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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นควา้อิสระในคร้ังน้ี เพื่อศึกษาปัจจัย

ทางดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัทางดา้นลกัษณะงานและปัจจยัดา้นความรู้ความ

เขา้ใจ ท่ีมีผลต่อทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กร 

ของพนกังาน ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ศึกษาเฉพาะพนกังานฝ่ายธุรกิจ

ต่างประเทศ สาํนกังานใหญ่ 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ สํานกังานใหญ่ จาํนวน 74 คนโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าสถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า 

Anova (F-test, T-test) และ  Multiple Regression Analysis (MRA) 
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ผลการวจัิยสรุปได้ดังนี ้

1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหวา่ง 41-50 ปี  มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่ง

เจ้าหน้าท่ีและเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ระยะเวลาในการปฏิบติังานระหว่าง 11-20 ปี 

ผลการวจิยั เพศ อาย ุสถานภาพ ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ไม่มีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติของพนกังาน ส่วนระดบัการศึกษามีผลต่อการเปล่ียน 

แปลงทศันคติของพนักงาน ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรอย่างมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

2.ปั จ จั ย ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น  ไ ด้แ ก่  ค่ า ต อ บ แ ท น แ ล ะ ส วัส ดิ ก า ร 

ความกา้วหนา้และการเติบโตในหนา้ท่ีการทาํงาน  สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ความพึงพอใจในการทาํงาน  ความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ไม่มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กร  ส่วนดา้นความทา้ทายและมีอิสระในการทาํงาน 

มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม

องคก์ร ท่ีระดบั 0.05 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจทางด้านโครงสร้างองค์กรมีอิทธิพลต่อ

การเปล่ียนแปลงทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์รท่ี

ระดบั 0.001 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยระดบัความรู้ความเขา้ใจ

ของกลุ่มตวัอย่างต่างกนั มีผลต่อทศันคติของพนักงานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมองคก์รแตกต่างกนั  

คําสําคัญ : ธนาคารทหารไทย   การเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองค์กร 

Abstract 

 The objective of this study is focusing on the factor of population, job 

description and the fundamental knowledge of organization’s structure which 

effect to the TMB staff member’s attitude of the organization culture’s change. 

This study was examined for the International Banking Department staff at 

TMB Bank Head Office only. 
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 The participants in the study consisted of the 74 staffs in International 

Banking Department. The main instrument used to obtain the data was 

questionnaire. The collected data was analyzed, formulated and tabulate by 

Maximum, Minimum, Mean, Standard Deviation.  Additionally, Anova (F-test 

T-test) Multiple Regression Analysis (MRA). 

     The results revealed as the follows : 

1. For the factor of population, almost of International Banking 

Department staffs are the married females which have the age duration between 

41-50 years old. The education background is the bachelor degree. Beside, the 

job responsibilities mainly are the administrative staffs and supervisors. The 

average of banking experience is between 11-20 years. The study found that the 

gender and general information have no any causes to the International Banking 

Department staffs’ attitude, except the education background which 

significantly causes their attitudes at the level of 0.05. 

2. For the factor of job description, the study found that the benefits such: 

payroll, welfare, job opportunity, environment, job satisfaction, and stability 

have no any causes to the organization’ changed. In fact, the challenge and the 

independence in workplace effect to the staff’s attitude of the organizational 

culture’s changed at the level of 0.005 and significantly distinguished from the 

benefit issue at the mean of 0.05. 

3. For the factor of fundamental knowledge of organization’s structure, it 

caused to the attitude of organizational culture’s changed among staff members 

at the level of 0.001 and statistical mean significantly was 0.05, since the 

participants have the dissimilar level of knowledge about organization’s 

structure. 
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1.บทนํา 

ปัจจุบนัสภาพการแข่งขนัในแวดวงธนาคารท่ีทวีความเขม้ขน้มากข้ึน

เร่ือย ๆ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) จึงมีเป้าหมายท่ีจะดําเนินการ

ปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ร (Transformation) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้

สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลง และสามารถก้าวข้ึนเป็น “ธนาคารไทยชั้นนาํ

