒนธรรม
องคการไมแตกตางกัน 3) การรับรูวัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ
องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบวาความเหลื่อมล้ําของอํานาจ มีความสัมพันธ
ทางลบกับความผูกพันตอองคการ การหลีกเลี่ยงความไมแนนอน ความเปนปจเจกนิยม ความเปน
กลุมนิยม ความเปนชายและความเปนหญิงมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ความผูกพันตอองคการมีความสันพันธทางลบกับความตัง้ใจ
ที่จะลาออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบวา ดานพฤติกรรมและดานทัศนคติมี
ความสัมพันธทางลบกับความตั้งใจที่จะลาออกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สิริลักษณ โตใหญ (2550) ศึกษาเรื่อง การรับรูวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอ
องคการ และอัตราการขาดงานของพนักงาน: ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท จัดจําหนายเครื่องมือวัด ผล
การศึกษาพบวา พนักงานมีระดับการรับรูวัฒนธรรมองคการโดยรวมอยูในระดับสูง มีความผูกพันตอ
องคการอยูในระดับสูง และมีอัตราการขาดงานอยูในระดับต่ํา พนักงานที่มี เพศ อายุ อายุงาน และ
ระดับการศึกษาตางกันมีความผูกพันตอองคการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
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.05 สวนพนักงานที่มีภูมิลําเนาตางกันมีความผูกพันตอองค การ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 พนักงานที่มีเพศ อายุ และภูมิลําเนาตางกันมีอัตราการขาดงานไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ สวนพนักงานที่มีอายุงาน และระดับการศึกษาต างกันมีอัตราการขาดงาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การรับรูวัฒนธรรมองคการโดยรวมมีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การรับรูวัฒนธรรมองคการโดยรวม 
และรายดานไมมีความสัมพันธกับอัตราการขาดงานของพนักงาน 
 สุพาณี ไทยเจริญ (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษา
โรงงานผลิตน้ําการประปานครหลวง การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหทราบถึงระดับความผูกพันตอองคการ และปจจัยที่มีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตน้ําการประปานครหลวง ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 447 คน และ
ตําแหนงงานอยูในระดับ 1 ถึง 8 เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ไดรับแบบสอบถามที่
สมบูรณจํานวน 360 ชุดผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคการอยูในระดับมาก 
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคการเชิงบวกอยูในระดับปานกลาง ไดแก ระดับ
ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ และระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของผูบริหาร สวน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคการเชิงบวกอยูในระดับนอย ไดแก ระยะเวลา
การทํางาน รายไดในแตละเดือน และระดับความพึงพอใจในความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน และ
พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธตอระดับความผูกพันตอองคการ แตเปนความสัมพันธเชิงลบอยูใน
ระดับนอย ไดแก ระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 อภิชาต จิวิริยะวัฒน (2549) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงานสํานักงานบริษัท อีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล
ตางกันมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน ในเรื่องของ เพศ ระดับตําแหนงงาน และระยะทาง
จากบานถึงที่ทํางาน สวนในเรื่องของ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน (อายุงาน) แตกตางกันจะมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน โดยพนักงานที่อายุ
มากกวาจะมีความผูกพันตอองคการมากกวา พนักงานที่มีอายุนอยกวา พนักงานที่มีระดับการศึกษา
ต่ําจะมีความผูกพันตอองคการมากกวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูง พนักงานที่เปนโสดจะมี
ความผูกพันตอองคการนอยกวาพนักงานที่สมรส มาย หยา หรือแยกกันอยู พนักงานที่มีอายุงาน
มาก จะมีความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานที่มีอายุงานนอยกวา แตปจจัยสภาพแวดลอมของ
งานและปจจัยลักษณะงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 อิสราภรณ รัตนคช (2551) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและคุณภาพ
ชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ผลการศึกษาพบวา 1.) คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยรวมบุคลากรเห็นดวย
อยูในระดับปานกลาง และพิจารณาเปนรายดานพบวาดานรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอและเปน
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ธรรม ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช
สามารถของตนเอง ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน ดานความสัมพันธอันดีในการ
ทํางานรวมกัน และดานลักษณะการบริหาร บุคคลากรเห็นดวยอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน 
สวนดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว และดานความภูมิใจในองคการที่มี
คุณคาทางสังคม บุคลากรเห็นดวยอยูในระดับมาก 2.) ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร วิทยาเขตปตตานี พบวาโดยรวมบุคลากร
เห็นดวยอยูในระดับมาก 3.) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี พบวา ปจจัย
สวนบุคคลดานเพศ สถานภาพสมรส หนวยงานที่ปฏิบัติ การไดรับเกียรติบัตร มีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และปจจัยดานบุคคล สวนอายุ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ภูมิลําเนา มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 สวน
ปจจัยดานการไดรับการพัฒนาศึกษาอบรมดูงาน ที่อยูปจจุบัน ประสบการณกอนมาทํางาน การเปน
ศิษยเกา และการมีอาชีพเสริม ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ และ4.) ความสัมพันธ
ระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม มี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
 
 5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 ดีโคทิส และซัมเมอร (ปาริฉัตร แกวเจริญ. 2555: 31; อางอิงจาก DeCotis; & summers. 
1987: 445–470) ไดศึกษาปจจัยเบ้ืองตนที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ พบวาโครงสรางของ
องคการกระบวนการขององคการ บรรยากาศขององคการ มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ
เชนเดียวกับความพึงพอใจในงานและทั้งความผูกพันตอองคการ และความพึงพอใจในงาน เปน
ทํานายการเปลี่ยนงานไดดีเทาๆ กัน 
 รีบิเนียกและอลูโต (กรกฎ พลพานิช. 2540: 19; อางอิงจาก Herbiniak; & Alutto. n.d.) ได
ทําการศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการ พบวา มีปจจัยหลายอยางที่มีความสัมพันธตอความผูกพัน
ตอองคการ ไดแก สถานภาพสมรส การมีสวนรวมในการบริหาร การบังคับบัญชา นโยบายองคการ 
โอกาสเขาสังคม และระดับการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. สถานภาพสมรส มีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตอองคการ คือ พนักงานที่แตงงานแลว
มักจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานที่ยังไมแตงงานมีครอบครัว อาจสรุปไดวาการมี
ครอบครัวทําใหเกิดความตองการความมั่นคงในอาชีพมากกวาพนักงานโสด จึงทําใหมีความผูกพัน
ตอองคการมากกวา 
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 2. การมีสวนรวมในการบริหาร การบังคับบัญชา และนโยบายองคการ มีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคการแตทั้งนี้ระดับความปจจัยแตละตัวก็ตองมีความเหมาะสมไมมากหรือนอย
เกินไป 
 3. โอกาสเขาสังคม มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการนั่นคือการที่พนักงานไดมี
การพบปะพูดคุยกับเพ่ือนฝูงและผูบังคับบัญชา จะทําใหพนักงานเกิดความผอนคลาย ลดความตึง
เครียดเนื่องจากไดมีการแสดงความคิดเห็นและปรึกษาในดานตางๆ ได 
 4. ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคการแบบผกผันกัน นั่นคือ
พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีความผูกพันตอองคการนอยกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํา
อาจเปนเพราะโอกาสของการเปลี่ยนงาน และการยอมรับของบุคคลที่มีการศึกษามีมากทําใหมี
โอกาสที่จะเปลี่ยนงานไดงาย แตจากการศึกษาของนักวิจัยหลายรายพบวา ระดับการศึกษาไมมี
ความสัมพันธอยางมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ 
 
สรุปทฤษฎีและแนวคิดท่ีใชในงานวิจัย 
 สรุปทฤษฎีและแนวคิดที่ใชในงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงตัวแปรที่เปนขอมูลสวนบุคคล วัฒนธรรมองคกรมี
ผลตอความผูกพันของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ดังนี้ 
 ในดานวัฒนธรรมองคกรผูวิจัยไดเลือกใชแนวคิดของ ฮอฟสตีด (Hofstede. 1997) ได
กําหนด ปจจัยบงชี้ลักษณะของวัฒนธรรมองคการไวโดยละเอียด และครอบคลุมลักษณะตางๆ ใน
องคการ โดยมีสวนประกอบใน 4 ดาน นั่นก็คือลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ ลักษณะการหลีกเลี่ยง
ความไมแนนอน ลักษณะความเปนชายหรือลักษณะความเปนหญิง และลักษณะความเปนปจเจก
นิยมหรือกลุมนิยมซึ่งลักษณะของวัฒนธรรมองคกรที่กลาวมานี้จะชวยสะทอนใหเห็นภาพของ
วัฒนธรรมองคกรที่เกิดข้ึนไดชัดเจน แสดงใหเห็นถึงรูปแบบและวิถีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาของ
พนักงานในองคกรในแนวทางเดียวกัน 
 โดยมีงานวิจัยที่เก่ียวของที่ไดนําแนวคิดดานวัฒนธรรมองคกรของ ฮอฟสตีดนี้ไปใชคือ 
สภาวรัตน อินทุสมิต (2543) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความผูกพันตอองคการ  
และความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงาน: กรณีศึกษาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และ  
เบญจวรรณ กลั่นกําเนิด (2545) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของหัวหนาหอผูปวย
วัฒนธรรมองคการของหอผูปวย กับความผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตํารวจ 
 ดานความผูกพันตอองคกรใชแนวคิดของ สเตียร และพอรตเตอร (พิชิต พิทักษเทพสมบัต.ิ
2552: อางอิงจาก Steer and Porter) ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคการวา เปน
ความสัมพันธที่เหนียวแนนของความเปนอันหนึ่งอันเดียวของสมาชิก ในการเขารวมกิจกรรมของ
องคการดวยความเต็มใจ ซึ่งความผูกพันตอองคการ ประกอบดวย พนักงานมีความเชื่อมั่นอยางสูง
ในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ พนักงานมีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายาม
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อยางเต็มที่ในการทํางานเพ่ือประโยชนขององคการและ พนักงานมีความตองการอยางแรงกลาที่จะ
ดํารงความเปนสมาชิกภาพในองคการดานประชากรศาสตรไดเลือกใชแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน 
(2533: 105) กลาววา องคประกอบของประชากรศาสตร หมายถึง คุณลักษณะของประชากรในดาน
ตางๆ ไดแก เพศ อายุ ที่อยูอาศัย สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ เชื้อชาติ ภาษาและศาสนา 
เปนตน องคประกอบดานอายุและเพศ เปนองคประกอบหรือคุณลักษณะข้ันพ้ืนฐานของประชากรที่
จัดวามีความสําคัญกวาองคประกอบดานอ่ืนๆ เพราะเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการเกิด การ
ตายและการยายถิ่น อันเปนสวนสําคัญ ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานขนาดองคประกอบ และการ
กระจายตัวประชากรเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการหาความความสัมพันธระหวางลักษณะ
ประชากรศาสตรและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทยที่แตกตางกัน 
 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาคนควา เรื่อง วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากรศาสตร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยสํานักงานใหญแบงเปน 2 อาคารไดแก อาคารนานาเหนือและอาคาร
สุขุมวิท ซึ่งมีพนักงานทั้งสิ้น 4,430 คน (ที่มา: งานขอมูลพนักงานบมจ. ธนาคารกรุงไทย. (2556, 
พฤษภาคม). รายงานจํานวนพนักงานจําแนกตามสังกัดและคุณวุฒิ) 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดใชพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
ซึ่งผูวิจัยทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 จากสูตรการคํานวณหาขนาด
ตัวอยางของ ยามาเน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2536: 260-261; อางอิงจาก Yamane. 
1967: 886-887) 
 

  n =   
    
   เมื่อ  n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
     N แทน จํานวนหนวยประชากรทัง้หมด 
     e แทน ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยางที่ระดับนัยสําคัญ 
       (โดยในการศึกษาครัง้นี้ กําหนดใหเทากับ 0.05) 
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 4430   
 

ดังนั้นจะไดขนาดตัวอยาง  n  = 
1 + (4430)(0.05)2   

 = 366.87 หรือ 367 คน  
 
 และเพ่ิมจํานวนตัวอยาง 5 % ของกลุมตัวอยางไดเทากับ 19คน รวมขนาดกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด386คนข้ันตอนการสุมกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 วิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบบกําหนด
สัดสวน (Proportionate) ตามจํานวนประชากรของอาคารนานาเหนือ และอาคารสุขุมวิท ธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญโดยมีวิธีการคํานวณดังนี้ 
 
 ประชากรของแตละอาคาร x 386   
 

จํานวนกลุมตัวอยางที่จะเก็บแตละอาคาร  = 
ประชากรทัง้หมด   

 
ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางแบงตามสัดสวน 
 

อาคาร จํานวนพนักงาน กลุมตัวอยาง 
นานา 2.120 คน 185คน 
สุขุมวิท 2,310 คน 201 คน 

รวมทั้งหมด 4,430 คน 386คน 
 
 ข้ันที่ 2 วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเลือกกลุมตัวอยาง
เพ่ือแจกแบบสอบถาม ตามจํานวนสัดสวนในแตละอาคารที่กําหนดไวในข้ันที่ 1 ใหกับพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 
2. การสรางเครื่องมือท่ีใชการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงาน
ใหญไดแก เพศ อายุ สถานภาพการศึกษา ระยะเวลาการทํางานระดับตําแหนง และ อัตราเงินเดือน 
โดยคําถามจะใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว ไดแก 
 คําถามขอที่ 1 เพศ ไดแก เพศชายและเพศหญิง เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด โดยใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
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คําถามขอที่ 2 อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) โดยการกําหนดชวง
อายุนั้น ไดอางอิงจากกัลยา วานิชยบัญชา. (2545: 34-35) 
 
 ขอมูลที่มีคาสูงสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด   
 

ความกวางของอันตรภาคชั้น  = 
จํานวนชั้น   

 
 จากขอมูลของฝายทรัพยากรบุคคล พนักงานที่มีอายุสูงสุดมีอายุ 60 ปและพนักงานที่มี
อายุต่ําสุดมีอายุ 21 ป(ที่มา: งานขอมูลพนักงานบมจ. ธนาคารกรุงไทย. 2556, พฤษภาคม)การวิจัย
ครั้งนี้จึงไดใชชวงอายุดังกลาวเปนเกณฑในการกําหนดชวงอายุ โดยแบงออกเปน 4 ชวง ดังนี้ 
 
 60 – 21 
 

ชวงอายุ  = 
4 

=  9.75 ป  หรือ 10 ป 

 
 แสดงการแบงชวงอายุที่ใชในแบบสอบถามดังนี ้
  - 21 – 30 ป 
 - 31 – 40 ป 
 - 41 – 50 ป 
 - 51 – 60 ป 
 
 คําถามขอที่ 3 สถานภาพการศึกษา เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด โดยใชระดับการวัด
ขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)ไดแก 
 - ต่ํากวาปริญญาตร ี  
 - ปริญญาตร ี
 - ปริญญาโท 
 - ปริญญาเอก 
 
 คําถามขอที่ 4 ระยะเวลาในการทํางาน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal 
scale) โดยการกําหนดระยะเวลาการทํางานนั้น ไดอางอิงจาก กัลยา วานิชยบัญชา. (2545: 34-35) 

 
 ขอมูลที่มีคาสูงสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด   
 

ความกวางของอันตรภาคชั้น  = 
จํานวนชั้น   

 



 35 

 จากขอมูลของฝายทรัพยากรบุคคลพนักงานของธนาคารมีระยะเวลาทํางานต่ําสุด คือ นอย
กวา 1ป ซึ่งในการคํานวณผูวิจัยจะใชเวลาเทากับ 1 ป และระยะเวลาทํางานสูงสุด คือ 39 ป (ที่มา: 
งานขอมูลพนักงานบมจ. ธนาคารกรุงไทย. 2556, พฤษภาคม) การวิจัยครั้งนี้จึงไดใชชวงระยะเวลา
ในการทํางานดังกลาวเปนเกณฑในการกําหนดชวงระยะเวลาการทํางาน โดยแบงชวงออกเปน 6 
ชวง ดังนี้ 
 39 – 1 
 

ชวงระยะเวลาการทํางาน  = 
6 

= 6.33 ป  หรือ 6 ป 

 
 แสดงการแบงชวงระยะเวลาการทํางานที่ใชในแบบสอบถามดังนี ้
 - ต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป 
 - 7 – 12ป 
 - 13 – 18ป 
 - 19 – 24ป 
 - 25 – 30ป 
 - มากกวา31ป 
 
 คําถามขอที่ 5 ระดับตําแหนงงาน เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด โดยใชระดับการวัด
ขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) 
 - พนักงานปฏิบัติการ/เจาหนาที ่ 
 - เจาหนาที่อาวุโส/หัวหนาสวน 
 - รองผูอํานวยการฝาย   
 - ผูอํานวยการฝาย  
 
 คําถามขอที่ 6 อัตราเงินเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) 
โดยการกําหนดชวงรายไดนั้น ไดอางอิงจากเกณฑการแบงชวงอัตราเงินเดือนของพนักงาน บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย(ที่มา: ฝายการพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย. 2555, มกราคม) การวิจัยครั้งนี้จึง
ไดใชชวงอัตราเงินเดือนดังกลาวเปนเกณฑในการกําหนดชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยแบงชวง
ออกเปน 5 ชวง ดังนี้ 
 - นอยกวา 30,000 บาท 
 - 30,000 – 59,999 บาท 
 - 60,000 – 89,999 บาท 
 - 90,000 – 119,999 บาท 
 - 120,000 บาท ข้ึนไป  
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 คําถามขอที่ 7 หนวยงานที่สังกัด เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
scale) 
 - สายงานธุรกิจรายยอย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ 
 - สายงานบริหารการเงนิ/บริหารความเสี่ยง/ปฏิบัติการ 
 - สายงานปรับโครงสรางหนี้และบริหารสินทรัพย 
 - สายงานการตลาดและสื่อสารองคกร/บริการจัดการทางการเงิน 
 - สายงานตรวจสอบภายใน/บริหารงานกฎหมาย/ทรัพยากรบุคคล 
 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับเรื่องวัฒนธรรมองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
สํานักงานใหญโดยประกอบดวย 
 1. ลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ 
 2. ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน 
 3. ลักษณะความเปนชาย 
 4. ลักษณะความเปนปจเจกนิยม 
 
 มีลักษณะแบบสอบถามเปนวิธีการใหคะแนนรวม (Rating scale method: Likert scale 
question) ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน
ประกอบดวย 
  เห็นดวยอยางย่ิง เกณฑการใหคะแนน 5 คะแนน 
  เห็นดวย   เกณฑการใหคะแนน 4 คะแนน 
  ไมแนใจ   เกณฑการใหคะแนน 3 คะแนน 
  ไมเหน็ดวย  เกณฑการใหคะแนน 2 คะแนน 
  ไมเหน็ดวยอยางย่ิง เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 
 
 โดยกําหนดเกณฑเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น โดยใชเกณฑประเมนิดังตอไปนี ้
  
 ขอมูลที่มีคาสูงสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด   
 

ความกวางของอันตรภาคชั้น  = 
จํานวนชั้น   

 5 – 1  
 

= 
5 

=  0.8 
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 โดยมีการแปลความหมายของระดับคาเฉลี่ยใชเกณฑ ดังนี(้บุญชม ศรสีะอาด, 2545: 103)  
 คําถามขอที่ 1 ลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีลักษณะความเหลือ่มล้ําอํานาจอยูในระดับ มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีลักษณะความเหลือ่มล้ําอํานาจอยูในระดับ มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีลักษณะความเหลือ่มล้ําอํานาจอยูในระดับ ปาน
กลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีลักษณะความเหลือ่มล้ําอํานาจอยูในระดับ นอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีลักษณะความเหลือ่มล้ําอํานาจอยูในระดับ นอยที่สุด 
 
 คําถามขอที่ 2 ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนอยูในระดับ 
มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนอยูในระดับ 
มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนอยูในระดับ 
ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนอยูในระดับ 
นอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนอยูในระดับ 
นอยที่สุด 
 