มาตรฐานระดบัโลก” ให้สําเร็จภายใน 3-5 ปี  โดยเป้าหมายของธนาคาร คือ 

ตอ้งการใหพ้นกังานทุกคนมีวฒันธรรมในการปฏิบติังาน  มีแนวทางและทศันคติ

ต่อการทาํงานไปในทิศทางเดียวกนัและสามารถดึงศกัยภาพของตนเองออกมา

ใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ  

ดงันั้น งานวิจยัฉบบัน้ีจึงมุ่งท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัทศันคติของพนกังานท่ีมี

ต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลกระทบต่อทศันคติ

ของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร เพื่อให้เกิดทศันคติท่ีดีเกิด

การยอมรับและปฏิบติัตามทิศทางขององคก์ร  ซ่ึงองคก์รจะประสบ ความสําเร็จ

ได ้ พนกังานมีส่วนสําคญัในการเปล่ียนแปลงและผลกัดนั สนบัสนุนให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยั จะสามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันาปรับเปล่ียนทศันคติต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรของพนักงาน 

เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูต่ลอดเวลา เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหาร 

ใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์และกาํหนดทิศทางในการดาํเนินงานของธนาคารทหาร

ไทย จาํกดั (มหาชน)  เพื่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัต่อไป ดงันั้นการสร้าง

วฒันธรรมองค์กรเป็นหน้าท่ีของทุกคนในองค์กร ไม่ใช่หน้าท่ีของผูใ้ดผูห้น่ึง 

หรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และท่ีสําคญัการสร้างวฒันธรรมองคก์รไม่สามารถสร้างได้

ภายในวนัเดียว บางองค์กรต้องใช้เวลามากกว่า 10 ปีในการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมองคก์ร ส่ิงสําคญัท่ีจะตอ้งตระหนกัในการสร้าง/พฒันาองคก์รคือการ

ลงมือทาํอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ความอดทนของพนักงานในองค์กร ตั้ งแต่
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ผูบ้ริหารระดบัสูงไปจนกระทัง่ พนักงานระดบัปฏิบติัการ จึงจะสามารถสร้าง

วฒันธรรมองคก์รนั้นใหมี้ชีวติ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  ท่ีมีผลต่อทศันคติของ

พนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร 

2.  เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นลกัษณะงาน  ท่ีมีผลต่อทศันคติของพนกังานท่ี

มีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กร เพื่อนํามาปรับปรุงและเปล่ียนแปลง

ระบบการทาํงาน 

3. เพื่ อ ศึกษาถึงปัจจัยด้านของความ รู้ความเข้าใจ  เ ก่ี ยวกับการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร นโยบายองคก์รและโครงสร้างองคก์ร ท่ีมีผลต่อ

ทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร 

สมมติฐานในการวจัิย 

1. ปั จจัย ด้า นประ ช า ก รศ าส ตร์ ต่ า ง กัน  มี ผ ล ต่อทัศนค ติ ต่อก า ร

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์รต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงานต่างกนั มีผลต่อทศันคติต่อการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมองคก์รต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม

องค์กร การรับรู้นโยบายขององค์กร และโครงสร้างองค์กรต่างกัน มีผลต่อ

ทศันคติต่อการเปล่ียนแปลงองคก์รต่างกนั 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 

เป็นพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 

สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 80 คน 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษาเร่ือง ทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อ

การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีทาํการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน

เมษายน – พฤษภาคม 2553 
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4. ขอบเขตด้านตวัแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะงาน ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

5. ตวัแปรตาม ได้แก่ ทศันคติของพนักงานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมองคก์ร 

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษา เป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหารและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งในการติดต่อส่ือสารและวางแผน กาํหนดนโยบาย โครงสร้างองค์กร

และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการบริหารงาน การร่วมกนัทาํงานเป็นทีมระหวา่งสายงาน

ต่างๆ โดยไม่มีขอ้จาํกดัให้สามารถปฏิบติังานร่วมกนัได ้ ปรับเปล่ียนทศันคติท่ีมี

ต่อองคก์ร 

2. เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผูท่ี้สนใจ สามารถนาํไปประยุกตแ์ละศึกษา

ต่อเพื่อใชใ้นองคก์รต่อไป   
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

                     ตัวแปรอสิระ                                                ตัวแปรตาม 

 

 

 

4.  กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ตาํแหน่งงาน 

6. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

ปัจจัยด้านลกัษณะงาน 
1. ความทา้ทายและมีอิสระในการ

ทาํงาน 

2. ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

3. ความกา้วหนา้และการเติบโตใน  
หนา้ท่ีการทาํงาน  

4. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

  