 คําถามขอที่ 3 ลักษณะความเปนชาย 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21 –5.00 หมายถึง มีลักษณะความเปนชายอยูในระดับ มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 –4.20 หมายถึง มีลักษณะความเปนชายอยูในระดับ มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีลักษณะความเปนชายอยูในระดับ ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีลักษณะความเปนชายอยูในระดับ นอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีลักษณะความเปนชายอยูในระดับ นอยที่สุด 
 
 คําถามขอที่ 4 ลักษณะความเปนปจเจกนิยม 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีลักษณะความเปนปจเจกนิยมอยูในระดับ มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีลักษณะความเปนปจเจกนิยมอยูในระดับ มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีลักษณะความเปนปจเจกนิยมอยูในระดับ ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีลักษณะความเปนปจเจกนิยมอยูในระดับ นอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีลักษณะความเปนปจเจกนิยมอยูในระดับ นอยที่สุด 
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 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือวัดความผูกพันขององคกร ประกอบดวยคําถาม 9 
ขอ มีลักษณะแบบสอบถามเปนวิธีการใหคะแนนรวม (Rating scale method: Likert scale 
question) ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน
ประกอบดวย 
  มากที่สุด เกณฑการใหคะแนน 5 คะแนน 
  มาก  เกณฑการใหคะแนน 4 คะแนน 
  ปานกลาง เกณฑการใหคะแนน 3 คะแนน 
  นอย เกณฑการใหคะแนน 2 คะแนน 
  นอยที่สุด เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 
 
 โดยกําหนดเกณฑเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น โดยใชเกณฑประเมนิดังตอไปนี ้
 
 ขอมูลที่มีคาสูงสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด   
 

ความกวางของอันตรภาคชั้น  = 
จํานวนชั้น   

 5 – 1  
 

= 
5 

=  0.80 
 

 
 การแปลความหมายของระดับคาเฉลี่ยใชเกณฑ ดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103) 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับ มากทีสุ่ด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับ มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับ ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับ นอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับ นอยที่สุด 
 
 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใหได
เครื่องมือที่สมบูรณและมีคุณภาพผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
 1.  ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิด 
ทฤษฎีและผลงานการวิจัยเก่ียวของกับตัวแปรที่ศึกษา 
 2.  รวบรวมสาระและเนื้อหาตางๆ ที่ไดจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีและผลงาน
การวิจัย เพ่ือใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 



 39 

 3.  สรางแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของพนักงานบมจ. ธนาคารกรุงไทย
เก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
 4. นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตองและเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขเสนอผูเชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) โดยใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช (Wording) เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําแบบสอบถามไปใชใน
การเก็บขอมูลจริง 
 6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจากนั้นนําเสนอตออาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือปรับปรุงแกไขครั้งสุดทายกอนนําไปทดลองใช (Try Out)  
 7. นําแบบสอบถามในข้ันที่ 6 ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือนํามาหาคา
ความ (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of alpha) ของ ครอนบัค 
(Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 449-450) ผลลัพธของคาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับ
ความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาตั้งแต 0 ≤α≤1 คาใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความเชื่อมั่น
สูงและผูวิจัยกําหนดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ระดับ 0.70 ถือวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นและได
คุณภาพไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้ 
  ดานวัฒนธรรมองคกร 
  ลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ  เทากับ .737 
  ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน เทากับ .765 
  ลักษณะความเปนชาย   เทากับ .770 
  ลักษณะความเปนปจเจกนิยม  เทากับ .885 
  ดานความผูกพันขององคกร   เทากับ .858 
 8.  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขเพ่ือความสมบูรณ โดยไดรับ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงนําแบบสอบถาม
ไปสอบถามจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอนดังนี ้ 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บขอมูลจากพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ในสํานักงานใหญจํานวน 386 คน ที่ไดจากการทําแบบสอบถาม 
 2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาขอมูล รวมถึงแนวคิดและ
ทฤษฎี ที่มีผูรวบรวมเอาไวทั้งบทความ สารนิพนธ วิทยานิพนธ และรายงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือ
นํามาสรางเปนแบบสอบถาม 
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4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคําตอบแลวมาวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 1.  เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลวผูวิจัยจะตองตรวจสอบความถูกตอง
และความสมบูรณของแบบสอบถาม 
 2.  ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาบันทึกลงในคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลดวยโปรแกรม 
 3.  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติสามารถจําแนกได 2 ลักษณะคือการวิเคราะหดวยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis)  
  3.1  การวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) เพ่ือใหทราบถึง
วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงาน
ใหญโดยสามารถวิเคราะหแบบสอบถามไดดังนี้ 
   3.1.1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ในสํานักงานใหญ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน 
ระดับตําแหนง อัตราเงินเดือน และ หนวยงานที่สงักัด โดยนําเสนอในรูปแบบคาเฉลี่ยและรอยละ 
   3.1.2 การวิเคราะหวัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรงุไทย สํานักงานใหญโดยแบงเปนคําถามเก่ียวกับ ลักษณะการใชอํานาจ 
ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน ลักษณะความเปนเพศชาย ลักษณะความเปนปจเจกบุคคล 
โดยนําเสนอในรูปแบบคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  3.2  การวิเคราะหดวยสถติิเชงิอนุมาน (Inferential Analysis) โดยใชสมมติฐานเพ่ือ
แสดงถึงความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตามซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
   3.2.1 สมมติฐานขอที ่1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยระหวางกลุม
ตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระจากกัน โดยใช t-test ในการทดสอบสมมติฐานสวนที่ 1 เฉพาะเพศ และ
ใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว One – Way ANOVAโดยดูคาความแปรปรวนจาก
ตารางHomogeneity of Variances ถาพบความแปรปรวนเทากันจะทดสอบความแตกตางดวย F-
test และถาคาความแปรปรวนไมเทากันจะทดสอบความแตกตางดวย Brown Forsythe และถาผล
การทดสอบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติติองทําการทดสอบรายคูตอไป เพ่ือดูวามีคู
ใดบางที่แตกตางกันโดยใช Least – Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett T 3 โดยจะทําการ
ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู 
   3.2.2  สมมติฐานในขอที่ 2 เพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระ
กัน โดยใชสถิตสิหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 
 



 41 

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก 
  1.1 คารอยละ (Percentage) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 38) 
 

     100fp
n


  
 
   เมื่อ p   แทน  คาคะแนนเฉลี่ย 
     f   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง  
 
  1.2  คาคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ใชสัญลักษณ X  ใชสูตร (กัลยา วานิชย
บัญชา.2545.39)  

         XX
n


  

 

   เมื่อ X   แทน คาคะแนนเฉลี่ย    
     X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด    
     n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
   1.3  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา.
2545: 39)  
 

     
2 2( ). .
( 1)

n X XS D
n n

  



   

 
   เมื่อ  . .S D    แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง 
         2X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง  
      2( )X   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง  
       n     แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 2.  สถิติที่ใชหาคุณภาพของแบบสอบถามเปนการหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นจาก
แบบสอบถาม โดยนํามาวิเคราะหหาความเชื่อถือไดของเครื่องมือ (Reliability of the test) ใชวิธีหา
คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 
449) 
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  ianceariancek

ianceariancek
var/cov11

var/cov


 

 
   โดยที่ k   แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 
        แทน คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
         แทน คาเฉลี่ยแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 

        แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 
 
 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน (กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 108)  
   กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม เทากัน  2 2

1 2( )S S  
 

      
 
    เมื่อ  t   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณา 
       X 1, X 2  แทน  คาเฉลี่ยของกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ตามลําดับ 
     Sp  แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานตัวอยางรวมจากตัวอยางทั้ง 2 กลุม 
       n1 , n2  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2  
         ตามลําดับ 
 
    Degree of Freedom (df) =  
 
   3.1.2 กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุม ไมเทากัน 2 2

1 2( )S S  
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   สถติิทีใ่ชทดสอบ t มีชั้นแหงความอิสระ = V 

       
  
   เมื่อ  t  แทน  คาสถติิทีใ่ชพิจารณาใน t-distribution 
      แทน  คาเฉลี่ยตัวอยางกลุมที่ 1 
      แทน  คาเฉลี่ยตัวอยางกลุมที่ 2 
     แทน  คาแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
     แทน  คาแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 
      แทน  ขนาดตัวอยางของกลุมที่ 1 
     แทน  ขนาดตัวอยางของกลุมที่ 2 
    V  แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระ  
 
  3.2  สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 
แบบการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 2 กลุมข้ึนไป (กัลยา วานิชย
บัญชา. 2549: 293)  
   ใชคา F – test กรณีคาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน (อางอิงจาก กัลยา 
วานิชยบัญชา. 2549: 293) มีสูตรดังนี้ 
 
ตาราง 2 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 
 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

ระหวางกลุม (B) k-1 SS(B) 
MS(B) =  

ภายในกลุม (W) n-k SS(W) 
MS(W) = 

 

 

รวม (T) n-1 SS(T)   
 

V = 
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     B

W

MSF
MS

  

 
   เมื่อ F  แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน F-distribution 
    df  แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม (k-1) และภายใน 
       กลุม (n-k) 
    K  แทน จํานวนกลุมของตัวอยางที่นํามาทดสอบสมมตฐิาน 
    n  แทน จํานวนตัวอยางที่ทั้งหมด 
    SS(B) แทน ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม (Between sum of square) 
    SS(W) แทน ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within sum of square) 

    MS(B) แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean square  
       betweengroups) 
    MS(W) แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม (Mean square  
       within groups) 
    n-k แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระภายในกลุม (Within degree of  
       freedom) 
 
   กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว ตองทําการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูตอไป เพ่ือดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชวิธี Fisher’s least 
significant difference (LSD) (อางอิงจาก กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 333) 
 

     
i

1 n
2MSE kn;

2
α -       t     LSD   

     โดยที่  ni ≠ nj  
       r = n - k 
  
   เมื่อ LSD แทน คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับกลุมตัวอยางกลุมที่ i  
         และ j 
       MSE แทน  คา Mean Square Error จากตารางวิเคราะหควรแปรปรวน 
        k  แทน  จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชทดสอบ 
        n  แทน  จํานวนขอมูลตัวอยางทั้งหมด 
        α  แทน  คาความเชื่อมั่น 
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   เมื่อ LSD แทน คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับกลุมตัวอยางกลุมที่ i  
         และ j 
       MSE แทน  คา Mean Square Error จากตารางวิเคราะหควรแปรปรวน 
        k  แทน  จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชทดสอบ 
        n  แทน  จํานวนขอมูลตัวอยางทัง้หมด 
        α  แทน  คาความเชื่อมั่น 
 
   ในกรณีที่ความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากันจะใชคาBrown–Forsythe (β) 
(Hartung. 2001: 300) มีสูตรดังนี้ 
 

     ( )

( )

B

W

MS
MS

   
 

   โดยที ่   =   
 
 
   เมื่อ  β แทน คาสถติิทีใ่ชพิจารณาใน Brown-Forsythe  
     แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม 
       (Mean square between groups) 

     แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 
       (Mean square within groups) สําหรับBrown-Forsythe 
     k  แทน จํานวนกลุมของตัวอยาง 
     แทน จํานวนตัวอยางของกลุมที่ i 
     N  แทน ขนาดของประชากร 
     แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ i 
 
   กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบ
เปนรายคู เพ่ือดูวามีคูใดที่แตกตางกัน โดยใชวิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกตุสิงห. 2541: 72) มีสูตร
ดังนี้ 
   

           
 

t  = 
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   เมื่อ  t  แทน คาสถติิทีใ่ชพิจารณาใน t – distribution 
     แทน ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม (Mean square  
       Within groups) สําหรับ Brown-Forsythe 
      แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ i     
      แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ j 
     แทน จํานวนขอมูลของกลุม i 
      แทน จํานวนขอมูลของกลุม j 
 
  3.3 สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment 
correlation coetficient) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 311-312) เพ่ือใชหาคาความสัมพันธของตัว
แปร 2 ตัวที่เปนอิสระกัน  
 

    r xy  =  
  

  




])(][)([

))((
2222 YYNXXN

YXXYN  

 
 
   โดย        แทน  คาสัมประสทิธิ์สหสมัพันธ 
       แทน  ผลรวมของคะแนนชุด X (Item) ของกลุมตัวอยาง  
      แทน  ผลรวมของคะแนนชุด Y (Total) ของกลุมตัวอยาง  
       แทน  ผลรวมของคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง 
        แทน  ผลรวมของคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง 
       แทน  ผลรวมของผลคูณระหวาง X กับ Y 
    n   แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 
 โดยที่คาสัมประสิทธสหสัมพันธ จะมีคําระหวาง -1 < r< 1 ความหมายของคํา r (อางอิง
จาก กัลยาวานิชยบัญชา. 2546: 350-351) คือ 
 1. คา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกัน คือ ถา X เพ่ิม Y 
จะลด แตถา X ลด Y จะเพ่ิม 
 2. คา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ถา X เพ่ิม Y 
จะเพ่ิม แตถา X ลด Y จะลดลงดวย 
 3. ถา r มีคาเขาใกล1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธกันมาก 
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 4. ถา r มีคาเขาใกล-1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 5. ถา r = 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน 
 6. r เขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันนอย 
   
 สําหรับการแปลความหมายระดับความสัมพันธ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544:316) กําหนดได 
ดังนี ้
 1. ถาคา r มีคามากกวา 0.7 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับสูง 
 2. ถาคา r มีคาระหวาง 0.3-0.7 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
 3. ถาคา r มีคานอยกวา 0.3 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับต่ํา 
 4. ถาคา r มีคาเทากับ 0 แสดงวา ไมมีความสัมพันธกัน 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกร ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ” ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากกลุม 
ตัวอยางจํานวน 386 คน ผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลความหมายของการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ และอักษรยอตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 
 n  แทน  ขนาดกลุมตัวอยาง 
    แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
 S.D แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t   แทน  สถติิทดสอบ t-test  
 SS  แทน  ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of squares) 
 MS แทน  คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of squares) 
 F   แทน  สถติิทดสอบ F-test 
 df   แทน  องศาของความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
 Sig.  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถติิจากการทดสอบใชในสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 Prob. (p) แทน  คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถติ ิ 
 r   แทน  คาสัมประสทิธิ์สหสมัพันธ 
 *   แทน  นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 **   แทน  นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 H0  แทน  สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
 H0  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย โดยการแบงการนําเสนอ
ออกเปน 2 สวน ตามลําดับ ดังนี้ 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบงผลการวิเคราะหออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน ระดับตําแหนง อัตราเงินเดือนและ หนวยงานที่
สังกัด 
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
สํานักงานใหญ ประกอบดวย ลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน 
ลักษณะความเปนชาย และลักษณะความเปนปจเจกนิยม 
 ตอนที่  3 การ วิ เคราะหขอมู ล เ ก่ียว กับความผูก พันขององคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน จํานวน 2 ขอ ดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยดานลักษณะบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
การทํางาน ระดับตําแหนง อัตราเงินเดือนและ หนวยงานที่สังกัด แตกตางกันมีความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 2 วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมลูเชิงพรรณา ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบงผลการวิเคราะหออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ทํางาน ระดับตําแหนง อัตราเงินเดือนและ หนวยงานที่สังกัด โดยนําเสนอในรูปแบบการแจกแจง
ความถี่และคารอยละปรากฎผลดังตาราง 3 ดังนี้ 
 
ตาราง 3 จํานวน ความถี่ และคารอยละ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยดานลักษณะบุคคล จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
 ชาย 134 34.72 
 หญิง 252 65.28 

รวม 386 100.00 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

ปจจัยดานลักษณะบุคคล จํานวน รอยละ 
2. อายุ   
 21 – 30 ป 86 22.28 
 31 – 40 ป  67 17.36 
 41 – 50 ป  147 38.08 
 51 – 60 ป  86 22.28 

รวม 386 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 16 4.15 
 ปริญญาตร ี 300 77.72 
 ปริญญาโท 70 18.13 

รวม 386 100.00 
4. ระยะเวลาการทํางาน    
 ต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป 71 18.39 
 7 – 12 ป 67 17.36 
 13 – 18 ป  47 12.18 
 19 – 24 ป 75 19.43 
 25 – 30 ป  86 22.28 
 มากกวา 31 ป 40 10.36 

รวม 386 100.00 
5. ระดับตําแหนงงาน   
 พนักงานปฏิบัติการ/เจาหนาที ่ 57 14.77 
 เจาหนาที่อาวุโส/หัวหนาสวน 278 72.02 
 รองผูอํานวยการฝาย  44 11.40 
 ผูอํานวยการฝาย 7 1.81 

รวม 386 100.00 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

ปจจัยดานลักษณะบุคคล จํานวน รอยละ 
6. อัตราเงินเดือน   
 นอยกวา 30,000 บาท  128 33.16 
 30,000 – 59,999 บาท 147 38.08 
 60,000 – 89,999 บาท 95 24.61 
 90,000 – 119,999 บาท  16 4.15 

รวม 386 100.00 
7. หนวยงานที่สังกัด   
 สายงานธุรกิจรายยอย/ขนาดกลาง/ขนาด
ใหญ/ภาครัฐ 

54 13.99 

 สายงานบริหารการเงิน/บริหารความเสี่ยง/
ปฏิบัติการ 255 66.06 

 สายงานปรับโครงสรางหนี้และบริหาร
สินทรัพย 

23 5.96 

 สายงานการตลาดและสื่อสารองคกร/บริการ
จัดการทางการเงิน  47 12.18 

 สายงานตรวจสอบภายใน/บริหารงาน
กฎหมาย/ทรัพยากรบุคคล 7 1.81 

รวม 386 100.00 
 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 3 พบวา ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูล
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 386 คน จําแนกตามตัวแปรได ดังนี้ 
 เพศ พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 
65.28 และเพศชาย มีจํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 34.72 ตามลําดับ 
อายุ พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 41-50 ป จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 38.08 
รองลงมา คือ อายุ 21-30 ป จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 22.28 อายุ 51-60 ป จํานวน 86 คน คิด
เปนรอยละ 22.28 และอายุ 31-40 ป มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 17.36 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
จํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 77.72 และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 70 คน คิด
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เปนรอยละ 18.13 และมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.15 
ตามลําดับ 
 ระยะเวลาการทํางาน พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาการทํางาน 25 – 
30 ป มีจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 22.28 รองลงมามีระยะเวลาการทํางาน 19 – 20 ป จํานวน 75 
คน คิดเปนรอยละ 19.43 มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 6 ป จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 18.39 มี
ระยะเวลาการทํางาน 7 – 12 ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 17.36 มีระยะเวลาการทํางาน 13 – 
18 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 12.18 และมีระยะเวลาการทํางานมากกวา 31 ป จํานวน 40 คน 
คิดเปนรอยละ 10.36 ตามลําดับ 
 ระดับตําแหนงงาน พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับตําแหนงงานเปน
เจาหนาที่อาวุโส/หัวหนาสวน มีจํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 72.02 รองลงมาเปนพนักงาน
ปฏิบัติการ/เจาหนาที่จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.77 รองผูอํานวยการฝาย จํานวน 44 คน คิด
เปนรอยละ 11.40 มี และผูอํานวยการฝายจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.81 ตามลําดับ 
 อัตราเงินเดือน พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอัตราเงินเดือน 30,000 – 59,999 
บาท มีจํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 38.08 รองลงมามีอัตราเงินเดือน นอยกวา 30,000 บาท มี
จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 33.16 มีอัตราเงินเดือน 60,000 – 89,999 บาท มีจํานวน 95 คน คิด
เปนรอยละ 24.61 และมีอัตราเงินเดือน 90,000 – 119,999 บาท มี 16 คน คิดเปนรอยละ 4.15 
ตามลําดับ 
 หนวยงานที่สังกัด พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกัดสายงานบริหารการเงิน/
บริหารความเสี่ยง/ปฏิบัติการ มีจํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 66.06 รองลงมาสังกัดสายงานธุรกิจ
รายยอย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ มีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ13.99 สังกัดสายงาน
การตลาดและสื่อสารองคกร/บริการจัดการทางการเงิน มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 12.18 สังกัด
สายงานปรับโครงสรางหนี้และบริหารสินทรัพย มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.96 และสังกัดสาย
งานตรวจสอบภายใน/บริหารงานกฎหมาย/ทรัพยากรบุคคลมี 7 คน คิดเปนรอยละ 1.81 ตามลําดับ 
 
 ตอนที่  2 การวิ เค ราะหขอ มูลเ ก่ียว กับวัฒนธรรมองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
ไดแก ลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน ลักษณะความเปนชาย 
และลักษณะความเปนปจเจกนิยม โดยการนําเสนอขอมูลในรูปแบบของคาคะแนนเฉลี่ยและคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 
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ตาราง 4 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของพนักงาน 
     ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ รวมรายดาน 
 

วัฒนธรรมองคกร X  ..DS  
ระดับความ

คิดเห็น 
ลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ 3.49 .695 มาก 

ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน 4.12 .382 มาก 

ลักษณะความเปนชาย 3.84 .501 มาก 

ลักษณะความเปนปจเจกนิยม 2.33 .716 นอย 

ระดับความคิดเห็นวฒันธรรมองคกรโดยรวม 3.49 .338 มาก 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวา ระดับความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 3.49 เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงจากคาเฉลี่ยมาไปนอย พบวา  
 ในดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน พนักงานมีระดับความคิดเห็นใน ระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 รองลงมาคือ ดานลักษณะความเปนชาย พนักงานมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 ดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ พนักงานมีระดับความคิดเห็น
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 และดานลักษณะความเปนปจเจกนิยม พนักงานมีระดับความ
คิดเห็นในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.33 ตามลําดับ 
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ตาราง 5 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของ  
     พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ 
 

ดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ X  ..DS  
ระดับความ

คิดเห็น 
1. องคกรมีการแบงแยกทางอํานาจสงูระหวางผูบรหิารและ

พนักงาน 3.54 .998 มาก 

2. ผูที่มตีําแหนงสงูกวาสามารถตัดสินใจโดยไมฟง
ความเห็นของผูใตบังคับบัญชา 3.18 1.177 ปานกลาง 

3. พนักงานที่มตีําแหนงสงูกวาจะมีความรับผิดชอบใน
ภาระหนาที่มากกวา 

3.59 .993 มาก 

4. ผูบริหารจะไดรับสิทธิพิเศษมากกวาพนักงานเชน ไดรับ
สิทธิจอดรถในอาคารจอดรถของธนาคาร 4.12 .827 มาก 

5. ผูบริหารควรไดรับการยกยองชื่นชมมากกวาลูกนอง 2.99 1.067 ปานกลาง 

รวมดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ 3.49 .695 มาก 

 
 
ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 พบวา ระดับความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ โดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.49 
เมื่อพิจารณารายขอพบวา พนักงานมีความคิดเห็นในระดับมาก 3 ขอ คือ ผูบริหารจะไดรับสิทธิ
พิเศษมากกวาพนักงานเชน ไดรับสิทธิจอดรถในอาคารจอดรถของธนาคาร พนักงานที่มีตําแหนงสูง
กวาจะมีความรับผิดชอบในภาระหนาที่มากกวา และองคกรมีการแบงแยกทางอํานาจสูงระหวาง
ผูบริหารและพนักงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 3.59 และ 3.54 ตามลําดับ และพนักงานมีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง 2 ขอ คือ ผูที่มีตําแหนงสูงกวาสามารถตัดสินใจโดยไมฟงความเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารควรไดรับการยกยองชื่นชมมากกวาลูกนอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 
และ 2.99 ตามลําดับ  
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ตาราง 6 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของ 
     พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน 
 

ดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน X  ..DS  
ระดับความ

คิดเห็น 
1. องคกรใหความมั่นคงกับชีวิต 4.29 .536 มากที่สุด 
2. มีการศึกษาขอมูล ระเบียบการปฏิบัติงานอยูเสมอ 3.99 .512 มาก 
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของการปฏิบัติงานอยางเครงครัด

เพ่ือจะลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 4.25 .554 มากที่สุด 

4. พยายามทํางานใหบรรลุเปาหมายของธนาคาร ปฏิบัติ
ตามคานิยมและวิสัยทศันขององคกร 

4.31 .462 มากที่สุด 

5. มีความสัมพันธที่ดีกับเจานาย เพ่ือนรวมงาน หรือลูกนอง 4.11 .501 มาก 

6. มีโอกาสที่จะกาวหนาเลื่อนตําแหนงทีสู่งข้ึนในองคกร 3.67 .736 มาก 

7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารโดยจะไมใชหนาทีใ่น
การเอ้ืออํานวยผลประโยชนใหแกพวกพอง 

4.22 .793 มากที่สุด 

รวมดานลักษณะการหลีกเลีย่งความไมแนนอน 4.12 .382 มาก 

 
 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 6 พบวา ระดับความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน โดยรวมอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 
 เมื่อพิจารณารายขอพบวา พนักงานมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 4 ขอ คือ พยายาม
ทํางานใหบรรลุเปาหมายของธนาคาร ปฏิบัติตามคานิยมและวิสัยทัศนขององคกร องคกรใหความ
มั่นคงกับชีวิต ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการปฏิบัติงานอยางเครงครัดเพ่ือจะลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารโดยจะไมใชหนาที่ในการเอ้ืออํานวยผลประโยชน
ใหแกพวกพอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 4.29 4.25 และ 4.22 ตามลําดับ และพนักงานมีความ
คิดเห็นในระดับมาก 3 ขอ คือ มีความสัมพันธที่ดีกับเจานาย เพ่ือนรวมงาน หรือลูกนอง มีการศึกษา
ขอมูล ระเบียบการปฏิบัติงานอยูเสมอและมีโอกาสที่จะกาวหนาเลื่อนตําแหนงที่สูงข้ึนในองคกร โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 3.99 และ 3.67 ตามลําดับ  
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ตาราง 7 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของ 
     พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ดานความเปนชาย 
 

ดานความเปนชาย X  ..DS  
ระดับความ

คิดเห็น 
1. องคกรมีการทํางานกันอยางเปนระบบ มีกฎระเบียบ

ชัดเจน 4.12 .594 มาก 

2. องคกรมีวิธีการวัดผลงานทีช่ัดเจนและมีการประเมินผล
ตามผลงานทีไ่ดปฏิบัติจรงิอยางเปนธรรม 3.53 .816 

 
มาก 

3. องคกรมีการเลื่อนตําแหนงตามการประเมินผลงานทีไ่ด
ปฏิบัติจริง 

3.45 .762 มาก 

4. มีความมุงมั่นที่จะทํางานใหบรรลตุามเปาหมายที่ไดรับ 4.24 .429 มากที่สุด 

รวมดานความเปนชาย 3.84 .501 มาก 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 7 พบวา ระดับความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ดานความเปนชายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 
เมื่อพิจารณารายขอพบวา พนักงานมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 1 ขอ คือ มีความมุงมั่นที่จะ
ทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดรับ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 และพนักงานมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก 3 ขอ คือ องคกรมีการทํางานกันอยางเปนระบบ มีกฎระเบียบชัดเจน องคกรมีวิธีการ
วัดผลงานที่ชัดเจนและมีการประเมินผลตามผลงานที่ไดปฏิบัติจริงอยางเปนธรรมและองคกรมีการ
เลื่อนตําแหนงตามการประเมินผลงานที่ไดปฏิบัติจริง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 3.53 และ 3.45 
ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

ตาราง 8 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของ 
     พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ดานลักษณะความเปนปจเจกนิยม/กลุมนิยม 
 

ดานลักษณะความเปนปจเจกนิยม X  ..DS  
ระดับความ

คิดเห็น 
1. มีความคิดวาการทํางานคนเดียวจะใหผลสําเร็จของงาน

ที่ดีกวา 2.34 .913 นอย 

2. สามารถทํางานใหสําเร็จเพียงผูเดียวโดยไมตองขอความ
ชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน 2.09 .855 นอย 

3. สามารถตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดโดยไมตองขอ
ความเห็นจากผูบริหาร เพ่ือนรวมงาน หรือ ลูกนอง 

2.53 .813 นอย 

4. ชอบทํางานคนเดียวมากกวาทํางานเปนทีม 2.42 .853 นอย 
5. ใหความสําคัญกับเปาหมายสวนตัวมากกวาเปาหมาย

ของกลุม 
2.24 .954 นอย 

รวมดานลักษณะความเปนปจเจกนิยม 2.33 .716 นอย 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 8 พบวา ระดับความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ดานลักษณะความเปนปจเจกนิยม โดยรวมอยูในระดับนอย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.33 
 เมื่อพิจารณารายขอพบวา พนักงานมีความคิดเห็นในระดับนอยทุกขอ คือ สามารถ
ตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดโดยไมตองขอความเห็นจากผูบริหาร เพ่ือนรวมงาน หรือ ลูกนอง 
ชอบทํางานคนเดียวมากกวาทํางานเปนทีม มีความคิดวาการทํางานคนเดียวจะใหผลสําเร็จของงาน
ที่ดีกวา ใหความสําคัญกับเปาหมายสวนตัวมากกวาเปาหมายของกลุมและสามารถทํางานใหสําเร็จ
เพียงผูเดียวโดยไมตองขอความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.53 2.42 2.34 
2.24 และ 2.09 ตามลําดับ  
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 ตอนที่  3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความผูกพันขององคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความผูกพันขององคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
สํานักงานใหญ โดยการนําเสนอขอมูลในรูปแบบของคาคะแนนเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 
 
ตาราง 9 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 
     ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 

ความผูกพันตอองคกร X  ..DS  ระดับความผูกพัน 
1. มีความเชื่อมั่นและยอมรับคานิยมขององคกร 4.06 .713 มาก 
2. รูสึกเปนสวนหนึง่ขององคกรเต็มใจที่จะทุมเททํางาน

ใหแกองคกรอยางเต็มที ่ 4.22 .618 มากที่สุด 

3. ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และงานที่
รับผิดชอบ 3.62 .902 มาก 

4. ไดรับประโยชนจากสวัสดิการตางๆอาทิ เชนคา
รักษาพยาบาล สวัสดิการในการกูยืม หรือวันลาพักรอน 
เปนตน 

4.25 .658 มากที่สุด 

5. จะไมเปลี่ยนงานหากมีองคกรใหขอเสนอดาน
ผลตอบแทนหรือสวัสดิการที่ดีกวา 3.73 .966 มาก 

6. พรอมที่จะยอมรับและปรับตัวกับนโยบายหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในองคกรอยูสม่ําเสมอ 

4.16 .619 มาก 

7. มีความมั่นใจ เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผูนําขององคกร 3.78 .682 มาก 
8. รูสึกมีความสุขทีไ่ดทํางานในธนาคารกรุงไทยและมคีวาม

ตั้งใจที่จะทํางานในองคกรนี้จนเกษียณอายุ 4.12 .749 มาก 

9. พรอมที่จะอุทิศตนในการชวยเหลือ แกปญหา ใหความ
รวมมือเมื่อองคกรของทานประสบปญหา 4.24 .516 มากที่สุด 

รวมความผูกพันความผูกพันตอองคกร 4.02 .493 มาก 
 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 9 พบวา ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 
 เมื่อพิจารณารายขอพบวา พนักงานมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 3 ขอ คือ ไดรับ
ประโยชนจากสวัสดิการตางๆอาทิ เชนคารักษาพยาบาล สวัสดิการในการกูยืม หรือวันลาพักรอน 
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เปนตน พรอมที่จะอุทิศตนในการชวยเหลือ แกปญหา ใหความรวมมือเมื่อองคกรของทานประสบ
ปญหา และรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกรเต็มใจที่จะทุมเททํางานใหแกองคกรอยางเต็มที่ โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 4.24 และ 4.22 ตามลําดับ และพนักงานมีความคิดเห็นในระดับมาก 6 ขอ คือ 
พรอมที่จะยอมรับและปรับตัวกับนโยบายหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในองคกรอยูสม่ําเสมอ 
รูสึกมีความสุขที่ไดทํางานในธนาคารกรุงไทยและมีความตั้งใจที่จะทํางานในองคกรนี้จนเกษียณอายุ 
มีความเชื่อมั่นและยอมรับคานิยมขององคกร มีความมั่นใจ เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผูนําขององคกร 
จะไมเปลี่ยนงานหากมีองคกรใหขอเสนอดานผลตอบแทนหรือสวัสดิการที่ดีกวา และไดรับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และงานที่รับผิดชอบ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 4.12 4.06 3.78 
3.73 และ 3.62 ตามลําดับ  
 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานใชสถิติ Independent Samples t-test การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช
วิธีการทดสอบ ดังนี้  
 สมมติฐานขอ 1 ในการทดสอบดวยสถิติ Independent Samples t-test ผูวิจัยใชการ
ทดสอบความแตกตาง ระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มี 2 กลุม โดยทดสอบคาความ
แปรปรวนดวย Levene’s test เมื่อคา Sig. มากกวา .05 จะอานคา t-test ที่ Equal variances 
assumed และเมื่อ Sig. นอยกวา .05 จะอานคา t-test ที่ Equal variances not assumed และใน
การทดสอบดวย One Way ANOVA ผูวิจัยใชการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของ 
กลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance: One Way ANOVA) โดยเริ่มจากการทดสอบคา Levene’s test เพ่ือทดสอบคาความ 
แปรปรวนของขอมูล ถา Levene’s test มีคา Sig. นอยกวา .05 ผูวิจัยทดสอบความแตกตางของ 
คาเฉลี่ยโดยสถิติ Brown-Forsythe และเพ่ือใหทราบวามีคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน จะทําการ 
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยหลายคูในเวลาเดียวกัน (Multiple Comparison) ดวยวิธี Dunnett 
T3 และเมื่อ Levene’s test มีคา Sig. มากกวา .05 ผูวิจัยทดสอบความแตกตางของ คาเฉลี่ยโดย
สถิติ F-test และหากพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เพ่ือใหทราบวามี คาเฉลี่ยคูใดบางที่
แตกตางกัน จะทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูเพ่ือดูวามีคู ใดบางที่แตกตางกัน 
ดวยวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) การทดสอบ Levene’s test มีสมมติฐาน ดังนี้  
  Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน  
  H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
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 สมมติฐานขอ 2 ในการทดสอบสมมติฐานที่เก่ียววัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ผูวิจัยใชสถิติการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 การนําเสนอผลการทดสอบสมมติฐานซึ่งประกอบดวยผลการทดสอบสมมติฐาน 2 ขอ โดย
แบงการนําเสนอผลการวิเคราะหตามหัวขอตอไปนี้ 
 
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานลักษณะบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ทํางาน ระดับตําแหนง อัตราเงินเดือนและ หนวยงานที่สังกัด แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน  
 สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานที่มีเพศแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน 
 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 Ho: พนักงานที่มีเพศแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย
สํานักงานใหญไมแตกตางกัน 
 H1: พนักงานที่มีเพศแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย
สํานักงานใหญแตกตางกัน  
 
ตาราง 10 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความผูกพันตอองคกรโดยรวมของพนักงาน 
     ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ ดานเพศ 
 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

 
t-test for 

Equality of 
Means ความผูกพันตอองคกร 

F  p. 

 
 

เพศ 

X  n S.D. t  df  p. 
Equal 
variances 
assumed 

19.529** .000 ชาย 4.12 134 .565 2.691** 221.170 .008 
 

ความ
ผูกพันตอ
องคกร
โดยรวม 

Equal 
variances 
not assumed 

  หญิง 3.97 252 .442    

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 15 การทดสอบความแปรปรวน พบวา ความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ ดานเพศ มีคา Probability (prob.) เทากับ .000 ซึ่ง
นอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คา
ความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึง
ทดสอบความแตกตางแบบ t-test กรณี Equal variance not assumed พบวา มีคา Probability 
(prob.) เทากับ .008 ซึ่งนอยกวากวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีเพศแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยเพศชายมีความผูกพันตอองคกร มากกวาเพศหญิง 
 
 สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานที่มีอายุ แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน 
ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 Ho: พนักงานที่มีอายุแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย
สํานักงานใหญไมแตกตางกัน 
 H1: พนักงานที่มีอายุ แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย
สํานักงานใหญแตกตางกัน  
 
ตาราง 11 การทดสอบคาความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงานธนาคาร  
     กรุงไทยสํานักงานใหญ ดานอายุ โดยใชสถิติ Levene’s test 
 

ตัวแปรที่ศึกษา Levene 
Statistic 

df1 df2 Prob. 

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 11.505** 3 382 .000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 11 พบวา คา Probability (prob.) จากคาความแปรปรวน
ความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ ดานอายุ มีคา Prob. 
เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา แตละชวงอายุมีความแปรปรวนแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชสถิติ Brown-Forsythe 
ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะหดังตาราง 12 
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงานธนาคาร  
     กรุงไทยสํานักงานใหญ จําแนกตามอายุ โดยวิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

ความผูกพันตอองคกร Statistic df1 df2 Prob. 

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 42.300** 3 299.591 .000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 12 พบวา ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรโดยรวม 
ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ จําแนกตามอายุ โดยวิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
พบวา มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีอายุ แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะหตามตาราง 13  
 
ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มีอายุแตกตางกันกับความผูกพันตอ 
     องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

อายุ X  21 – 30 ป 31 – 40 ป  41- 50 ป  51- 60 ป  
- .05 -.380** -.570** 21 – 30 ป 3.76 
 (.963) (.000) (.000) 
 - -.430** -.620** 31 – 40 ป  3.71 
  (.000) (.000) 
  - -.190* 41- 50 ป  4.14 
   (.037) 
   - 51- 60 ป  4.33 

    

 
* นัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
** นัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 13 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มีอายุ
แตกตางกันกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ พบวา  
 พนักงานที่มีอายุ 21 – 30 ป กับพนักงานที่มีอายุ 41- 50 ป จากการวิเคราะห พบวา คา 
prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานที่มีอายุ 21 – 30 ป มีความผูกพันตอ
องคกร แตกตางจากพนักงานที่มีอายุ 41- 50 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ 
พนักงานที่มีอายุ 21 – 30 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีอายุ 41- 50 ป โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .380 
 พนักงานที่มีอายุ 21 – 30 ป กับพนักงานที่มีอายุ 51- 60 ป จากการวิเคราะห พบวา คา 
prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานที่มีอายุ 21 – 30 ป มีความผูกพันตอ
องคกร แตกตางจากพนักงานที่มีอายุ 51- 60 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ 
พนักงานที่มีอายุ 21 – 30 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีอายุ 51- 60 ป โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .570 
 พนักงานที่มีอายุ 31 – 40 ป กับพนักงานที่มีอายุ 41- 50 ป จากการวิเคราะห พบวา คา 
prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานที่มีอายุ 31 – 40 ป มีความผูกพันตอ
องคกร แตกตางจากพนักงานที่มีอายุ 41- 50 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ 
พนักงานที่มีอายุ 31 – 40 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีอายุ 41- 50 ป โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .430 
 พนักงานที่มีอายุ 31 – 40 ป กับพนักงานที่มีอายุ 51- 60 ป จากการวิเคราะห พบวา คา 
prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานที่มีอายุ 31 – 40 ป มีความผูกพันตอ
องคกร แตกตางจากพนักงานที่มีอายุ 51- 60 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ 
พนักงานที่มีอายุ 31 – 40 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีอายุ 51- 60 ป โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .620 
 พนักงานที่มีอายุ 41- 50 ป กับพนักงานที่มีอายุ 51- 60 ป จากการวิเคราะห พบวา คา 
prob. เทากับ .037 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา พนักงานที่มีอายุ 41- 50 ป มีความผูกพันตอ
องคกร แตกตางจากพนักงานที่มีอายุ 51- 60 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ 
พนักงานที่มีอายุ 41- 50 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีอายุ 51- 60 ป โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .190 
 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานที่มีระดับการศึกษา แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน 
ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 Ho: พนักงานที่มีระดับการศึกษา แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญไมแตกตางกัน 
 H1: พนักงานที่มีระดับการศึกษา แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน  
 
ตาราง 14 การทดสอบคาความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงานธนาคาร  
     กรุงไทยสํานักงานใหญ ดานระดับการศึกษา โดยใชสถิติ Levene’s test 
 

ตัวแปรที่ศึกษา Levene Statistic df1 df2 Prob. 