  

 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติ

ของพนกังานท่ีมีต่อการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรม

องคก์ร 

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. การเปล่ียนแปลงวฒันธรรม

องคก์ร 

2.นโยบายขององคก์ร 
3.โครงสร้างองคก์ร 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

2.แนวคิด ทฤษฎ ี

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวมแนวความคิด 

ทฤษฎี ตาํราเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับทศันคติ 

แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง 

แนวคิดเกีย่วกบัทศันคติ (Attitude) 

วิภาดา คุปตานนท ์ (2551:178) ทศันคติ คือ ความรู้สึกภายในของบุคคล

ท่ีใช้ประเมินหรือตดัสินส่ิงต่าง ๆ ความรู้สึกดงักล่าวเก่ียวกบัความ ชอบหรือไม่

ชอบ (Favorable or unfavorable feeling) ต่อคน (People) วตัถุส่ิงของ (Objects) 

เหตุการณ์ (Events) และสถานการณ์ต่าง ๆ(Surrounding situations) เม่ือบุคคล

ชอบส่ิงหน่ึงส่ิงใด ถือว่าบุคคลมีทศันคติเป็นบวกต่อส่ิงนั้น (Positive Attitude) 

ในทางตรงขา้ม  เม่ือบุคคลไม่ชอบส่ิงหน่ึงส่ิงใด ถือวา่บุคคลนั้นมีทศันคติเป็นลบ

ต่อส่ิงนั้น ๆ (Negative Attitude) 

 สร้อยตระกูล (ติวยานนท)์ อรรถมานะ (2550:64) ไดใ้ห้ความหมายของ

ทศันคติ คือ ผลผสมผสานของความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้ 

และความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง คนใดคนหน่ึง สถานการณ์ใด

สถานการณ์หน่ึง ๆ ซ่ึงออกมาในรูปการประเมินค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรับ

หรือปฏิเสธก็ได้ และความรู้สึกเหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมใด

พฤติกรรมหน่ึงข้ึน ดงันั้น พฤติกรรมของมนุษยก์็คือการแสดงออกซ่ึงทศันคติ

ของเขา อนัเป็นผลมาจากความคิด ความเช่ือ ความรู้ ประสบการณ์ ภูมิหลงัและ

การเรียนรู้ท่ีผ่านมาของบุคคลนั้น ๆ ในแง่ของความเช่ือนั้น ทศันคติทุกทศันคติ

จะรวมเอาความเช่ือเขา้ไวด้ว้ยกนั ทั้งน้ี มิไดห้มายความว่า  ความเช่ือทุกอยา่งจะ

เป็นทศันคติ เม่ือทศันคติของบุคคลถูกรวบรวมไวด้ว้ยกนัอยา่งมีโครงสร้างหลัน่

ชั้น นัน่ก็คือ ระบบค่านิยม และเม่ือบุคคลมีความแตกต่างกนั ทศันคติของแต่ละ

บุคคลท่ีมีต่อส่ิงเดียวกนัจึงแตกต่างกนัไปดว้ย 

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (2546:75) 

ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึก หรือท่าทีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด และเช่ือว่า

ความรู้สึกน้ีจะมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลไปตามความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (อ้างถึงใน พงษ์พนัธ์ ช้าง

ประสิทธ์ิ 2550:8) ใหค้วามหมายวา่ ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเห็นดว้ยไม่เห็น

ดว้ยในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง เป็นคาํสมาสระหวา่ง ทศันะ ซ่ึง

แปลว่า ความเห็น กบัคติ ซ่ึงแปลว่า แบบอย่างหรือลักษณะ เม่ือมารวมกันจึง

แปลวา่ลกัษณะของความเห็น 

แนวความคิดและความหมายวฒันธรรมองค์การ 

สมยศ นาวีการ (2543 : 78-79) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดของวฒันธรรม

องค์การ คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์การจะมีพลงัท่ีมีอาํนาจอย่างหน่ึง คือ 

วฒันธรรมองค์การ ค่านิยม และบรรทดัฐานท่ียึดถือร่วมกัน โดยสมาชิกของ

องค์การท่ีได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหารและวิธีการปฏิบัติของ

พนักงานและผูบ้ริหารภายในบริษทั พลังน้ีจะถูกเรียกว่า วฒันธรรมองค์การ 

ค่านิยมร่วมของวฒันธรรมองคก์ารจะเรียกร้องความสนใจต่อส่ิงสําคญั และระบุ

แบบแผนของพฤติกรรมท่ีกลายเป็นบรรทดัฐานนาํทางกระทาํส่ิงต่าง ๆ ภายใน

องคก์าร 

 วฒันธรรมองคก์ารจะถูกหยัง่รากลึกในอดีตแต่จะถูกกระทบจากปัจจุบนั

และความคาดหวงัในอนาคต แนวความคิดของวฒันธรรมองค์การจะมีรากฐาน

มาจากมนุษยวิทยา วฒันธรรมองค์การจะเป็นการสะสมของความเช่ือ ค่านิยม 

งานพิธี เร่ืองราว ตาํนาน และภาษาพิเศษ ท่ีกระตุน้ความรู้สึกความผกูพนัภายใน

บรรดาสมาชิกขององคก์าร บุคคลบางคนจะเรียกวฒันธรรมองคก์ารวา่เป็น “กาว

ทางสังคม” ท่ีผกูสมาชิกขององคก์ารเขา้ดว้ยกนั วฒันธรรมองคก์ารจะสะทอ้นให้

เห็นถึงมุมมองร่วมของ “วิถีทางท่ีเรากระทาํกนัอยู่ ณ ท่ีน่ี” บางคร้ัง วฒันธรรม

องค์การจะหมายถึง วฒันธรรมบริษทั เน่ืองจากแนวคิดของวฒันธรรมมกัจะถูก

ใช้อธิบายสภาพแวดล้อมภายในของบริษัทแต่แนวความคิดของวฒันธรรม

สามารถใชอ้ธิบายสภาพแวดลอ้มภายใน ขององคก์ารท่ีไม่มุ่งกาํไรดว้ย  

วิภาดา คุปตานนท ์(2551 : 278-279)   นกัวิชาการและผูบ้ริหารหลายคน

ไดก้าํหนดความหมายของวฒันธรรมองคก์าร ไวด้งัน้ี Schein, E.H. (1984 :3 อา้ง

ถึงใน วภิาดา คุปตานนท ์2551: 278) วฒันธรรมองคก์าร เป็นรูปแบบพื้นฐานของ
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

ฐานคติให้กลุ่มร่วมกัน ค้นหา หรือ พฒันา การเรียนรู้ เพื่อนําไปสู่การแก้ไข

ปัญหาจากการปรับตวัจากภายนอกองคก์าร และการบูรณาการภายใน เพื่อช่วยให้

การทาํงานให้เป็นไปด้วยดี ด้วยขอ้พิจารณาท่ีถูกตอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการ

สอนบุคลากรใหม่ในวิถีทางท่ีถูกตอ้ง รับรู้ คิด และ รู้สึก ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ปัญหา 

ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง 

การเปล่ียนแปลง (Change) คือ การปรับเปล่ียนสภาพขององค์การท่ี

เป็นอยูใ่นปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงขององคก์ารเกิดข้ึนเสมอ เน่ืองมาจากสาเหตุ 2 

ประการ คือ แรงผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Forces for change) และความ

ตอ้งการของผูบ้ริหารท่ีจะเปล่ียนแปลง (Planed and reactive change) (Bovee 

1993 อา้งถึงใน วภิาดา คุปตานนท ์2551 : 330) 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเร่ือง “ทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กร ศึกษาเฉพาะพนกังานธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) : ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ สํานกังานใหญ่”  โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด

ทฤษฎีต่างๆและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใช้วิธีการดาํเนินการวิจยัและการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร หนังสือ,วารสาร, รายงานค้นควา้อิสระ 

วิทยานิพนธ์ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และการวิจัยเชิงสํารวจเก็บข้อมูล 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ สํานกังานใหญ่ จาํนวน 84 คนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 74 คน การหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยการ

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยเทียบจากตาราง R.V.Krejcie & D.W.Morgan 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และกาํหนดความคลาดเคล่ือนร้อยละ 0.5 ดงันั้น 

จาํนวนประชากร 84 คน จะไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 70 คน  ซ่ึงไดท้าํการแจก

แบบสอบถาม สามารถเก็บกลบัคืนมาได ้จาํนวน 74 คน โดยใชว้ธีิตามโควตา้โดย

แบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดยในส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามแบบเลือกรายการ (Check list) 

ส่วนท่ี  2 - 4  เป็นแบบมาตรวดั  Scale  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

  การวเิคราะห์ข้อมูล ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  โดยมีสถิติท่ีใชใ้น

การวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1.  สถิติพรรณนา สําหรับตัวแปรท่ีมีการวดัเชิงคุณภาพ (Frequency) 

แบบแจกแจงปกติ (Descriptive Statistic) โดยนาํขอ้มูลมาแจกแจง ค่าสูงสุด 

(Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

2. สถิติอา้งอิง โดยใช้ค่า Anova (F-test, T-test) และ Multiple 

Regression Analysis (MRA) 

4.ผลการวเิคราะห์/บทสรุป 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ผลการ  

วจิยัพบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายอุยูใ่นระหวา่ง 41-50 ปี การศึกษา

ระดบัปริญญาตรีระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระหวา่ง  11-20 ปี  

  ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นลกัษณะงาน  

 ทางด้านความท้าทายและมีอิสระในการทํางาน  ผลการวิจัยพบว่า 

พนักงานส่วนใหญ่จะสามารถใช้วิจารณญาณของตนเอง ในการแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนได้ในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบ มากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 6.96 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.521 และน้อยท่ีสุดคือ พนกังานสามารถคิดและปฏิบติังานไดด้ว้ย

ตนเองทันที โดยไม่ต้องคอยคาํสั่งจากหัวหน้า โดยเฉล่ีย 6.36 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.584  

   ทางด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ผลการวจิยัพบวา่พนกังานส่วนใหญ่

จะพอใจกบัสวสัดิการทางดา้นการรักษาพยาบาลและเงินกูท่ี้ไดรั้บในปัจจุบนัมาก

ท่ีสุด โดยเฉล่ีย 8.39  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.766 และนอ้ยท่ีสุดคือ ความพอใจ

กบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในปัจจุบนั โดยเฉล่ีย 4.62 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.453  

ทางด้านความก้าวหน้าและการเติบโตในหน้าที่การทํางาน ผลการวิจยั

พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความภูมิใจในตาํแหน่งท่ีได้รับและเป็นอาชีพท่ี

ยอมรับของสังคมมากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 6.68 ค่าเบ่ียงเบนมาตร ฐาน 1.356 และนอ้ย

ท่ีสุดคือ งานท่ีพนกังานทาํอยู่ในปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ และมีโอกาสไดรั้บการ
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

พิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง หรือได้รับมอบหมายงานท่ีสําคญั โดยเฉล่ีย 5.61 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.766  

 ทางด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ผลการวิจยัพบว่า พนกังานส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจกบัการมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงานมากท่ีสุด โดย

เฉล่ีย 8.11   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.371 และนอ้ยท่ีสุดคือ สภาพแวดลอ้มของ

สถานท่ีทาํงาน เช่น อุณหภูมิ แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ โดยเฉล่ีย 6.61 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.250  

 ทางด้านความพึงพอใจในการทํางาน ผลการวิจยัพบว่า พนักงานส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจกับงานท่ีทาํอยู่มากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 7.69   ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.578 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัการมีความกระตือรือร้นกบังานท่ีทาํอยูเ่สมอ โดย

เฉล่ีย 7.68 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.415 และน้อยท่ีสุดคือ งานท่ีพนักงาน

รับผิดชอบเป็นงานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถ  โดยเฉล่ีย 6.76   ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.670 

 ทางด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน ผลการวิจยัพบว่าพนักงานส่วน

ใหญ่จะรู้สึกวา่ หน่วยงานท่ีพนกังานทาํอยูมี่ความมัน่คงมากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 7.69   

ค่า เ บ่ียงเบนมาตรฐาน 1.433 แต่โอกาสท่ีจะได้เปล่ียนแปลงหน้า ท่ีความ

รับผดิชอบในบางคร้ังจะนอ้ยท่ีสุด โดยเฉล่ีย 6.72 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.676 

ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

        ทางด้านการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ผลการวิจยัพบวา่พนกังาน

ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์รดา้นยึด

มัน่ในความถูกตอ้งมากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 8.58   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.526 ส่วน

ความเขา้ใจดา้นรู้จกับริหารความเส่ียง เขา้ใจผลลพัธ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก

ความเส่ียง นอ้ยท่ีสุด โดยเฉล่ีย 7.50 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.889 