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 13.386** 2 383 .000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 14 พบวา คา Probability (prob.) จากคาความแปรปรวน
ความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ ดานระดับการศึกษา
สูงสุด มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา แตละระดับการศึกษา มีความแปรปรวนแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัย
จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะหดังตาราง 15 
 
ตาราง 15 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงาน 
     ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยวิธีทดสอบแบบ Brown- 
     Forsythe 
 

ความผูกพันตอองคกร Statistic df1 df2 Prob. 

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 35.412** 2 165.389 .000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 15 พบวา ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรโดยรวม 
ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยวิธีทดสอบแบบ 
Brown-Forsythe พบวา มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีระดับการศึกษา แตกตางกันมคีวาม
ผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลวิเคราะหไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะหตามตาราง 16  
 
ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มีระดับการศึกษา แตกตางกันกับควาฒ 
     ผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s  
     T3 
 

ระดับการศึกษา X  
ต่ํากวา

ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

- -.480** -.220** ต่ํากวาปริญญาตร ี
 

3.61 
 (.000) (.002) 
 - .260** ปริญญาตร ี 4.09 
  (.000) 
  - ปริญญาโท 3.83 

   

 
** นัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 16 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกันกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ พบวา  
 พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี กับพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงานที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ .480 
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 พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี กับพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท
จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงานที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาโท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ .220 
 พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี กับพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทจาก
การวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความ
ผูกพันตอองคกร มากกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .260 
 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 สมมติฐานที ่1.4 พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน 
ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 Ho: พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญไมแตกตางกัน 
 H1: พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน  
 
ตาราง 17 การทดสอบคาความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนกังานธนาคาร  
     กรุงไทยสํานักงานใหญ ดานระยะเวลาการทํางาน โดยใชสถิติ Levene’s test 
 

ตัวแปรที่ศึกษา Levene Statistic df1 df2 Prob. 

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 6.057** 5 380 .000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 17 พบวา คา Probability (prob.) จากคาความแปรปรวน
ความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ ดานระยะเวลาการ
ทํางาน มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา แตละชวงระยะเวลาการทํางาน มีความแปรปรวนแตกตางกัน 
ดังนั้นผูวิจัยจึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะหดังตาราง 18 
 
ตาราง 18 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงาน 
     ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน โดยวิธีทดสอบแบบ Brown- 
     Forsythe 
 

ความผูกพันตอองคกร Statistic df1 df2 Prob. 

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 22.189** 5 287.582 .000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 18 พบวา ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรโดยรวม 
ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน โดยวิธีทดสอบแบบ 
Brown-Forsythe พบวา มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน แตกตางกันมี
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน อยางมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลวิเคราะหไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะหตามตาราง 19  
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ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานแตกตางกันกับ 
     ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ โดยใชวิธีทดสอบแบบ  
     Dunnett’s T3 
 

ระยะเวลาการ
ทํางาน  X   

ต่ํากวา
หรือ

เทากับ  
6 ป 

7 – 12 ป 13 – 18 ป 19 – 24 ป 25 – 30 ป มากกวา 
31 ป 

- -.000 -.320** -.270** -.580** -.550** ต่ํากวาหรือ
เทากับ 6 ป 

3.74 
 (1.000) (.000) (.008) (.000) (.000) 
 - -.320** -.270** -.580** -.550** 7 – 12 ป 3.74 
  (.000) (.007) (.000) (.000) 
  - .050 -.260* -.230 13 – 18 ป 4.06 
   (1.000) (.018) (.345) 
   - -.310** -.280** 19 – 24 ป 4.01 

    (.000) (.001) 
    - .030 25 – 30 ป 4.32 
     (.694) 
     - มากกวา 31 ป 4.29 

      

 
* นัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
** นัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 19 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มีระยะเวลา
การทํางาน แตกตางกันกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ 
พบวา  
 พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป กับพนักงานที่มีระยะเวลาการ
ทํางาน 13 – 18 ป จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา 
พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจาก
พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 13 – 18 ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ 
พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงาน
ที่มีระยะเวลาการทํางาน 13 – 18 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .320 
 พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป กับพนักงานที่มีระยะเวลาการ
ทํางาน 19 – 24 ป จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .008 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา 
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พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจาก
พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 19 – 24 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ 
พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงาน
ที่มีระยะเวลาการทํางาน 19 – 24 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .270 
 พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป กับพนักงานที่มีระยะเวลาการ
ทํางาน 25 – 30 ป จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา 
พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจาก
พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 25 – 30 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ 
พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงาน
ที่มีระยะเวลาการทํางาน 25 – 30 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .580 
 พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป กับพนักงานที่มีระยะเวลาการ
ทํางาน มากกวา 31 ป จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความ
วา พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจาก
พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน มากกวา 31 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ 
พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงาน
ที่มีระยะเวลาการทํางาน มากกวา 31 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .550 
 พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 7 – 12 ป กับพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 13 – 18 
ป จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานที่มี
ระยะเวลาการทํางาน 7 – 12 ป มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงานที่มีระยะเวลาการ
ทํางาน 13 – 18 ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน
7 – 12 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 13 – 18 ป โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .320 
 พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 7 – 12 ป กับพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 19 – 24 
ป จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .007 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานที่มี
ระยะเวลาการทํางาน 7 – 12 ปมีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงานที่มีระยะเวลาการ
ทํางาน 19 – 24 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน
7 – 12 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 19 – 24 ป โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .270 
 พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 7 – 12 ป กับพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 25 – 30 
ป จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานที่มี
ระยะเวลาการทํางาน 7 – 12 ป มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงานที่มีระยะเวลาการ
ทํางาน 25 – 30 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 
7 – 12 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 25 – 30 ป โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .580 
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 พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 7 – 12 ป กับพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 
มากกวา 31 ป จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา 
พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 7 – 12 ป มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงานที่มี
ระยะเวลาการทํางาน มากกวา 31 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่มี
ระยะเวลาการทํางาน 7 – 12 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 
มากกวา 31 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .550 
 พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 13 – 18 ป กับพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 25 – 
30 ป จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .018 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา พนักงานที่มี
ระยะเวลาการทํางาน 13 – 18 ป มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงานที่มีระยะเวลาการ
ทํางาน 25 – 30 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน
13 – 18 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 25 – 30 ป โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .260 
 พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 19 – 24 ป กับพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 25 – 
30 ป จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานที่มี
ระยะเวลาการทํางาน 19 – 24 ป มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงานที่มีระยะเวลาการ
ทํางาน 25 – 30 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 
19 – 24 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 25 – 30 ป โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .310 
 พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 19 – 24 ป กับพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 
มากกวา 31 ป จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา 
พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 19 – 24 ป มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงานที่มี
ระยะเวลาการทํางาน มากกวา 31 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่มี
ระยะเวลาการทํางาน 19 – 24 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการ
ทํางาน มากกวา 31 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .280 
 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 สมมติฐานที ่1.5 พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน 
ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 Ho: พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญไมแตกตางกัน 
 H1: พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน  
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ตาราง 20 การทดสอบคาความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงานธนาคาร  
     กรุงไทยสํานักงานใหญ ดานระดับตําแหนงงาน โดยใชสถิติ Levene’s test 
 

ตัวแปรที่ศึกษา Levene Statistic df1 df2 Prob. 

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 7.557** 3 382 .000 

 
* มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 20 พบวา คา Probability (prob.) จากคาความแปรปรวน
ความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ ดานระดับตําแหนงงาน
มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา แตละระดับตําแหนงงาน มีความแปรปรวนแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึง
ใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะหดังตาราง 21 
 
ตาราง 21 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความผูกพันตอองคกรโดยรวมของพนักงานธนาคาร  
     กรุงไทยสํานักงานใหญ จําแนกตามระดับตําแหนงงาน โดยวิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

ความผูกพันตอองคกร Statistic df1 df2 Prob. 

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 26.971** 3 21.848 .000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 21 พบวา ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรโดยรวม 
ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ จําแนกตามระดับตําแหนงงาน โดยวิธีทดสอบแบบ 
Brown-Forsythe พบวา มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกันมี
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน อยางมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลวิเคราะหไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะหตามตาราง 22  
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ตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกันกับความ 
     ผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s  
     T3 
 

ระดับตําแหนงงาน X  
พนักงาน

ปฏิบัติการ/
เจาหนาที่ 

เจาหนาที่
อาวุโส/หัวหนา

สวน 

รองผูอํานวยการ
ฝาย 

ผูอํานวยการ
ฝาย 

- -.330** -.800** -.170 พนักงานปฏิบัติการ/
เจาหนาที่ 

3.69 
 (.000) (.000) (.949) 
 - -.470** .160 เจาหนาที่อาวุโส/หัวหนา

สวน 
4.02 

  (.000) (.960) 
  - -.630 รองผูอํานวยการฝาย 4.49 
   (.113) 
   - ผูอํานวยการฝาย 3.86 

    

 
** นัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 22 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มีระดับ
ตําแหนงงานแตกตางกันกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ 
พบวา  
 พนักงานที่มีตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ/เจาหนาที่ กับพนักงานที่มีตําแหนงเจาหนาที่
อาวุโส/หัวหนาสวน จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา 
พนักงานที่มีตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ/เจาหนาที่ มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงาน
ที่มีตําแหนงเจาหนาที่อาวุโส/หัวหนาสวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่
มีตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ/เจาหนาที่ มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีตําแหนง
เจาหนาที่อาวุโส/หัวหนาสวน โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .330 
 พนักงานที่มีตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ/เจาหนาที่  กับพนักงานที่มีตําแหนงรอง
ผูอํานวยการฝาย จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา 
พนักงานที่มีตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ/เจาหนาที่ มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงาน
ที่มีตําแหนงรองผูอํานวยการฝาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่มี
ตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ/เจาหนาที่ มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีตําแหนงรอง
ผูอํานวยการฝาย โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .800 
 พนักงานที่มีตําแหนงเจาหนาที่อาวุโส/หัวหนาสวน กับพนักงานที่มีตําแหนงรอง
ผูอํานวยการฝาย จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา 
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พนักงานที่มีตําแหนงเจาหนาที่อาวุโส/หัวหนาสวน มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงานที่
มีตําแหนงรองผูอํานวยการฝาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่มี
ตําแหนงเจาหนาที่อาวุโส/หัวหนาสวน มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีตําแหนงรอง
ผูอํานวยการฝาย โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .470 
 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 สมมติฐานที่ 1.6 พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน 
 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 Ho: พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญไมแตกตางกัน 
 H1: พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน  
 
ตาราง 23 การทดสอบคาความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงานธนาคาร  
     กรุงไทยสํานักงานใหญ ดานอัตราเงินเดือน โดยใชสถิติ Levene’s test 
 

ตัวแปรที่ศึกษา Levene Statistic df1 df2 Prob. 

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 6.234** 3 382 .000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 23 พบวา คา Probability (prob.) จากคาความแปรปรวน
ความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ ดานอัตราเงินเดือน มี
คา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา แตละอัตราเงินเดือน มีความแปรปรวนแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงใช
สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะหดังตาราง 24 
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความผูกพันตอองคกรโดยรวมของพนักงานธนาคาร  
     กรุงไทยสํานักงานใหญ จําแนกตามอัตราเงินเดือน โดยวิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

ความผูกพันตอองคกร Statistic df1 df2 Prob. 

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 41.575** 3 140.375 .000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 24 พบวา ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรโดยรวม 
ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ จําแนกตามอัตราเงินเดือน โดยวิธีทดสอบแบบ 
Brown-Forsythe พบวา มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน แตกตางกันมีความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลวิเคราะหไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะหตามตาราง 25  
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ตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน แตกตางกันกับความ 
     ผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s  
     T3 
 

อัตราเงินเดือน X  
นอยกวา 
30,000 
บาท 

30,000 – 
59,999  
บาท 

60,000 – 
89,999  
บาท 

90,000 – 
119,999 

บาท 
- -.280** -.590** -.760** นอยกวา 30,000 บาท 3.74 
 (.000) (.000) (.000) 
 - -.320** -.490** 30,000 – 59,999 บาท 4.01 
  (.000) (.000) 
  - -.170 60,000 – 89,999 บาท 4.33 
   (.612) 
   - 90,000 – 119,999 บาท 4.50 

    

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 25 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มีอัตรา
เงินเดือน แตกตางกันกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ พบวา  
 พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน นอยกวา 30,000 บาท กับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 30,000 
– 59,999 บาท จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา 
พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน นอยกวา 30,000 บาท มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงานที่
มีอัตราเงินเดือน 30,000 – 59,999 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่
มีอัตราเงินเดือน นอยกวา 30,000 บาท มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีอัตรา
เงินเดือน 30,000 – 59,999 บาท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .280 
 พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน นอยกวา 30,000 บาท กับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 60,000 
– 89,999 บาท จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา 
พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน นอยกวา 30,000 บาท มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงานที่
มีอัตราเงินเดือน 60,000 – 89,999 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่
มีอัตราเงินเดือน นอยกวา 30,000 บาท มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีอัตรา
เงินเดือน 60,000 – 89,999 บาท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .590 
 พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน นอยกวา 30,000 บาท กับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 90,000 
– 119,999 บาท จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา 
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พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน นอยกวา 30,000 บาท มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงานที่
มีอัตราเงินเดือน 90,000 – 119,999 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่
มีอัตราเงินเดือน นอยกวา 30,000 บาท มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีอัตรา
เงินเดือน 90,000 – 119,999 บาท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .760 
 พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 30,000 – 59,999 บาท กับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 60,000 
– 89,999 บาท จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา 
พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 30,000 – 59,999 บาท มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงานที่
มีอัตราเงินเดือน 60,000 – 89,999 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่
มีอัตราเงินเดือน 30,000 – 59,999 บาท มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีอัตรา
เงินเดือน 60,000 – 89,999 บาท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .320 
 พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 30,000 – 59,999 บาท กับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 90,000 
– 119,999 บาท จากการวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา 
พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 30,000 – 59,999 บาท มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงานที่
มีอัตราเงินเดือน 90,000 – 119,999 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่
มีอัตราเงินเดือน 30,000 – 59,999 บาท มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีอัตรา
เงินเดือน 90,000 – 119,999 บาท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .490 
 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 สมมติฐานที ่1.7 พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน 
 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 Ho: พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญไมแตกตางกัน 
 H1: พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน  
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ตาราง 26 การทดสอบคาความแปรปรวนความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงานธนาคาร  
     กรุงไทยสํานักงานใหญ ดานหนวยงานที่สังกัดโดยใชสถิติ Levene’s test 
 

ตัวแปรที่ศึกษา Levene Statistic df1 df2 Prob. 

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 4.920** 4 381 .001 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 26 พบวา คา Probability (prob.) จากคาความแปรปรวน
ความผูกพันตอองคกรโดยรวม ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ ดานหนวยงานที่สังกัด
มีคา Prob. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา แตละหนวยงานที่สังกัด มีความแปรปรวนแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึง
ใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะหดังตาราง 27 
 
ตาราง 27 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความผูกพันตอองคกรโดยรวมของพนักงานธนาคาร  
     กรุงไทยสํานักงานใหญ จําแนกตามอัตราเงินเดือน โดยวิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

ความผูกพันตอองคกร Statistic df1 df2 Prob. 

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม 8.537** 4 148.914 .000 

 
* มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 24 พบวา ความแตกตางของความผูกพันตอองคกรโดยรวม 
ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด โดยวิธีทดสอบแบบ 
Brown-Forsythe พบวา มีคา Prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด แตกตางกันมี
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน อยางมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลวิเคราะหไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะหตามตาราง 28  
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ตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด แตกตางกันกับความ 
     ผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s  
     T3 
 

หนวยงานที่สังกัด   

สายงานธุรกิจ
รายยอย/

ขนาดกลาง/
ขนาดใหญ/

ภาครัฐ 

สายงานบริหาร
การเงิน/บริหาร

ความเสี่ยง/
ปฏิบัติการ 

สายงานปรับ
โครงสรางหน้ี
และบริหาร
สินทรัพย 

สายงาน
การตลาดและ
สื่อสารองคกร/
บริการจัดการ
ทางการเงิน 

สายงาน
ตรวจสอบ
ภายใน/

บริหารงาน
กฎหมาย/
ทรัพยากร

บุคคล 

- .240* .009 .400** .570** สายงานธุรกิจรายยอย/ขนาด
กลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ 

4.24 

 (.044) (.997) (.001) (.000) 
 - -.150 .160 .330 สายงานบริหารการเงิน/

บริหารความเสี่ยง/ปฏิบัติการ 
4.00 

  (.605) (.177) (.067) 
  - .310* .480* สายงานปรับโครงสรางหน้ี

และบริหารสินทรัพย 
4.15 

   (.010) (.019) 
   - .170 สายงานการตลาดและสื่อสาร

องคกร/บริการจัดการทาง
การเงิน 

3.84 

    (.382) 

    - สายงานตรวจสอบภายใน/
บริหารงานกฎหมาย/
ทรัพยากรบุคคล 

3.67 

     
 

* มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 28 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มีหนวยงานที่
สังกัด แตกตางกันกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ พบวา  
 พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานธุรกิจรายยอย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ กับ
พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานบริหารการเงิน/บริหารความเสี่ยง/ปฏิบัติการ จากการ
วิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .044 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา พนักงานที่มีหนวยงานที่
สังกัด สายงานธุรกิจรายยอย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจาก
พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานบริหารการเงิน/บริหารความเสี่ยง/ปฏิบัติการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานธุรกิจรายยอย/ขนาด
กลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ มีความผูกพันตอองคกร มากกวาพนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงาน
บริหารการเงิน/บริหารความเสี่ยง/ปฏิบัติการ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .240 
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 พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานธุรกิจรายยอย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ กับ
พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานการตลาดและสื่อสารองคกร/บริการจัดการทางการเงิน จาก
การวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานที่มีหนวยงานที่
สังกัด สายงานธุรกิจรายยอย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจาก
พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานการตลาดและสื่อสารองคกร/บริการจัดการทางการเงิน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานธุรกิจรายยอย/
ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ มีความผูกพันตอองคกร มากกวาพนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สาย
งานการตลาดและสื่อสารองคกร/บริการจัดการทางการเงิน โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .400 
 พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานธุรกิจรายยอย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ กับ
พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานตรวจสอบภายใน/บริหารงานกฎหมาย/ทรัพยากรบุคคล จาก
การวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานที่มีหนวยงานที่
สังกัด สายงานธุรกิจรายยอย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจาก
พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานตรวจสอบภายใน/บริหารงานกฎหมาย/ทรัพยากรบุคคล 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานธุรกิจราย
ยอย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ มีความผูกพันตอองคกร มากกวาพนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด 
สายงานตรวจสอบภายใน/บริหารงานกฎหมาย/ทรัพยากรบุคคล โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .570 
พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานปรับโครงสรางหนี้และบริหารสินทรัพย กับพนักงานที่มี
หนวยงานที่สังกัด สายงานการตลาดและสื่อสารองคกร/บริการจัดการทางการเงิน จากการวิเคราะห 
พบวา คา prob. เทากับ .010 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สาย
งานปรับโครงสรางหนี้และบริหารสินทรัพย มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจากพนักงานที่มี
หนวยงานที่สังกัด สายงานการตลาดและสื่อสารองคกร/บริการจัดการทางการเงิน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานปรับโครงสรางหนี้และบริหาร
สินทรัพย มีความผูกพันตอองคกร มากกวาพนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานการตลาดและ
สื่อสารองคกร/บริการจัดการทางการเงิน โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .310 
 พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานปรับโครงสรางหนี้และบริหารสินทรัพย  กับ
พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานตรวจสอบภายใน/บริหารงานกฎหมาย/ทรัพยากรบุคคล จาก
การวิเคราะห พบวา คา prob. เทากับ .019 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา พนักงานที่มีหนวยงานที่
สังกัด สายงานปรับโครงสรางหนี้และบริหารสินทรัพย มีความผูกพันตอองคกร แตกตางจาก
พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานตรวจสอบภายใน/บริหารงานกฎหมาย/ทรัพยากรบุคคล 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานปรับ
โครงสรางหนี้และบริหารสินทรัพย มีความผูกพันตอองคกร มากกวาพนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด 
สายงานตรวจสอบภายใน/บริหารงานกฎหมาย/ทรัพยากรบุคคล โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .380 
 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 สมมติฐานที่ 2 วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 สามารถแยกเปนสมมติฐานเปน 4 ขอยอย ไดดังนี้  
 สมมติฐานขอ 2.1 วัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ มีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ สามารถเขียนเปนสมมตฐิาน
ไดดังนี้ 
 H0: วัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ ไมมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 H1: วัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ มีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 
ตาราง 29 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเหลื่อมล้ํา 
     อํานาจกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม วัฒนธรรมองคกร  
ดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ Pearson 

Correlation(r) 
Sig.  