 ทางด้านนโยบายขององค์กร ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มี

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายองค์กรท่ีสอดคลอ้งกบัวิธีการทาํงาน มีคู่มือ

การปฏิบติังานอยา่งชดัเจน มากท่ีสุดโดยเฉล่ีย 6.78   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.722 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

และทางดา้นการส่ือสารช้ีแจงถึงทิศทางนโยบายให้ทราบอยา่งชดัเจน น้อยท่ีสุด 

โดยเฉล่ีย 6.61  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.950 

 ทางด้านโครงสร้างองค์กร พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัโครงสร้างการแบ่งอาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในขอบเขตงานอย่าง

ชดัเจน และโครงสร้างองคก์รท่ีทาํให้เกิดความเปล่ียนแปลงและพฒันาระบบการ

ทาํงาน โดยใกลเ้คียงกนั มากท่ีสุดโดยเฉล่ีย 6.73   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.210 

และนอ้ยท่ีสุด โดยเฉล่ีย 6.77  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.224 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมองคก์รพนกังานส่วนใหญ่    มีทศันคติต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม

องคก์ร ดา้นสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มากท่ีสุดโดยเฉล่ีย 7.84   

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.639 และมีทศันคติต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร

ทางดา้นการพฒันา ร่วมมือกนัทาํงานให้ประสบความสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย

นโยบายของธนาคาร นอ้ยท่ีสุด โดยเฉล่ีย 7.51  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.722 

             ส่วนที ่5 ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนั มีผลต่อทศันคติต่อ

การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรต่างกนั ผลการวิเคราะห์ เพศ อายุ สถานภาพ 

ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ไม่มีอิทธิพล ระดบัการศึกษา มีผลต่อ

การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ยอมรับ

สมมติฐาน ขอ้ท่ีว่าระดบัการศึกษามีผลต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กร

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัด้านลกัษณะงานต่างกนัมีผลต่อทศันคติต่อการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรต่างกนั  ผลการวิเคราะห์  ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 

ด้านความท้าทายและมีอิสระในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กับทัศนคติของ

พนักงานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์กรท่ีระดับ 0.005ยอมรับ

สมมติฐานท่ีว่า ปัจจยัด้านลกัษณะงานทางด้านความทา้ทายและมีอิสระในการ

ทํางาน มี อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติของพนักงานท่ีมี ต่อการ

เปล่ียนแปลง วฒันธรรมองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

ตัวแปรอสิระ (แบบค่าเฉลีย่) B Sig. Tolerance VIF 

ความทา้ทายและมีอิสระใน

การทาํงาน 
-.373 .005 .532 1.881 

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ .105 .276 .505 1.982 

ความกา้วหนา้และเจริญเติบโต

ในหนา้ท่ีการงาน 
.048 .726 .333 2.999 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน .105 .419 .283 3.539 

ความพึงพอใจในการทาํงาน .190 .234 .231 4.323 

ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน .264 .117 .374 2.672 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร 
.127 .323 .283 3.539 

นโยบายองคก์ร .075 .497 .288 3.469 

โครงสร้างองคก์ร .290 .001 .353 2.834 

 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการรับรู้ต่างกันมีผลต่อทัศนคติต่อการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรต่างกันปัจจยัด้านความรู้ความเข้าใจทาง ด้าน

โครงสร้างองค์กร มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของพนักงานท่ี มี ต่อการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรท่ีระดบั 0.001 ยอมรับสมมติฐานท่ีว่า ปัจจยัดา้น

ความรู้ความเขา้ใจดา้นโครงสร้างองค์กร มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ

ของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง วฒันธรรมองคก์ร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05  

5.อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

สรุปผลผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.5) มีอายุ

ในช่วง 41-50 ปี (ร้อยละ 55.4) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 47.3) มีการศึกษาส่วน

ใหญ่ในระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 68.9) อยู่ในตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ี และเจา้หนา้ท่ี
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

อาวโุส (ร้อยละ 51.4) และมีระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 11-20 ปี (ร้อยละ 

40.5) ผลการวิจยัพบว่า ประชากรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายุอยูใ่นระหวา่ง 41-50 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน ระหวา่ง  11-20 ปี ซ่ึงพนกังานในกลุ่มน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ค่อยเปล่ียน

งาน  จะมีความผูกพนักบัองคก์ร และเป็นกลุ่มท่ีจะไดรั้บการปรับเล่ือนตาํแหน่ง

ข้ึน ถา้มีผลการปฏิบติังานท่ีดี 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลกัษณะงาน  

1. ด้านความท้าทายและมีอิสระในการทํางานนั้ น  พนักงานท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่จะสามารถใชว้จิารณญาณของตนเองในการแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนได้ในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบ มากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 6.96 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.521 และน้อยท่ีสุดคือ พนักงานสามารถคิดและปฏิบติังานได้ด้วย

ตนเองทันที โดยไม่ต้องคอยคาํสั่งจากหัวหน้า โดยเฉล่ีย 6.36 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.584 พบว่า  พนกังานส่วนใหญ่มกัจะชอบท่ีจะตดัสินใจและแก้ไข

ปัญหาดว้ยตนเองมากกว่าท่ีจะรอคอยคาํสั่งจากหัวหน้า ทาํให้การปฏิบติังานนั้น

เป็นไปอยา่งราบร่ืนและรวดเร็ว ซ่ึงทาํใหท้า้ทายความสามารถของพนกังาน 

2. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการนั้นพนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่จะพอใจกบัสวสัดิการทางดา้นการรักษาพยาบาลและเงินกูท่ี้ไดรั้บในปัจจุบนั

มากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 8.39  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.766 และนอ้ยท่ีสุดคือ ความ

พอใจกบัค่าตอบแทนท่ีได้รับในปัจจุบนั โดยเฉล่ีย 4.62 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.453 พบว่า  พนักงานส่วนใหญ่จะไม่พึงพอใจกับค่าตอบแทนท่ีได้รับ แต่

พนกังานส่วนใหญ่ก็พึงพอใจกบัสวสัดิการทางดา้นการรักษาพยาบาลและเงินกูซ่ึ้ง

ถือวา่เป็นสวสัดิการท่ีดีสาํหรับพนกังาน ซ่ึงสามารถชดเชยกบัค่าตอบแทนได ้

3. ความก้าวหน้าและการเติบโตในหน้าท่ีการทํางานพนักงานท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความภูมิใจในตาํแหน่งท่ีไดรั้บและเป็นอาชีพท่ียอมรับ

ของสังคมมากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 6.68 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.356 และนอ้ยท่ีสุดคือ 

งานท่ีพนกัทาํอยูใ่นปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ และมีโอกาสไดรั้บการพิจารณาเล่ือน

ตาํแหน่ง หรือไดรั้บมอบหมายงานท่ีสําคญั โดยเฉล่ีย 5.61 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

1.766 พบว่า  พนักงานส่วนใหญ่จะมีความภูมิใจในตาํแหน่งท่ีไดรั้บและเป็นท่ี

ยอมรับของสังคม แต่พนักงานบางคนอาจได้รับงานท่ีไม่ตรงกับความรู้

ความสามารถของตนเอง ทาํใหไ้ม่มีผลงาน จึงไม่ไดรั้บการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจกบัการมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงานมากท่ีสุด โดย

เฉล่ีย 8.11  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.371 และน้อยท่ีสุดคือ สภาพแวดลอ้มของ

สถานท่ีทาํงาน เช่น อุณหภูมิ แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ โดยเฉล่ีย 6.61 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.250 พบว่า  พนกังานส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัเพื่อน

ร่วมงานมาก มีการทาํงานเป็นทีม ร่วมมือกันทาํงาน แต่จะมีความพึงพอใจกับ

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีทาํงานนอ้ย   

5. ด้านความพึงพอใจในการทาํงาน  พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจกบังานท่ีทาํอยูม่ากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 7.69 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.578 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัมีความกระตือรือร้นกบังานท่ีทาํอยูเ่สมอ โดยเฉล่ีย 7.68 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.415 และนอ้ยท่ีสุดคือ งานท่ีพนกังานรับผิดชอบเป็นงานท่ี

ตรงกบัความรู้ความสามารถ โดยเฉล่ีย 6.76 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.670 พบว่า  