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

1. องคกรมีการแบงแยกทางอํานาจสูงระหวาง
ผูบริหารและพนักงาน 

-.104* .042 ต่ํา ตรงขาม 

2. ผูที่มีตําแหนงสูงกวาสามารถตัดสินใจโดย
ไมฟงความเห็นของผูใตบังคับบัญชา 

-.338** .000 ปานกลาง ตรงขาม 

3. พนักงานที่มีตําแหนงสูงกวาจะมีความ
รับผิดชอบในภาระหนาที่มากกวา 

.247** .000 ต่ํา เดียวกัน 

4. ผูบริหารจะไดรับสิทธิพิเศษมากกวา
พนักงานเชน ไดรับสิทธิจอดรถในอาคาร
จอดรถของธนาคาร 

-.063 .214 
ไมมี

ความสัมพันธ - 

5. ผูบริหารควรไดรับการยกยองช่ืนชม
มากกวาลูกนอง 

-.157** .002 ต่ํา ตรงขาม 

รวมดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ -.137** .007 ต่ํา ตรงขาม 

 
* มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 29 ผลการทดสอบคาทางสถิติสัมประสิทธสหสัมพันธอยางงาย
ของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coeffcient) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ กับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ .007 ซึ่งมีคา
นอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้ง
สองดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมตฐิานรอง
ที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ -.137 แสดงวามีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ ถาพนักงานมีระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ เพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ โดยรวมลดลงในระดับต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากวา
หากพนักงานรูสึกวาในองคกรไมมีความเปนกลางตอพนักงานในแตะระดับที่เทาเทียมกัน ในดาน
ตางๆ เชน ผูที่มีตําแหนงงานสูงกวาจะไดรับการยอมรับมากกวาผูที่มีตําแหนงนอยกวา หรือ 
ผูบริหารจะไดรับสิทธิพิเศษมากกวาพนักงาน ยอมสงผลใหพนักงานเกิดความรูสึกไมไดรับความเทา
เทียมเสมอภาคกัน ทําใหระดับความผูกพันในองคกรลดลง เมื่อพิจารณารายขอ พบวา  
 ผูที่มีตําแหนงสูงกวาสามารถตัดสินใจโดยไมฟงความเห็นของผูใตบังคับบัญชา กับความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) 
เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม มากที่สุด โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ -.338 
แสดงวามีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 หมายความวา หากพนักงานรูสึกวาผูที่มีตําแหนงสูงกวาสามารถตัดสินใจโดยไมฟงความเห็น
ของผูใตบังคับบัญชาเพ่ิมมากข้ึน ก็จะทําใหระดับความผูกพันตอองคกรลดลงในระดับปานกลาง
เนื่องจากวาหากพนักงานรูสึกวาผูบริหารเปยผูที่ไมยอมรับฟงความคิดเห็นของลูกนอง ตัดสินใจ
ตางๆโดยใชอํานาจ ก็จะทําใหพนักงานไมอยากที่จะทํางานในองคกรตอ และความผูกพันที่มีตอ
องคกรก็จะลดลงตามไปดวย 
 พนักงานที่มีตําแหนงสูงกวาจะมีความรับผิดชอบในภาระหนาที่มากกวา กับความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ 
.000 ซึ่งมีคานอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .247 แสดงวามี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวา 
หากพนักงานรูสึกวาผูพนักงานที่มีตําแหนงสูงกวาจะมีความรับผิดชอบในภาระหนาที่มากกวาเพ่ิม
มากข้ึน ก็จะทําใหระดับความผูกพันธตอองคกรเพ่ิมข้ึนในระดับต่ํา 
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 ผูบริหารควรไดรับการยกยองชื่นชมมากกวาลูกนอง กับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ .002 ซึ่งมีคา
นอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้ง
สองดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
สํานักงานใหญโดยรวม โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ -.157 แสดงวามีความสัมพันธใน
ทิศทางตรงกันขามในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวา หากพนักงาน
รูสึกวาผูผูบริหารควรไดรับการยกยองชื่นชมมากกวาลูกนองเพ่ิมมากข้ึน ก็จะทําใหระดับความ
ผูกพันธตอองคกรลดลงในระดับต่ํา เนื่องจากวา หากพนักงานมีความรูสึกวาในองคกรไมมีความ
เสมอภาคของบุคคลในตําแหนงงานตางๆ เมื่อมีผลงาน โดยจะยกยองแตผูบริหารเทานั้น สําหรับ
บุคคลที่สนับสนุนงานของผูบริหารไมไดรับการยกยองชื่นชม ก็จะทําใหระดับความผูกพันธตองคกร
ลดลง เพราะมีความรูสึกวาองคกรไมใหความสําคัญกับตนเอง 
 องคกรมีการแบงแยกทางอํานาจสูงระหวางผูบริหารและพนักงาน กับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ 
.042 ซึ่งมีคานอยกวา .05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) -.104 แสดงวามี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความวา 
หากพนักงานรูสึกวาในองคกรมีการแบงแยกทางอํานาจระหวางผูบริหารและพนักงานที่สูง เพ่ิมมาก
ข้ึน ก็จะทําใหระดับความผูกพันตอองคกรลดลงในระดับต่ํา เนื่องจากวาพนักงานอาจจะรูสึกถึงความ
ไมเทาเทียมเสมอภาคกันระหวางผูบริหารและพนักงาน ซึ่งทําใหพนักงานรูสึกถึงความไมมั่นคง มี
ความคิดตองการที่จะเปลี่ยนงานและสงผลใหความผูกพันธตอองคกรโดยรวมลดลง 
 ผูบริหารจะไดรับสิทธิพิเศษมากกวาพนักงาน เชน ไดรับสิทธิจอดรถในอาคารจอดรถของ
ธนาคาร กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มี
คา Sig (2 tailed) เทากับ .214 ซึ่งมีคามากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H๐) ปฏิเสธสมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) -
.063 แสดงวาไมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 สมมติฐานขอ 2.2 วัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ สามารถเขียน
เปนสมมติฐานไดดังนี้ 
 H0: วัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนไมมีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 H1: วัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน มีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 
ตาราง 30 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความ 
     ไมแนนอน กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม วัฒนธรรมองคกร  
ดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน Pearson 

Correlation(r) 
Sig.  

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

1. องคกรใหความมั่นคงกับชีวิต .537** .000 ปานกลาง เดียวกัน 

2. มีการศึกษาขอมูล ระเบียบการปฏิบัติงาน
อยูเสมอ 

.406** .000 ปานกลาง เดียวกัน 

3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของการปฏิบัติงาน
อยางเครงครัดเพื่อจะลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น 

.465** .000 ปานกลาง เดียวกัน 

4. พยายามทํางานใหบรรลุเปาหมายของ
ธนาคาร ปฏิบัติตามคานิยมและวิสัยทัศน
ขององคกร 

.566** .000 ปานกลาง เดียวกัน 

5. มีความสัมพันธทีดี่กับเจานาย เพื่อน
รวมงาน หรือลูกนอง 

.233** .000 ต่ํา เดียวกัน 

6. มีโอกาสที่จะกาวหนาเลื่อนตําแหนงที่
สูงขึ้นในองคกร 

.463** .000 ปานกลาง เดียวกัน 

7. จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารโดย
จะไมใชหนาที่ในการเอื้ออํานวย
ผลประโยชนใหแกพวกพอง 

.481** .000 ปานกลาง เดียวกัน 

รวมดานลักษณะการหลีกเลี่ยง 
ความไมแนนอน 

.692** .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 30 ผลการทดสอบคาทางสถิติสัมประสิทธสหสัมพันธอยางงาย
ของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coeffcient) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน กับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ 
.000 ซึ่งมีคานอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานรองที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ .692 แสดงวามีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ ถาพนักงานมี
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน เพ่ิมข้ึน จะ
ทําใหความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ โดยรวมเพ่ิมข้ึนในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา  
 พยายามทํางานใหบรรลุเปาหมายของธนาคาร ปฏิบัติตามคานิยมและวิสัยทัศนขององคกร 
กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 
tailed) เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .566 แสดงวา
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ 
ถาพนักงานรูสึกวามีความพยายามทํางานใหบรรลุเปาหมายของธนาคาร ปฏิบัติตามคานิยมและ
วิสัยทัศนขององคกร เพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพันตอองคกร โดยรวมเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง  
 องคกรใหความมั่นคงกับชีวิต กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตนมี
ความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .537 แสดงวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ ถาพนักงานรูสึกวาองคกรใหความมั่นคงกับ
ชีวิตเพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพันตอองคกร โดยรวมเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง  
 จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารโดยจะไมใชหนาที่ในการเอ้ืออํานวยผลประโยชน
ใหแกพวกพอง กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม 
พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) 
ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ .481 แสดงวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 กลาวคือ ถาพนักงานรูสึกวาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยจะไมใชหนาที่ในการ
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เอ้ืออํานวยผลประโยชนใหแกพวกพอง เพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพันตอองคกร โดยรวมเพ่ิมข้ึนใน
ระดับปานกลาง  
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของการปฏิบัติงานอยางเครงครัดเพ่ือจะลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 
กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 
tailed) เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .465 แสดงวา
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ 
ถาพนักงานรูสึกวาปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของการปฏิบัติงานอยางเครงครัดเพ่ือจะลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึน เพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพันตอองคกร โดยรวมเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง  
 มีโอกาสที่จะกาวหนาเลื่อนตําแหนงที่สูงข้ึนในองคกร กับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ .000 ซึ่งมีคา
นอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้ง
สองดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติ
ฐานรองที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .463 แสดงวา มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ ถาพนักงานรูสึกวามี
โอกาสที่จะกาวหนาเลื่อนตําแหนงที่สูงข้ึนเพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพันตอองคกร โดยรวมเพ่ิมข้ึนใน
ระดับปานกลาง  
 มีการศึกษาขอมูล ระเบียบการปฏิบัติงานอยูเสมอ กับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา 
.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสอง
ดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรอง
ที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .406 แสดงวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ ถาพนักงานรูสึกวามีการศึกษา
ขอมูล ระเบียบการปฏิบัติงานอยูเสมอเพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพันตอองคกร โดยรวมเพ่ิมข้ึนใน
ระดับปานกลาง 
 มีความสัมพันธที่ดีกับเจานาย เพ่ือนรวมงาน หรือลูกนอง กับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ .000 ซึ่งมีคา
นอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้ง
สองดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติ
ฐานรองที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .233 แสดงวามีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ ถาพนักงานรูสึกวามี
ความสัมพันธที่ดีกับเจานาย เพ่ือนรวมงาน หรือลูกนอง เพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพันตอองคกร 
โดยรวมเพ่ิมข้ึนในระดับต่ํา 
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 สมมติฐานขอ 2.3 วัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเปนชายมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังนี้ 
 H0: วัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเปนชาย ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 H1: วัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเปนชาย มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 
ตาราง 31 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเปนชาย กับ 
     ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม วัฒนธรรมองคกร  
ดานลักษณะความเปนชาย Pearson 

Correlation(r) 
Sig.  

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

1. องคกรมีการทํางานกันอยางเปนระบบ มี
กฎระเบียบชัดเจน 

.600** .000 ปานกลาง เดียวกัน 

2. องคกรมีวิธีการวัดผลงานที่ชัดเจนและมี
การประเมินผลตามผลงานที่ไดปฏิบัติจริง
อยางเปนธรรม 

.505** .000 ปานกลาง เดียวกัน 

3. องคกรมีการเลื่อนตําแหนงตามการ
ประเมินผลงานที่ไดปฏิบัติจริง 

.521** .000 ปานกลาง เดียวกัน 

4. มีความมุงมั่นที่จะทํางานใหบรรลุตาม
เปาหมายที่ไดรับ 

.445** .000 ปานกลาง เดียวกัน 

รวมดานลักษณะความเปนชาย .677** .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 31 ผลการทดสอบคาทางสถิติสัมประสิทธสหสัมพันธอยางงาย
ของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coeffcient) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเปนชาย กับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา 
.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสอง
ดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรอง
ที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ .677 แสดงวามีความสัมพันธในทิศทาง
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เดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ ถาพนักงานมีระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเปนชาย เพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ โดยรวมเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา  
 องคกรมีการทํางานกันอยางเปนระบบ มีกฎระเบียบชัดเจน กับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ .000 ซึ่งมีคา
นอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้ง
สองดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติ
ฐานรองที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .600 แสดงวามีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ ถาพนักงานมีระดับความ
คิดเห็นวาในองคกรมีการทํางานกันอยางเปนระบบ มีกฎระเบียบชัดเจนเพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพัน
ตอองคกร โดยรวมเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง  
 องคกรมีการเลื่อนตําแหนงตามการประเมินผลงานที่ไดปฏิบัติจริง กับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ 
.000 ซึ่งมีคานอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .521 แสดงวามี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ 
ถาพนักงานมีระดับความคิดเห็นวาในองคกรมีการเลื่อนตําแหนงตามการประเมินผลงานที่ไดปฏิบัติ
จริงเพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพันตอองคกร โดยรวมเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง  
 องคกรมีวิธีการวัดผลงานที่ชัดเจนและมีการประเมินผลตามผลงานที่ไดปฏิบัติจริงอยาง
เปนธรรม กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มี
คา Sig (2 tailed) เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .505 
ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
กลาวคือ ถาพนักงานมีระดับความคิดเห็นวาในองคกรมีวิธีการวัดผลงานที่ชัดเจนและมีการ
ประเมินผลตามผลงานที่ไดปฏิบัติจริงอยางเปนธรรม เพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพันตอองคกร 
โดยรวมเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง  
 มีความมุงมั่นที่จะทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดรับ กับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ .000 ซึ่งมีคา
นอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้ง
สองดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติ
ฐานรองที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .445 แสดงวามีความสัมพันธในทิศทาง
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เดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ ถาพนักงานมีความรูสึก
วามีความมุงมั่นที่จะทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดรับ เพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพันตอองคกร 
โดยรวมเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง  
 
 สมมติฐานขอ 2.4 วัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเปนปจเจกนิยมมีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ  
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังนี้ 
 H0: วัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเปนปจเจกนิยมไมมีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 H1: วัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเปนปจเจกนิยมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 
ตาราง 32 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเปนปจเจก 
     นิยม กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 

ความผูกพันตอองคกรโดยรวม วัฒนธรรมองคกร  
ดานลักษณะความเปนปจเจกนิยม Pearson 

Correlation(r) 
Sig.  

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

1. มีความคิดวาการทํางานคนเดียวจะให
ผลสําเร็จของงานที่ดีกวา 

-.129* .011 ต่ํา ตรงขาม 

2. สามารถทํางานใหสําเร็จเพียงผูเดียวโดย
ไมตองขอความชวยเหลือจากเพื่อน
รวมงาน 

-.079 .124 
ไมมี

ความสัมพันธ - 

3. สามารถตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
โดยไมตองขอความเห็นจากผูบริหาร 
เพื่อนรวมงาน หรือ ลูกนอง  

-.232** .000 ต่ํา ตรงขาม 

4. ชอบทํางานคนเดียวมากกวาทํางานเปน
ทีม 

-.240** .000 ต่ํา ตรงขาม 

5. ใหความสําคัญกับเปาหมายสวนตัว
มากกวาเปาหมายของกลุม 

-.239** .000 ต่ํา ตรงขาม 

รวมดานลักษณะความเปนปจเจกนิยม -.225** .000 ต่ํา ตรงขาม 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  
* มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 32 ผลการทดสอบคาทางสถิติสัมประสิทธสหสัมพันธอยางงาย
ของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coeffcient) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเปนปจเจกนิยม กับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ .000 ซึ่งมีคา
นอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้ง
สองดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมตฐิานรอง
ที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ -.225 แสดงวามีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ ถาพนักงานมีระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเปนปจเจกนิยม เพ่ิมข้ึน จะทําใหความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ โดยรวมลดลงในระดับต่ํา และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา  
 ชอบทํางานคนเดียวมากกวาทํางานเปนทีม กับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา 
.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสอง
ดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรอง
ที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ -.240 แสดงวามีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขามในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ ถาพนักงานมีความคิดเห็นวาชอบ
ทํางานคนเดียวมากกวาทํางานเปนทีม เพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพันตอองคกร โดยรวมลดลงใน
ระดับต่ํา เนื่องจากวา หากพนักงานมีความรูสึกวาชอบที่จะทํางานคนเดียว ไมตองการทํางานเปน
ทีม ยอมไมสรางความผูกพันระหวางสมาชิกในองคกร ดังนั้นจึงทําใหพนักงานไมมีความผูกพันตอ
องคกร และหากความรูสึกนี้เพ่ิมมากข้ึนก็จะทําใหความผูกพันตอองคกรลดลงตามไปดวย 
 ใหความสําคัญกับเปาหมายสวนตัวมากกวาเปาหมายของกลุม กับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ .000 ซึ่งมี
คานอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปร
ทั้งสองดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติ
ฐานรองที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ -.239 แสดงวามีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ ถาพนักงานมีความคิดเห็นวา
ใหความสําคัญกับเปาหมายสวนตัวมากกวาเปาหมายของกลุม เพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพันตอ
องคกร โดยรวมลดลงในระดับต่ํา เนื่องจากกวาการทํางานในองคกรนั้น สมาชิกทุกคนตองรวมมือ
รวมใจ และมีเปาหมายเดียวกัน โดยมุงเนนที่ความสําเร็จขององคกรเปนหลัก ซึ่งสมาชิกทุกคนจะ
รวมแรงรวมใจกัน จึงทําใหเกิดความผูกพันกันของคนในองคกร แตถาพนักงานใหความสําคัญกับ
เปาหมายสวนตัวมากกวาเปาหมายของกลุม ก็จะทําใหมีความผูกพันที่มีตอองคกรลดลง 



 90 

 สามารถตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดโดยไมตองขอความเห็นจากผูบริหาร เพ่ือน
รวมงาน หรือ ลูกนอง กลุม กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ
โดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ -.232 แสดงวามีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามในระดับต่ํา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ ถาพนักงานมีความคิดเห็นวาสามารถที่จะตัดสินใจแกไข
ปญหาตางๆที่เกิดข้ึนไดโดยไมตองขอความเห็นจากผูบริหาร เพ่ือนรวมงาน หรือลูกนอง ทีเ่พ่ิมข้ึน ก็
จะทําใหความผูกพันตอองคกร โดยรวมลดลงในระดับต่ํา เนื่องจากพนักงานหากรูสึกวาสามารถที่จะ
ทํางาน และสามารถที่จะแกไขปญหาไดตัวเอง จึงไมจําเปนตองสรางสัมพันธกับผูอ่ืน ทําใหไมมี
ความรูสึกผูกพันตอองคกร 
 มีความคิดวาการทํางานคนเดียวจะใหผลสําเร็จของงานที่ดีกวา กับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 tailed) เทากับ .011 ซึ่งมี
คานอยกวา .05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) ยอมรับสมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปร
ทั้งสองดังกลาวขางตนมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติ
ฐานรองที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ -.129 แสดงวามีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามในระดับต่ํา กลาวคือ ถาพนักงานมีความคิดเห็นวาความคิดวาการทํางานคนเดียวจะให
ผลสําเร็จของงานที่ดีกวาเพ่ิมข้ึนจะทําใหความผูกพันตอองคกร โดยรวมลดลงในระดับต่ํา เนื่องจาก 
พนักงานมีความคิดวาไมจําเปนตองทํางานเปนทีม จึงไมอยากทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน และไม
ตองการสรางความสัมพันธ ซึ่งหากพนักงานมีระดับความคิดเห็นวาการทํางานคนเดียวจะให
ผลสําเร็จของงานที่ดีกวา ก็จะทําใหความผูกพันตอองคกรโดยรวมลดลง 
 สามารถทํางานใหสําเร็จเพียงผูเดียวโดยไมตองขอความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน กับ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญโดยรวม พบวา มีคา Sig (2 
tailed) เทากับ .124 ซึ่งมีคามากกวา .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H๐) ปฏิเสธสมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตนไมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานรองที่ตั้งไว  
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 33 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ โดยรวม 

สมมติฐานขอ 1 ปจจัยดานลักษณะบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน 
ระดับตําแหนง อัตราเงินเดือนและ หนวยงานที่สังกัด แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน 
เพศ  
อายุ  
ระดับการศึกษา  
ระยะเวลาการทํางาน  
ระดับตําแหนง  
อัตราเงินเดือน  
หนวยงานที่สังกัด  
สมมติฐานขอ 2 วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 

ดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ  
ดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน  
ดานลักษณะความเปนชาย/หญิง  
ดานลักษณะความเปนปจเจกนิยม  
 
 หมายเหตุ  
 เครื่องหมาย  หมายถงึ สอดคลองกับสมมติฐาน H1 (มีความแตกตาง/สัมพันธกัน) 
 เครื่องหมาย x หมายถึง ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน H1 

 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองคกรที่มีผลตอความผูกพันของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สํานักงานใหญ เพ่ือเปนประโยชนตอผูบริหารตอการนําไปพัฒนา
ปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถกําหนดนโยบายหรือ
กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ทั้งนี้เพ่ือใหพนักงานในองคกรไดรับรูถึงวัฒนธรรม
องคกรของธนาคารและนําผลการวิจัยที่ไดนี้ไปปรับใชใหธนาคารมีวัฒนธรรมองคกรที่มั่นคงและ
แข็งแกรง เพ่ือใหบุคลากรและองคกรสามารถเติบโตไปดวยกันได เมื่อบุคลากรมีความรวมมือรวมใจ
กัน มีความผูกพันตอองคกร รับรูในเปาหมายเดียวกันก็จะสามารถนําพาองคกรใหสามารถกาวไปสู
อนาคตที่ย่ังยืนและมีประสิทธิภาพได 
 
สังเขปการวิจัย 
 ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความผูกพันของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สํานักงานใหญ
โดยจําแนกตามลักษณะบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน ระดับตําแหนง 
และ อัตราเงินเดือน  
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคาร กรุงไทย จํากัด(มหาชน) สํานักงานใหญ 
 
 ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ผูบริหารและพนักงานในองคกร สามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัย ไปปรับใชและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน ที่สงผลกระทบตอความผูกพันของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)  
 2. ผูบริหารและพนักงาน นําขอมูลการวิจัยที่ไดไปปรับใชในวัฒนธรรมองคกร ใหเหมาะ
กับสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบัน ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือสงเสริมใหพนักงานมีความ
ผูกพันกับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) มากย่ิงข้ึน 
 
 สมมติฐานงานวิจัย 
 1. ปจจัยดานลักษณะบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน ระดับ
ตําแหนง อัตราเงินเดือนและ หนวยงานที่สังกัด แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน 
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 2. วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคาร 
กรุงไทย สํานักงานใหญ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรที่มีผลตอความผูกพันของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สํานักงานใหญ 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบงผลการวิเคราะหออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ทํางาน ระดับตําแหนง อัตราเงินเดือนและ หนวยงานที่สังกัด 
 เพศ พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 
65.28 และเพศชาย มีจํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 34.72 ตามลําดับ 
 อายุ พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 41-50 ป จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 
38.08 รองลงมา คือ อายุ 21-30 ป จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 22.28 อายุ 51-60 ป จํานวน 86 
คน คิดเปนรอยละ 22.28 และอายุ 31-40 ป มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 17.36 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
จํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 77.72 และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 70 คน คิด
เปนรอยละ 18.13 และมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.15 
ตามลําดับ 
 ระยะเวลาการทํางาน พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาการทํางาน 25 – 
30 ป มีจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 22.28 รองลงมามีระยะเวลาการทํางาน 19 – 20 ป จํานวน 75 
คน คิดเปนรอยละ 19.43 มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 6 ป จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 18.39 มี
ระยะเวลาการทํางาน 7 – 12 ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 17.36 มีระยะเวลาการทํางาน 13 – 
18 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 12.18 และมีระยะเวลาการทํางานมากกวา 31 ป จํานวน 40 คน 
คิดเปนรอยละ 10.36 ตามลําดับ 
 ระดับตําแหนงงาน พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับตําแหนงงานเปน
เจาหนาที่อาวุโส/หัวหนาสวน มีจํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 72.02 รองลงมาเปนพนักงาน
ปฏิบัติการ/เจาหนาที่จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.77 รองผูอํานวยการฝาย จํานวน 44 คน คิด
เปนรอยละ 11.40 มี และผูอํานวยการฝายจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.81 ตามลําดับ 
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 อัตราเงินเดือน พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอัตราเงินเดือน 30,000 – 59,999 
บาท มีจํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 38.08 รองลงมามีอัตราเงินเดือน นอยกวา 30,000 บาท มี
จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 33.16 มีอัตราเงินเดือน 60,000 – 89,999 บาท มีจํานวน 95 คน คิด
เปนรอยละ 24.61 และมีอัตราเงินเดือน 90,000 – 119,999 บาท มี 16 คน คิดเปนรอยละ 4.15 
ตามลําดับ 
 หนวยงานที่สังกัด พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกัดสายงานบริหารการเงิน/
บริหารความเสี่ยง/ปฏิบัติการ มีจํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 66.06 รองลงมาสังกัดสายงานธุรกิจ
รายยอย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ มีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ13.99 สังกัดสายงาน
การตลาดและสื่อสารองคกร/บริการจัดการทางการเงิน มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 12.18 สังกัด
สายงานปรับโครงสรางหนี้และบริหารสินทรัพย มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.96 และสังกัดสาย
งานตรวจสอบภายใน/บริหารงานกฎหมาย/ทรัพยากรบุคคลมี 7 คน คิดเปนรอยละ 1.81 ตามลําดับ 
 
 ตอนที่  2 การวิ เค ราะหขอ มูลเ ก่ียว กับวัฒนธรรมองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
ไดแก ลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน ลักษณะความเปนชาย 
และลักษณะความเปนปจเจกนิยม 
 ลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ ระดับความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ โดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.49เมื่อพิจารณารายขอพบวา พนักงานมีความคิดเห็นในระดับมาก 3 ขอ คือ 
ผูบริหารจะไดรับสิทธิพิเศษมากกวาพนักงานเชน ไดรับสิทธิจอดรถในอาคารจอดรถของธนาคาร 
พนักงานที่มีตําแหนงสูงกวาจะมีความรับผิดชอบในภาระหนาที่มากกวา และองคกรมีการแบงแยก
ทางอํานาจสูงระหวางผูบริหารและพนักงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 3.59 และ 3.54 ตามลําดับ 
และพนักงานมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 2 ขอ คือ ผูที่มีตําแหนงสูงกวาสามารถตัดสินใจโดย
ไมฟงความเห็นของผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารควรไดรับการยกยองชื่นชมมากกวาลูกนอง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.18 และ 2.99 ตามลําดับ  
 ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน ระดับความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12เมื่อพิจารณารายขอพบวา พนักงานมีความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุด 4 ขอ คือ พยายามทํางานใหบรรลุเปาหมายของธนาคาร ปฏิบัติตามคานิยมและวิสัยทัศนของ
องคกร องคกรใหความมั่นคงกับชีวิต ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการปฏิบัติงานอยางเครงครัดเพ่ือจะ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารโดยจะไมใชหนาที่ในการ
เอ้ืออํานวยผลประโยชนใหแกพวกพอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 4.29 4.25 และ 4.22 ตามลําดับ 
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และพนักงานมีความคิดเห็นในระดับมาก 3 ขอ คือ มีความสัมพันธที่ดีกับเจานาย เพ่ือนรวมงาน 
หรือลูกนอง มีการศึกษาขอมูล ระเบียบการปฏิบัติงานอยูเสมอและมีโอกาสที่จะกาวหนาเลื่อน
ตําแหนงที่สูงข้ึนในองคกร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 3.99 และ 3.67 ตามลําดับ  
 ลักษณะความเปนชาย ระดับความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ดานลักษณะความเปนชายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.84เมื่อพิจารณารายขอพบวา พนักงานมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 1 ขอ คือ มีความ
มุงมั่นที่จะทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดรับ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 และพนักงานมีความ
คิดเห็นในระดับมาก 3 ขอ คือ องคกรมีการทํางานกันอยางเปนระบบ มีกฎระเบียบชัดเจน องคกรมี
วิธีการวัดผลงานที่ชัดเจนและมีการประเมินผลตามผลงานที่ไดปฏิบัติจริงอยางเปนธรรมและองคกรมี
การเลื่อนตําแหนงตามการประเมินผลงานที่ไดปฏิบัติจริง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 3.53 และ 3.45 
ตามลําดับ  
 ลักษณะความเปนปจเจกนิยม ระดับความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ดานลักษณะความเปนปจเจกนิยม โดยรวมอยูในระดับนอย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.33 เมื่อพิจารณารายขอพบวา พนักงานมีความคิดเห็นในระดับนอยทุกขอ คือ 
สามารถตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดโดยไมตองขอความเห็นจากผูบริหาร เพ่ือนรวมงาน หรือ 
ลูกนอง ชอบทํางานคนเดียวมากกวาทํางานเปนทีม มีความคิดวาการทํางานคนเดียวจะใหผลสําเร็จ
ของงานที่ดีกวา ใหความสําคัญกับเปาหมายสวนตัวมากกวาเปาหมายของกลุมและสามารถทํางาน
ใหสําเร็จเพียงผูเดียวโดยไมตองขอความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.53 
2.42 2.34 2.24 และ 2.09 ตามลําดับ  
 
 ตอนที่  3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความผูกพันขององคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความผูกพันขององคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
สํานักงานใหญ 
 ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 เมื่อพิจารณารายขอพบวา พนักงานมีความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุด 3 ขอ คือ ไดรับประโยชนจากสวัสดิการตางๆอาทิ เชนคารักษาพยาบาล สวัสดิการในการกูยืม 
หรือวันลาพักรอน เปนตน พรอมที่จะอุทิศตนในการชวยเหลือ แกปญหา ใหความรวมมือเมื่อองคกร
ของทานประสบปญหา และรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกรเต็มใจที่จะทุมเททํางานใหแกองคกรอยาง
เต็มที่ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 4.24 และ 4.22 ตามลําดับ และพนักงานมีความคิดเห็นในระดับ
มาก 6 ขอ คือ พรอมที่จะยอมรับและปรับตัวกับนโยบายหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายใน
องคกรอยูสม่ําเสมอ รูสึกมีความสุขที่ไดทํางานในธนาคารกรุงไทยและมีความตั้งใจที่จะทํางานใน
องคกรนี้จนเกษียณอายุ มีความเชื่อมั่นและยอมรับคานิยมขององคกร มีความมั่นใจ เชื่อมั่นและ
ศรัทธาในตัวผูนําขององคกร จะไมเปลี่ยนงานหากมีองคกรใหขอเสนอดานผลตอบแทนหรือ
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สวัสดิการที่ดีกวา และไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และงานที่รับผิดชอบ โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.16 4.12 4.06 3.78 3.73 และ 3.62 ตามลําดับ  
 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานลักษณะบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ทํางาน ระดับตําแหนง อัตราเงินเดือนและ หนวยงานที่สังกัด แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานที่มีเพศแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยเพศชายมีความผูกพันตอองคกร มากกวาเพศหญิง ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานที่มีอายุ แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความแตกตางอยูจํานวน 5 คู คือ พนักงานที่มีอายุ 21 – 30 ป มีความ
ผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีอายุ 41- 50 ป พนักงานที่มีอายุ 21 – 30 ป มีความผูกพันตอ
องคกร นอยกวาพนักงานที่มีอายุ 51- 60 ป พนักงานที่มีอายุ 31 – 40 ป มีความผูกพันตอองคกร 
นอยกวาพนักงานที่มีอายุ 41- 50 ป พนักงานที่มีอายุ 31 – 40 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวา
พนักงานที่มีอายุ 51- 60 ป และพนักงานที่มีอายุ 41- 50 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวา
พนักงานที่มีอายุ 51- 60 ป  
 สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานที่มีระดับการศึกษา แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกันกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความแตกตางอยูจํานวน 3 คู คือ พนักงานที่มีระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาโท และพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความผูกพันตอองคกร มากกวา
พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท  
 สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความแตกตางอยูจํานวน 11 คู คือ พนักงานที่มีระยะเวลาการ
ทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 
13 – 18 ป พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป มีความผูกพันตอองคกร นอย
กวาพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 19 – 24 ป พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือ
เทากับ 6 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 25 – 30 ป 
พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงาน
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ที่มีระยะเวลาการทํางาน มากกวา 31 ป พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน7 – 12 ป มีความผูกพัน
ตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 13 – 18 ป พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน
7 – 12 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 19 – 24 ป พนักงาน
ที่มีระยะเวลาการทํางาน 7 – 12 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการ
ทํางาน 25 – 30 ป พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 7 – 12 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวา
พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน มากกวา 31 ป พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน13 – 18 ป มี
ความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 25 – 30 ป พนักงานที่มี
ระยะเวลาการทํางาน 19 – 24 ป มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการ
ทํางาน 25 – 30 ป และพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 19 – 24 ป มีความผูกพันตอองคกร นอย
กวาพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน มากกวา 31 ป  
 สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความแตกตางอยูจํานวน 3 คู คือ พนักงานที่มีตําแหนง
พนักงานปฏิบัติการ/เจาหนาที่ มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีตําแหนงเจาหนาที่
อาวุโส/หัวหนาสวน พนักงานที่มีตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ/เจาหนาที่ มีความผูกพันตอองคกร 
นอยกวาพนักงานที่มีตําแหนงรองผูอํานวยการฝาย และพนักงานที่มีตําแหนงเจาหนาที่อาวุโส/
หัวหนาสวน มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีตําแหนงรองผูอํานวยการฝาย  
 สมมติฐานที่ 1.6 พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความแตกตางอยูจํานวน 5 คู คือ พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 
นอยกวา 30,000 บาท มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 30,000 – 
59,999 บาท พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน นอยกวา 30,000 บาท มีความผูกพันตอองคกร นอยกวา
พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 60,000 – 89,999 บาท พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน นอยกวา 30,000 
บาท มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 90,000 – 119,999 บาท 
พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 30,000 – 59,999 บาท มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มี
อัตราเงินเดือน 60,000 – 89,999 บาท และพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 30,000 – 59,999 บาท มี
ความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 90,000 – 119,999 บาท  
 สมมติฐานที่ 1.7 พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความแตกตางอยูจํานวน 5 คู คือ พนักงานที่มีหนวยงานที่
สังกัด สายงานธุรกิจรายยอย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ มีความผูกพันตอองคกร มากกวา
พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานบริหารการเงิน/บริหารความเสี่ยง/ปฏิบัติการ พนักงานที่มี
หนวยงานที่สังกัด สายงานธุรกิจรายยอย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ มีความผูกพันตอองคกร 
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มากกวาพนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานการตลาดและสื่อสารองคกร/บริการจัดการทาง
การเงิน พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานธุรกิจรายยอย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ มี
ความผูกพันตอองคกร มากกวาพนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานตรวจสอบภายใน/บริหารงาน
กฎหมาย/ทรัพยากรบุคคล พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานปรับโครงสรางหนี้และบริหาร
สินทรัพย มีความผูกพันตอองคกร มากกวาพนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานการตลาดและ
สื่อสารองคกร/บริการจัดการทางการเงิน และพนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานปรับโครงสราง
หนี้และบริหารสินทรัพย มีความผูกพันตอองคกร มากกวาพนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงาน
ตรวจสอบภายใน/บริหารงานกฎหมาย/ทรัพยากรบุคคล  
 
 สมมติฐานที่ 2 วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 ดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามในระดับต่ํา 
 ดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
 ดานลักษณะความเปนชาย มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
 ดานลักษณะความเปนปจเจกนิยม มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกันในระดับต่ํา  
  
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร ของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ มีประเด็นใหอภิปรายผลดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานลักษณะบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ทํางาน ระดับตําแหนง อัตราเงินเดือนและ หนวยงานที่สังกัด แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน พบวา 
 ดานเพศ พบวา พนักงานที่มีเพศ แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเพศชายมีความผูกพันตอองคกร มากกวาเพศหญิง อาจจะ
เนื่องจาก เพศชายเปนเพศที่มีจิตที่คอนขางเขมแข็งกวาเพศหญิง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือ
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอความผูกพันองคกรก็ยังสามารถที่จะยอมรับ และมีความอดทน ที่จะฝาฟนไป
เพ่ือความสําเร็จได ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุทําใหระดับความผูกพันตอองคการของบุคลากรเพศหญิง
นอยกวาเพศชาย โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ประจวบ คงอินทร (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผล
ตอระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท กรณีศึกษา: บริษัท พีรพัฒนเทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบวา พนักงานเพศชายมีความผูกพันตอองคกรมากกวาเพศหญิง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนธีรภัทร วงษไทย (2555) ศึกษา
เรื่อง ความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบวา 
เพศที่ตางกันมีผลทําใหความผูกพันธตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01  
 ดานอายุ พบวา พนักงานที่มีอายุ แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพนักงานที่มี
อายุนอยกวาจะมีความผูกพันตอองคกรนอยกวาพนักงานที่มีอายุมากกวา เนื่องจากการที่พนักงานมี
อายุมากรวมทั้งมีอายุงานมากข้ึน มักจะมีตําแหนงงานที่สูงข้ึน รวมทั้งความรับชอบทั้งดานงานและ
ครอบครัวที่สูงข้ึน นั้น ยอมสงผลตอความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงนอยกวาคนที่อายุนอย สิ่งเหลานี้
เปนสวนหนึ่งที่จะสรางความผูกพันตอองคกรที่มากข้ึนดวย และผูที่ยังมีอายุนอยอาจจะยังมีตําแหนง
ไมสูงจึงมีสวนรวมกับองคกรเก่ียวกับแนวทาง นโยบายตางๆนอยกวาผูที่มีอายุมากกวา จึงทําให
พนักงานที่มีอายุ แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ปาริฉัตร แกวเจริญ (2555) ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองคการที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงาน
บริษัทแหงหนึ่ง กรณีศึกษา กลุมงานบริการ Share Service ผลการศึกษาพบวา ลักษณะสวนบุคคล 
ไดแก อายุ ตําแหนงงานและระยะเวลาในการทํางาน มีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ดานระดับการศึกษา พบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษา แตกตางกันมีความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยพบวาที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความผูกพันตอองคกร มากกวาพนักงานที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และปริญญาโท อาจจะเนื่องจากวา พนักงานที่เปนกลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้สวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนพนักงานสวนใหญของ
องคกร และสวนใหญจะปฏิบัติงานในองคกรมานาน จึงอาจจะทําใหมีความผูกพันกับองคกรมากกวา
พนักงานในระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ซึ่งสวนใหญจะเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ และ
ปริญญาโท สวนใหญจะเปนคนรุนใหม ซึ่งอาจจะยังทํางานกับองคกรมาไมนานนัก จึงทําใหระดับ
ความผูกพันตอองคกรนอยกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท โดยสอดคลองกับ
งานวิจัย ของชาญวุฒิ บุญชม (2553) ความผูกพันตอองคการ: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียน
อิสลามสันติชน ผลการศึกษาพบวา ความแตกตางทางดานระดับการศึกษา มีความผูกพันตอ
องคการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนธีร
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ภัทร วงษไทย (2555) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี ผลการศึกษา พบวา บุคคลากรที่มีระดับการศึกษา ที่ตางกันมีผลทําใหความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรองคการบรหิารสวนจังหวัดนนทบุรีตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01  
 ดานระยะเวลาการทํางาน พบวา พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน แตกตางกันมีความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่
ระดับ .01 โดยพนักงานที่มีอายุงานมากกวาจะมีความผูกพันตอองคกรมากกวาพนักงานที่มีอายุงาน
นอยกวา เนื่องจากวา พนักงานสวนใหญจะมีระยะเวลาการทํางานกับองคกรมาแลวไมต่ํากวาหรือ
เทากับ 6 ป ซึ่งพนักงานย่ิงมีอายุงานมาก ย่ิงรูสึกมีความผูกพันกับองคกรเพ่ิมมากข้ึน แสดงใหเห็น
วา พนักงานของธนาคาร มีความรูสึกผูกพันกับองคกร และเมื่อมีอายุงานมากข้ึนก็ย่ิงมีความผูกพัน
ตอองคกรมากข้ึนตามลําดับ และสามารถที่จะทํางานกับองคกรมาไดจนปจจุบัน อาจจะเนื่องจากวา
พนักงานรูสึกวาไดรับประโยชนจากสวัสดิการตางๆ อาทิ เชนคารักษาพยาบาล สวัสดิการในการ
กูยืม หรือวันลาพักรอน ตลอดจนมีความเชื่อมั่นและยอมรับคานิยมขององคกร และอาจเปนเพราะ
พนักงานที่ทํางานมานานยอมจะเขากับวัฒนธรรมขององคการไดเปนอยางดี มีสังคมและเพ่ือนพอง
เปนจํานวนมาก มีประสบการณมาก รูและเขาใจในนโยบายการดําเนินงาน มากกวาพนักงานที่มี
ระยะเวลาการทํางานนอย และเล็งเห็นวาเมื่อครบเกษียณอายุจะไดรับผลตอบแทนในรูปของบําเหน็จ
เปนเงินจํานวนมาก โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพาณี ไทยเจริญ (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง 
ความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ําการประปานครหลวง ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคการเชิงบวกอยูในระดับนอย ไดแก ระยะเวลาการทํางาน 
รายไดในแตละเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานนาน มี
ระดับความผูกพันตอองคการมากกวา พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานสั้น และสอดคลองกับงาน 
วิจัยของ ธนธีรภัทร วงษไทย (2555) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบวา บุคคลากรที่มี อายุราชการ ที่ตางกันมีผลทําให
ความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 โดยบุคคลากรที่มีอายุราชการมากกวาจะมีความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรีสูงกวาบุคคลากรที่มีอายุราชการนอยกวา 
 ดานระดับตําแหนงงาน พบวา พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกันมีความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดย พนักงานที่มีตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ/เจาหนาที่ มีความผูกพันตอองคกร นอยกวา
พนักงานที่มีตําแหนงเจาหนาที่อาวุโส/หัวหนาสวน และพนักงานที่มีตําแหนงรองผูอํานวยการฝาย 
และพนักงานที่มีตําแหนงเจาหนาที่อาวุโส/หัวหนาสวน มีความผูกพันตอองคกร นอยกวาพนักงานที่
มีตําแหนงรองผูอํานวยการฝาย เนื่องจากวา พนักงานในตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ/เจาหนาที่ 
สวนใหญจะเปนผูที่ยังมีอายุนอย เพ่ิงเริ่มมาทํางานกับองคกร และอาจจะเพราะวาพนักงานที่มี
ตําแหนงงานต่ําคิดวาไมมีโอกาสในกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานและไมมีโอกาสไดปรับเปลี่ยน
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ตําแหนงหนาที่การงานในระดับที่สูงข้ึน จึงทําใหมีความผูกพันตอองคกรนอยกวาผูที่มีตําแหนงงาน
สูงกวา และพนักงานที่อยูในตําแหนงผูบริหารระดับสูงจะมีความผูกพันตอองคกรมากที่สุด 
เนื่องจากวา อาจจะเปนผูที่ทํางานกับองคกรมานาน ไดรับรูนโยบาย ตลอดจนผานประสบการณ และ
เหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในองคกรมามากกวาพนักงานที่มีตําแหนงนอยกวา จึงทําใหเกิดความ
ผูกพันกับองคกรมากที่สุด ซึ่งจะสวนใหญแลวพนักงานที่เปนตําแหนงบริหารจะมีอายุ และอายุงาน
คอนขางมาก ปฏิบัติงานในองคกรนี้มาโดยตลอด ไมเคยคิดเปลี่ยนงาน และจะอยูกับองคกรจน
เกษียณอายุการทํางาน ซึ่งแสดงถึงความภักดีและความผูกพันที่มีตอองคกรที่มากกวาพนักงาน
ระดับตําแหนงอ่ืน โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร แกวเจริญ (2555) ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรม
องคการที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงานบริษัทแหงหนึ่ง กรณีศึกษา กลุมงานบริการ Share 
Service ผลการศึกษาพบวา ตําแหนงงาน มีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของชาญวุฒิ บุญชม (2553) ความผูกพันตอ
องคการ: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน ผลการศึกษาพบวา ความแตกตางของ
ระดับตําแหนงทําใหมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ดานอัตราเงินเดือน พบวา พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน แตกตางกันมีความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนสูงกวาจะมีความผูกพันกับองคกรมากกวาพนักงานที่มีอัตรา
เงินเดือนนอย เนื่องจาก อัตราเงินเดือนจะสอดคลองและสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ อายุ อายุงาน 
ตําแหนงงาน ของพนักงาน ซึ่งหมายความวาพนักงานย่ิงมีอายุ อายุงาน และตําแหนงงาน สูงข้ึน ก็
จะมีอัตราเงินเดือนเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดวย จึงทําใหระดับความผูกพันตอองคกรเพ่ิมข้ึนไปตามลําดับ 
โดยพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนสูงนั่นก็แสดงวาตองทํางานกับองคกรมานาน และมีอายุ และตาํแหนง
งานที่สูงข้ึน ทําใหระดับความผูกพันตอองคกรมากกวาพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนนอยกวา อาจเปน
เพราะผูที่มีรายไดนอยยอมจะแสวงหาสถานที่ทํางานแหงใหมที่ใหผลตอบแทนที่มากกวาเพ่ือใหมี
รายไดเพียงพอตอความตองการและยกระดับฐานะทางครอบครัว ซึ่งตรงกันขามกับผูที่มีรายไดมาก
และพึงพอใจกับรายไดที่ไดรับในปจจุบันยอมที่จะทํางานในสถานที่แหงเดิมตอไป โดยสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ธนธีรภัทร วงษไทย (2555) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบวา บุคลากรที่มี อัตราเงินเดือน ที่ตางกันมีผลทําให
ความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 โดยบุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนสูงจะมีความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรีสูงกวาบุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนต่ํากวา 
 ดานหนวยงานที่สังกัด พบวา พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญแตกตางกัน โดยพนักงานที่มีหนวยงานที่
สังกัดสายงานธุรกิจรายยอย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ มีความผูกพันตอองคกร มากกวา
พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัดสายงานบริหารการเงิน/บริหารความเสี่ยง/ปฏิบัติการ สายงาน
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การตลาดและสื่อสารองคกร/บริการจัดการทางการเงิน และสายงานตรวจสอบภายใน/บริหารงาน
กฎหมาย/ทรัพยากรบุคคล สวนพนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัดสายงานปรับโครงสรางหนี้และบริหาร
สินทรัพย มีความผูกพันตอองคกร มากกวาพนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัด สายงานการตลาดและ
สื่อสารองคกร/บริการจัดการทางการเงิน และสายงานตรวจสอบภายใน/บริหารงานกฎหมาย/
ทรัพยากรบุคคล สรุปไดวา พนักงานที่สังกัดสายงานธุรกิจรายยอย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ มี
ความผูกพันตอองคกรมากที่สุด และถัดมาเปนพนักงานที่สังกัดสายงานปรับโครงสรางหนี้และ
บริหารสินทรัพย เนื่องจากวา ในแตละสังกัดหนวยงานมีลักษณะการปฏิบัติงาน และการปฏิสัมพันธ
ระหวางกลุมพนักงานที่แตกตางกัน บางหนวยงานพนักงานตองออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ไมได
ประจําอยูในหนวยงาน ทําใหไมมีเวลาในการพบกัน เวลาในการปฏิบัติงานไมตรงกัน และไมคอยมี
กิจกรรมรวมกัน ทําใหระดับความผูกพันตอพนักงานนอย โดยสอดคลองกับงานวิจัยของอิสราภรณ 
รัตนคช (2551) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและคุณภาพชีวิตการทํางานกับ
ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
พบวา หนวยงานที่ปฏิบัติ มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนธีรภัทร วงษไทย (2555) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบวา บุคลากรที่มีสายงานที่ตางกันมีผล
ทําใหความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีตางกัน อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
  
 สมมติฐานที่ 2 วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ พบวา 
 ดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามในระดับต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากวาหาก
พนักงานรูสึกวาในองคกรไมมีความเปนกลางตอพนักงานในแตะระดับที่เทาเทียมกัน ในดานตางๆ 
เชน ผูที่มีตําแหนงสูงกวาสามารถตัดสินใจโดยไมฟงความเห็นของผูใตบังคับบัญชา องคกรไมมี
ความเสมอภาคของบุคคลในตําแหนงงานตางๆ เมื่อมีผลงาน โดยจะยกยองแตผูบริหารเทานั้น 
สําหรับบุคคลที่สนับสนุนงานของผูบริหารไมไดรับการยกยองชื่นชม และองคกรมีการแบงแยกทาง
อํานาจระหวางผูบริหารและพนักงานที่สูง หรือ ผูบริหารจะไดรับสิทธิพิเศษมากกวาพนักงาน ยอม
สงผลใหพนักงานเกิดความรูสึกไมไดรับความเทาเทียมเสมอภาคกัน ซึ่งปจจัยดังกลาวขางตนมีผล
ตอความรูสึกผูกพันตอองคกรของพนักงานในทิศทางตรงกันขาม โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ปทมา เอ้ืออรรถการ (2545) ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองคการ ทัศนคติตองานบริการ และความผูกพัน
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ตอองคการ: กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบวา การรับรู
วัฒนธรรมองคการดานความเหลื่อมล้ําของอํานาจ มีความสัมพันธทางลบกับความผูกพันตอองคการ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01  
 ดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เนื่องจากวา พนักงาน
รูสึกวามีความพยายามทํางานใหบรรลุเปาหมายของธนาคาร ปฏิบัติตามคานิยมและวิสัยทัศนของ
องคกร รูสึกวาองคกรใหความมั่นคงกับชีวิต รูสึกวาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยจะไมใชหนาที่ใน
การเอ้ืออํานวยผลประโยชนใหแกพวกพอง รูสึกวาปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของการปฏิบัติงานอยาง
เครงครัดเพ่ือจะลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน รูสึกวามีโอกาสที่จะกาวหนาเลื่อนตําแหนงที่สูงข้ึน 
ตลอดจนรูสึกวามีความสัมพันธที่ดีกับเจานาย เพ่ือนรวมงาน หรือลูกนอง โดยรวมอยูในระดับมาก 
ปจจัยและความรูสึกเหลานี้มีผลทําใหความผูกพันตอองคกรของพนักงานเพ่ิมข้ึนตามไปดวย โดย
สอดคลองกับงานวิจัยของเบญจวรรณ กลั่นกําเนิด (2545) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําของหัวหนาหอผูปวย วัฒนธรรมองคการของหอผูปวย กับความผูกพันตอองคการของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลตํารวจ ผลการศึกษาพบวา ดานการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนมีความสัมพันธ
ทางบวก กับความผูกพันตอองคการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริลักษณ โตใหญ (2550) 
ศึกษาเรื่อง การรับรู วัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอองคการ และอัตราการขาดงานของ
พนักงาน: ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท จัดจําหนายเครื่องมือวัดผลการศึกษาพบวา การรับรูวัฒนธรรม
องคการดานการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .631 (r = .631) 
 ดานลักษณะความเปนชาย มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาพนักงานมีระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเปนชาย เพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ โดยรวมเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เนื่องจากวา พนักงานมีความรูสึกวาองคกรมีการทํางานกันอยางเปนระบบ มีกฎระเบียบชัดเจน มี
การเลื่อนตําแหนงตามการประเมินผลงานที่ไดปฏิบัติจริง มีวิธีการวัดผลงานที่ชัดเจนและมีการ
ประเมินผลตามผลงานที่ไดปฏิบัติจริงอยางเปนธรรม และมีความมุงมั่นที่จะทํางานใหบรรลุตาม
เปาหมายที่ไดรับ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจวรรณ กลั่นกําเนิด 
(2545) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของหัวหนาหอผูปวย วัฒนธรรมองคการของหอ
ผูปวย กับความผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตํารวจ ผลการศึกษาพบวา ดาน
กลุมนิยมความเปนชาย มีความสัมพันธทางบวก กับความผูกพันตอองคการ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สิริลักษณ โตใหญ (2550) ศึกษาเรื่อง การรับรูวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอ



 104 

องคการ และอัตราการขาดงานของพนักงาน: ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท จัดจําหนายเครื่องมือวัดผล
การศึกษาพบวา การรับรูวัฒนธรรมองคการดานความเปนชายมีความสัมพันธทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .464 
(r = .464) 
 ดานลักษณะความเปนปจเจกนิยม มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกันในระดับต่ํา เนื่องจากวา พนักงานมี
ความรูสึกวาชอบที่จะทํางานคนเดียว มากกวาการทํางานเปนทีม ยอมไมสรางความผูกพันระหวาง
สมาชิกในองคกร พนักงานมีความคิดเห็นวาใหความสําคัญกับเปาหมายสวนตัวมากกวาเปาหมาย
ของกลุม มีความคิดเห็นวาสามารถที่จะตัดสินใจแกไขปญหาตางๆที่เกิดข้ึนไดโดยไมตองขอ
ความเห็นจากผูบริหาร เพ่ือนรวมงาน หรือลูกนอง และคิดวาการทํางานคนเดียวจะใหผลสําเร็จของ
งานที่ดีกวาเพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพันตอองคกร โดยรวมลดลงในระดับต่ํา เนื่องจากการทํางานใน
องคกร สมาชิกทุกคนตองรวมมือรวมใจ และมีเปาหมายเดียวกัน โดยมุงเนนที่ความสําเร็จของ
องคกรเปนหลัก จึงทําใหเกิดความผูกพันกันของคนในองคกร แตถาพนักงานใหความสําคัญกับ
เปาหมายสวนตัวมากกวาเปาหมายของกลุม รูสึกวาสามารถที่จะทํางาน และสามารถที่จะแกไข
ปญหาไดตัวเอง ไมจําเปนตองทํางานเปนทีมไมอยากทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน ก็จะทําใหมีความ
ผูกพันที่มีตอองคกรลดลง โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมา เอ้ืออรรถการ (2545) ศึกษาเรื่อง 
วัฒนธรรมองคการ ทัศนคติตองานบริการ และความผูกพันตอองคการ: กรณีศึกษา บริษัท ซีพี
เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา ดานปจเจกนิยม มีความสัมพันธทางลบกับ
ความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจ
วรรณ กลั่นกําเนิด (2545) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของหัวหนาหอผูปวย 
วัฒนธรรมองคการของหอผูปวย กับความผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตํารวจ 
ผลการศึกษาพบวา ดานปจเจกนิยม มีความสัมพันธทางลบ กับความผูกพันตอองคการ  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาวิจัย 
 จากผลการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร ของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้ 
 1. ดานปจจัยดานลักษณะบุคคล 
  องคกรควรสรางความผูกพันใหกับพนักงานเพศหญิง ที่มีอายุ 31-40 ป ระดับการศกึษา
ต่ํากวาปริญญาตรี ระยะเวลาการทํางานต่ํากวาหรือเทากับ 6 ปและระยะเวลาการทํางาน 7-12 ป 
ตําแหนงงานระดับพนักงานระดับปฏิบัติการหรือเจาหนาที่ มีอัตราเงินเดือน นอยกวา30, 000 บาท 
และอยูในหนวยงานตรวจสอบภายใน/บริหารงานกฎหมาย/ทรัพยากรบุคคล เพ่ือสรางขวัญและ
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กําลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพยายามสรางความสัมพันธกับพนักงานกลุมดังกลาว เนื่องจาก
การศึกษาครั้งนี้ พบวาปจจัยดานลักษณะบุคคล ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ทํางาน ระดับตําแหนง อัตราเงินเดือนและหนวยงานที่สังกัด ที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกร
โดยรวมแตกตางกัน  
 2. ดานวัฒนธรรมองคกร 
  วัฒนธรรมองคกร เปนเสมือนสิ่งที่คนในองคกรยึดถือและใชเปนแนวทางปฏิบัติการ
เดียวกันมาจากรุน สูรุน บุคลากรที่ดี จะเปนแรงที่จะชวยผลักดันความสําเร็จใหเกิดข้ึนกับองคกร 
นอกจากการที่บุคลากรในองคกรจะเปนผูที่มีคุณภาพและความสามารถแลว บุคลากรเหลานี้จะตอง
เรียนรูถึงวัฒนธรรมองคกร เพ่ือที่จะเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคกร มีความรูสึกผูกพัน 
ที่จะมุงมั่น เต็มใจ และตั้งใจ ที่จะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค และจุดมุงหมายที่ตั้งไว การปลูกฝง
ใหบุคลากรมีจิตสํานึกรักองคกรทําใหบุคลากรมีอายุการทํางานในองคกรนานข้ึน โดย องคกรควร
สรางและเพ่ิมระดับความสัมพันธที่ดีใหกับพนักงานในองคกร ในดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม
แนนอนและ ดานลักษณะความเปนชาย ทั้งนี้องคการควรหลีกเลี่ยงการกระทําในดานลักษณะความ
เหลื่อมล้ําอํานาจ และดานลักษณะความเปนปจเจกนิยมใหมีระดับลดลง ดังนี้ 
  2.1 ดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน  องคกรควรสรางความสัมพันธที่ดี
กับเจานาย เพ่ือนรวมงาน หรือลูกนอง กระตุนใหพนักงานมีการศึกษาขอมูล ระเบียบการปฏิบัติงาน
อยูเสมอ กระตุนใหพนักงานเกิดความพยายามทํางานใหบรรลุเปาหมายของธนาคาร ปฏิบัติตาม
คานิยมและวิสัยทัศนขององคกร และชี้ใหเห็นถึงโอกาสที่จะกาวหนาเลื่อนตําแหนงที่สูงข้ึนในองคกร 
รวมทั้งสรางความมั่นใจใหกับพนักงานวาองคกรใหความมั่นคงกับชีวิต และกําหนดกฎเกณฑปฏิบัติ 
บทลงโทษ ที่ชัดเจน เพ่ือใหพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของการปฏิบัติงานอยางเครงครัดเพ่ือจะ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารโดยจะไมใชหนาที่ในการ
เอ้ืออํานวยผลประโยชนใหแกพวกพอง โดยควรจัดใหมีการอบรมสัมมนาในหัวขอที่เก่ียวของกับแนว
การบริหาร นโยบายตางขององคกร เพ่ือใหพนักงานทราบถึงคานิยมและวิสัยทัศนขององคกรเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเกณฑการเลื่อนตําแหนง โอกาสในกาวหนาที่การงาน ทั้งนี้เพ่ือธรรมรงค
รักษาพนักงานที่มีความสามารถและมีความรักในองคกรใหคงอยูกับองคกร เนื่องจากการศึกษาครั้ง
นี้พบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นดานลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน โดยรวมในระดับ
มาก และพบวาปจจัยดังกลาวนี้มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร ในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง ซึ่งถาพนักงานมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร การหลีกเลี่ยงความไม
แนนอนเพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพันตอองคกรของพนักงานโดยรวมเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง  
  2.2 ดานลักษณะความเปนชาย องคกรควรยอมรับถึงความสามารถ และประสบ-
การณของบุคลากรตางเพศ ทั้งเพศชาย และเพศหญิงอยางเทาเทียมกัน การเนนผลของงานเปน
หลักในการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อนตําแหนง โดยไมคํานึงถึงวาพนักงานเปนเพศชาย
หรือเพศหญิง เพ่ือเพ่ิมความผูกพันตอองคกรใหเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือใหพนักงานมีความมุงมั่นที่จะ
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ทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดรับ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็น
ดานลักษณะความเปนชาย โดยรวมในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาพนักงานสวนใหญตองการให
องคกรมุงเนนที่ผลของงานเปนหลัก และปจจัยวัฒนธรรมองคกรดานลักษณะความเปนชาย มี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ซึ่งถา
พนักงานมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร ลักษณะความเปนชายเพ่ิมข้ึน จะทําให
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานโดยรวมเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง  
  2.3 ดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ  องคกรควรใหผูบริหาร และผูบังคับบัญชา 
เอาใจใสใจพนักงานระดับปฏิบัติการใหมากย่ิงข้ึน โดยการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางไม
เปนทางการ ใหโอกาสในการนําเสนอความคิดเห็น ยอมรับฟงขอเสนอแนะ ของพนักงานทุกคน
อยางเทาเทียมกัน รวมทั้งเมื่อพนักงานมีผลงานที่ดี ก็ควรยกยอง ชมเชย อยางเทาเทียมกัน และ
บริหารงานดวยอํานาจตามตําแหนงหนาที่ โดยมีความยุติธรรม มีการสรางสัมพันธไมตรีระหวางกัน 
เชน การใหรางวัลดวยการชมเชยเมื่อผูใตบังคับบัญชาทํางานสําเร็จ เพ่ือใหพนักงานมีความภูมิใจใน
ความสามารถของตน เปนตน ทั้งนี้เพ่ือไมใหเกิดความรูสึกที่ไมไดรับความเปนธรรมในองคกร อันจะ
สงผลตอความผูกพันตอองคกรที่ลดลงตามไปดวย เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบวา พนักงานมีระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาพนักงานมีความเห็นวาองคกรมีความเลื่อมล้ําที่
สูง และพบวาปจจัยวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ มีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคกรโดยรวม ในทิศทางตรงกันขามในระดับต่ํา ซึ่งหากพนักงานรูสึกวาในองคกรไมมี
ความเปนกลางตอพนักงานในแตละระดับอยางเทาเทียมกัน ในดานตางๆ เชน ผูที่มีตําแหนงงานสูง
กวาจะไดรับการยอมรับมากกวาผูที่มีตําแหนงนอยกวา ยอมสงผลใหพนักงานเกิดความรูสึกไมไดรับ
ความเทาเทียมเสมอภาคกัน ทําใหระดับความผูกพันในองคกรลดลง 
  2.4 ดานลักษณะความเปนปจเจกนิยม องคกรควรจะมีการกิจกรรม ที่จะเปน
สงเสริมความสามัคคี และกระชับความสัมพันธระหวางผูบริหารทุกระดับ กับพนักงานระดับ
ปฏิบัติการทุกคน เชน การทองเที่ยว การแขงขันกีฬา การอบรมสัมมนา และการประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นประจําเดือนภายในหนวยงาน การประชุมชี้แจงกําหนดเปาหมาย นโยบายของ
หนวยงานรวมกันเพ่ือใหพนักงานเห็นถึงความสําคัญของเปาหมายที่มีรวมกัน และการเนนการ
ทํางานเปนทีม เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบวาพนักงานจะระดับความคิดเห็นดานลักษณะความเปน
ปจเจกนิยม โดยรวมในระดับนอย มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรโดยรวม โดยมี 
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามในระดับต่ํา ซึ่งถาพนักงานมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
วัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะความเปนปจเจกนิยม เพ่ิมข้ึน จะทําใหความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานโดยรวมลดลงในระดับต่ํา ซึ่งถึงแมวาปจจัย ดานลักษณะความเปนปจเจกนิยม จะมีผลตอ 
ความผูกพันตอองคกรในระดับต่ํา แตอยางไรก็ตามก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหความผูกพันตอองคกร
ลดลง หากปจจัยนี้เพ่ิมข้ึน ดังนั้นองคกรควรใหความสําคัญกับปจจัยนี้ดวยเชนกัน  
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 3. ดานความผูกพันตอองคกร 
  3.1 องคกรควรจะเพ่ิมระดับความผูกพันใหกับพนักงานในองคกร โดยเนนถึงดาน
ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน ซึ่งหมายถึงการที่บุคลากรในองคกรลดความเสี่ยงจากความ
ไมแนนอนที่อาจจะเกิดข้ึนโดย การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบขอบังคับ การใชความรูความสามารถ
ที่มีอยูอยางเต็มประสิทธิภาพ เนนลักษณะความเปนชาย ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมการยอมรับความ
แตกตางกันทางเพศของบุคลากรในองคกร มีการยอมรับถึงความสามารถ และประสบการณของ
บุคลากรตางเพศ การทํางานดวยความเด็ดขาด เนนผลของงานเปนหลักในการพิจารณาความดี
ความชอบหรือเลื่อนตําแหนง โดยองคกรควรรักษาระดับความผูกพันนี้ใหคงอยูกับพนักงานตลอดไป 
ไมวาจะเปนพนักงานที่ปฏิบัติงานมานานแลว หรือแมแตจะเปนพนักงานที่เขามาทํางานใหมองคกร
ควรจัดใหมีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ ใหพนักงานรูสึกมีความผูกพันกันมีความสามัคคีที่จะรวมใจ
กันทําใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รักษาสวัสดิการตางๆที่มีอยูทั้ งในดานคา
รักษาพยาบาล สวัสดิการในการกูยืม หรือวันลาพักรอน ทั้งนี้เพ่ือใหพนักงานเกิดความรูสึก
จงรักภักดี อยากที่จะทํางานกับองคกรอยางตอเนื่อง เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบวา ระดับความ
ผูกพันตอองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้น องคกรควรรักษาระดับความผูกพันนี้หรือ มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมระดับความผูกพันตอองคกร ใหพนักงานรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกร และเต็มใจ
ที่จะทุมเททํางานใหแกองคกรอยางเต็มที่  
  3.2 องคกรควรจะลดและหลีกเลี่ยงความรูสึกดานความเหลื่อมล้ําอํานาจที่เกิดจาก
ความแตกตางกันในดานอํานาจ ตามโครงสรางขององค ความไมเทาเทียมกันในดานสิทธิดานตาง ๆ 
ที่เกิดข้ึนจาก ตําแหนง บทบาท สถานภาพทางสังคมที่แตกตางกัน และหลีกเลี่ยงความเปนปจเจก
นิยมที่เกิดจากบุคลากรในองคกรมีความเปนสวนตัวสูง โดยไมคํานึงถึงความรูสึกของเพ่ือนรวมงาน 
ไมสนใจความเปนไปภายในองคกรถาไมเก่ียวของกับตัวเอง โดยองคกรควรจัดกิจกรรมที่จะทําให
พนักงานมีระดับความผูกพันตอองคกรเพ่ิมข้ึน เนนการมีปฏิสัมพันธรวมกัน ปลูกฝงใหเห็นพนักงาน
ความสําคัญของความคงรักภักดีตอองคกรตั้งแตแรกเขา จัดใหมีการอบรมสัมมนาในหัวขอที่
เก่ียวของกับความผูกพันตอองคกรเพ่ือใหพนักงานมีความผูกพัน มีมุมมองที่ดีกับองคกรและมี
เปาหมายการทํางานไปในทิศทางเดียวกันกับองคกร พรอมที่จะยอมรับและปรับตัวกับนโยบายหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในองคกรอยูสม่ําเสมอ รูสึกมีความสุขที่ไดทํางานในธนาคารกรุงไทย
และมีความตั้งใจที่จะทํางานในองคกรนี้จนเกษียณอายุ มีความเชื่อมั่นและยอมรับคานิยมขององคกร 
มีความมั่นใจ เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผูนําขององคกร จะไมเปลี่ยนงานหากมีองคกรใหขอเสนอดาน
ผลตอบแทนหรือสวัสดิการที่ดีกวา ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และงานที่รับผิดชอบ 
พรอมที่จะอุทิศตนในการชวยเหลือ แกปญหาและใหความรวมมือเมื่อองคกรประสบปญหา ทั้งนี้มี
การสงเสริมสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ ที่ดี เพ่ือตอบสนองปญหาของพนักงานแตละกลุมใน
สวัสดิการตางๆ เชน คารักษาพยาบาล สวัสดิการในการกูยืม หรือวันลาพักรอน เปนตน เนื่องจาก
การศึกษาครั้งนี้พบวา ระดับความผูกพันตอองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้น องคกรควรรักษา
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ระดับความผูกพันนี้หรือ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมระดับความผูกพันตอองคกร ใหพนักงานรูสึกวา
เปนสวนหนึ่งขององคกร และเต็มใจที่จะทุมเททํางานใหแกองคกรอยางเต็มที่  
 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรขยายกลุมตัวอยางใหครอบคลุมพนักงานในแตละเขต ภูมิภาค ตลอดจนสาขา อัน
จะทําใหผลการศึกษามีความละเอียดมากข้ึน และสามารถวัดระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรม
องคกร และความผูกพันตอองคกร โดยรวมได 
 2.  การวิจยัครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวาง วัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอ
องคกร โดยใชตัวแปรอิสระดานวัฒนธรรมตามแนวคิดของ Hofstede (1991) และตัวแปรตามดาน
ความผูกพันตอองคกรของสเตียร และพอรตเตอร (พิชิต พิทักษเทพสมบัติ. 2552; อางอิงจาก Steer 
and Porter) ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาในการวิจัยครั้งตอไป สามารถที่จะใชทฤษฎีอ่ืนที่มีตัวแปรที่
แตกตางกัน เพ่ือหาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกร และความผูกพันในมิติอ่ืน เพ่ือสราง
เครื่องมือที่มีความหลากหลายในการบริหารองคการตอไป เชน การเลือกใชตัวแปรอิสระดาน
วัฒนธรรมตามทฤษฏีของ Robbins (2005) ซึ่งประกอบดวยวัฒนธรรมองคการ 7 ดาน เรียกวาโครง
รางวัฒนธรรมองคการ ซึ่งประกอบไปดวย 1.เนนรายละเอียด (Attention to Detail) 2.เนนผลงาน 
(Outcome Orientation) 3.เนนบุคลากร (People Orientation) 4.เนนทีม (Team Orientation) 5.
เนนการแขงขันและเอาชนะคูแขง (Aggressiveness) 6.เนนความมั่นคง (Stability) และ 7.เนน
นวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง (Innovation and Risk Taking)  
 3.  การวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามเพียงชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดังนั้นใน
อนาคตอาจจะนํางานวิจัยในครั้งนี้มาปรับปรุงและทําการศึกษาอีกครั้ง เพ่ือนําผลมาเปรียบเทียบ ซึ่ง
จะทําใหผลการศึกษามีความละเอียดและชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  

วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 

 
คําชี้แจง  
 แบบสอบถามนี้ไดจัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจเรื่องวัฒนธรรมองคกรมีผลตอความผูกพันของ
พนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ เพ่ือนําผลที่ไดไปใชประโยชนในการวิจัย คําตอบในการทํา
แบบสอบถามนี้จะไมมีผลใดๆตอทานทั้งสิ้น 
 
 แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน 
 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเรื่องวัฒนธรรมองคกร 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามเรื่องความผูกพันของพนักงาน 
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แบบสอบถาม  
วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 

ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ 
 

ขอชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมายในขอทีต่รงกับความเปนจริงและในชองทีต่รงกับความคิดเหน็ของ 
 ทานมากที่สุด 
 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ  
  � 1) ชาย   � 2) หญิง 
 
 2. อายุ   
  � 1) 21 – 30 ป  � 2) 31 – 40 ป  
  � 3) 41- 50 ป  � 4) 51 – 60 ป  
 
 3. ระดับการศึกษาสูงสดุ 
  � 1) ต่ํากวาปริญญาตร ี � 2) ปริญญาตร ี    
  � 3) ปริญญาโท � 4) ปริญญาเอก 
 
 4. ระยะเวลาการทํางาน  
  � 1) ต่ํากวาหรือเทากับ 6 ป � 2) 7 – 12 ป 
  � 3) 13 – 18 ป � 4) 19 – 24 ป 
  � 5) 25 – 30 ป � 6) มากกวา 31 ป 
 
 5. ระดับตําแหนงงาน 
  � 1) พนักงานปฏิบัติการ/เจาหนาที ่ � 2) เจาหนาที่อาวุโส/หัวหนาสวน  
  � 3) รองผูอํานวยการฝาย � 4) ผูอํานวยการฝาย 
 
 6. อัตราเงินเดือน  
  � 1) นอยกวา 30,000 บาท � 2) 30,000 – 59,999 บาท 
  � 3) 60,000 – 89,999 บาท � 4) 90,000 – 119,999 บาท 
  � 5) 120,000 บาท ข้ึนไป  
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 7. หนวยงานที่สังกัด 
  � 1) สายงานธุรกิจรายยอย/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/ภาครัฐ 
  � 2) สายงานบริหารการเงนิ/บริหารความเสี่ยง/ปฏิบัติการ 
  � 3) สายงานปรับโครงสรางหนี้และบริหารสินทรัพย 
  � 4) สายงานการตลาดและสื่อสารองคกร/บริการจัดการทางการเงนิ 
  � 5) สายงานตรวจสอบภายใน/บรหิารงานกฎหมาย/ทรพัยากรบุคคล 
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สวนที ่2 แบบสอบถามดานวัฒนธรรมองคกร 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองวางใหตรงกับความเปนจริงมากทีสุ่ด 
 
 โดยที่ 5 = เห็นดวยอยางย่ิง  
       4 = เห็นดวย  
      3 = ไมแนใจ  
       2 = ไมเห็นดวย  
       1 = ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
 

เห
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ใจ
 

ไม
เห

็นด
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ไม
เห

็นด
วย

อย
าง

ยิ่ง
 

วัฒนธรรมองคกร 

5 4 3 2 1 
ลักษณะความเหลื่อมล้ําอํานาจ      
1. องคกรของทานมีการแบงแยกทางอํานาจสูงระหวางผูบรหิารและ

พนักงาน 
     

2. ผูที่มตีําแหนงสงูกวาสามารถตัดสินใจโดยไมฟงความเหน็ของ
ผูใตบังคับบัญชา      

3. พนักงานที่มตีําแหนงสงูกวาจะมีความรับผิดชอบในภาระหนาที่
มากกวา      

4. ผูบริหารจะไดรับสิทธิพิเศษมากกวาพนักงานเชน ไดรับสิทธิจอดรถ
ในอาคารจอดรถของธนาคาร 

     

5. ผูบริหารควรไดรับการยกยองชื่นชมมากกวาลูกนอง      
ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน      
1. ทานคิดวาองคกรของทานใหความมั่นคงกับชีวิตของทาน      
2. ทานมีการศึกษาขอมูล ระเบียบการปฏิบัติงานอยูเสมอ      
3. ทานปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของการปฏิบัติงานอยางเครงครัดเพ่ือจะ

ลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน      

4. ทานพยายามทํางานใหบรรลุเปาหมายของธนาคาร ปฏิบัติตาม
คานิยมและวิสัยทัศนขององคกร      
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เห
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วัฒนธรรมองคกร 

5 4 3 2 1 
5. ทานมีความสัมพันธที่ดีกับเจานาย เพ่ือนรวมงาน หรือลกูนอง      
6. ทานคิดวาทานมีโอกาสที่จะกาวหนาเลื่อนตําแหนงทีสู่งข้ึนในองคกร      
7. ทานคิดวาทานจะไมละเลยกฏระเบียบของธนาคารเพ่ือเอ้ืออํานวย

ผลประโยชนใหแกพวกพอง      

ลักษณะความเปนชาย      
1. องคกรของทานมีการทํางานกันอยางเปนระบบ มีกฎระเบียบชัดเจน      
2. องคกรของทานมีวิธีการวัดผลงานที่ชัดเจนและมีการประเมินผลตาม

ผลงานทีไ่ดปฏิบัติจรงิอยางเปนธรรม      

3. องคกรของทานมีการเลื่อนตําแหนงตามการประเมินผลงานที่ได
ปฏิบัติจริง      

4. ทานมีความมุงมั่นที่จะทํางานใหบรรลตุามเปาหมายที่ไดรับ      
ลักษณะความเปนปจเจกนิยม      
1. ทานมีความคิดวาการทํางานคนเดียวจะใหผลสําเร็จของงานที่ดีกวา      
2. ทานสามารถทํางานใหสําเร็จเพียงผูเดียวโดยไมตองขอความ

ชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน      

3. ทานสามารถตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดโดยไมตองขอ
ความเห็นจากผูบรหิาร เพ่ือนรวมงาน หรือ ลูกนอง       

4. ทานชอบทํางานคนเดียวมากกวาทํางานเปนทีม      
5. ทานใหความสําคัญกับเปาหมายสวนตัวมากกวาเปาหมายของกลุม      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120 

สวนที ่3 แบบสอบถามดานความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงาน 
 ใหญ 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองวางใหตรงกับความเปนจริงมากทีสุ่ด 
 โดยที่ 5  = มากที่สุด 
       4  =  มาก 
      3  =  ปานกลาง 
       2  =  นอย  
       1  =  นอยที่สุด 
 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที

สุด
 

ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย  
สํานักงานใหญ 

5 4 3 2 1 

1. ทานมีความเชื่อมั่นและยอมรับคานิยมขององคกร      

2. ทานรูสึกเปนสวนหนึง่ขององคกรเต็มใจทีจ่ะทุมเททํางานใหแก
องคกรอยางเต็มที ่

     

3. ทานไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และงานที่รับผิดชอบ      

4. ทานไดรับประโยชนจากสวัสดิการตางๆอาทิ เชนคา
รักษาพยาบาล สวัสดิการในการกูยืม หรือวันลาพักรอน เปนตน 

     

5. ทานจะไมเปลี่ยนงานหากมีองคกรใหขอเสนอดานผลตอบแทน
หรือสวัสดิการที่ดีกวา 

     

6. ทานพรอมที่จะยอมรับและปรับตัวกับนโยบายหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในองคกรอยูสม่ําเสมอ 

     

7. ทานมีความมั่นใจ เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผูนําขององคกร      

8. ทานรูสึกมีความสุขที่ไดทํางานในธนาคารกรุงไทยและมคีวาม
ตั้งใจที่จะทํางานในองคกรนี้จนเกษียณอายุ 

     

9. ทานพรอมที่จะอุทิศตนในการชวยเหลือ แกปญหา ใหความ
รวมมือเมื่อองคกรของทานประสบปญหา 
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