พนกังานส่วนใหญ่จะมีความพอใจและกระตือรือร้นกบังานท่ีทาํอยู ่ถึงแมว้า่งานท่ี

รับผดิชอบนั้นจะไม่ตรงกบัความรู้ความสามารถ ซ่ึงธนาคารฯ ไดต้ระหนกัถึงตรง

จุดน้ี จึงไดมี้โครงการ HR Transformation ข้ึน เพื่อใหพ้นกังานไดมี้โอกาสโยกยา้ย 

เปล่ียนงานท่ีเหมาะสมกบัตนเองได ้

6. ดา้นความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน  พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่จะรู้สึกวา่ หน่วยงานท่ีพนกังานทาํอยูมี่ความมัน่คง มากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 7.69   

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.433แต่โอกาสท่ีจะไดเ้ปล่ียนแปลงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ในบางคร้ังจะน้อยท่ีสุด โดยเฉล่ีย 6.72 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.676 พบว่า  

พนกังานส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะไดเ้ปล่ียนแปลงหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ  

1.   ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร พบวา่ 

พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรด้านยึดมัน่ในความถูกตอ้งมากท่ีสุด โดยเฉล่ีย 

8.58   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.526 ส่วนความเขา้ใจดา้นรู้จกับริหารความเส่ียง 

เขา้ใจผลลพัธ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียง นอ้ยท่ีสุด โดยเฉล่ีย 7.50 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.889 พบว่า  พนักงานส่วนใหญ่เขา้ใจการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมองคก์ร ทางดา้นยึดมัน่ในความถูกตอ้งมากท่ีสุด แต่ยงัไม่ค่อยเขา้ใจถึง

ผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียง ซ่ึงจะตอ้งมีการส่ือสารให้เขา้ใจมากยิ่งข้ึนจาก 

ช้ีแจงให้พนักงานทราบถึงความเสียหายท่ีเกิดจากความเส่ียง ว่าจะมีผลกระทบ

มากนอ้ยเพียงใด 

      2.  ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทางดา้นนโยบายขององคก์ร พบวา่ พนกังานท่ี

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายองค์กร 

ทางดา้นนโยบายองค์กรสอดคล้องกบัวิธีการทาํงาน มีคู่มือการปฏิบติังานอย่าง

ชดัเจน มากท่ีสุดโดยเฉล่ีย 6.78   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.722 และทางดา้นการ

ส่ือสารช้ีแจงถึงทิศทางนโยบายให้ทราบอย่างชดัเจน น้อยท่ีสุด โดยเฉล่ีย 6.61  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.950  จะตอ้งมีการส่ือสารช้ีแจงโดยผา่นหลาย ๆ ช่องทาง

ใหพ้นกังานไดท้ราบมากยิง่ข้ึน 

      3. ด้านความรู้ความเขา้ใจ ทางด้านโครงสร้างองค์กร พนักงานท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างการแบ่งอาํนาจ

หนา้ท่ีความรับผดิชอบในขอบเขตงานอยา่งชดัเจน และโครงสร้างองคก์รท่ีทาํให้

เกิดความเปล่ียนแปลงและพฒันาระบบการทาํงาน โดยใกลเ้คียงกนั มากท่ีสุดโดย

เฉล่ีย 6.73   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.210 และน้อยท่ีสุด โดยเฉล่ีย 6.77  ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.224   พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในโครงสร้างองคก์รอยู่

ในระดบัปานกลาง ควรมีการส่ือสารใหม้ากยิง่ข้ึน 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อทศันคติของพนักงานทีม่ีต่อการเปลีย่นแปลง

วฒันธรรมองค์กร 

พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่    มีทศันคติต่อการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมองคก์ร ดา้นสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มากท่ีสุดโดย

เฉล่ีย 7.84   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.639 และมีทศันคติต่อการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมองค์กรทางด้านการพฒันาร่วมมือกนัทาํงานให้ประสบความสําเร็จ

เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายของธนาคาร นอ้ยท่ีสุด โดยเฉล่ีย 7.51  ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.72 พนกังานมีทศันคติต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์รโดยรวม

ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั ซ่ึงพนักงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและ

พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปพร้อม ๆ กบัธนาคารในการกา้วข้ึนสู่ธนาคารชั้นนาํ  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

มีความสัมพนัธ์กับทัศนคติของพนักงานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม

องค์กรจากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 1 พบว่า 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ทาง ดา้นระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ

ของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 โดยระดบัการศึกษาต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง มีผลต่อทศันคติของ

พนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรแตกต่างกนัในขณะท่ีตวัแปร

อ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพนัธ์ ดังนั้ น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ในส่วนของระดับ

การศึกษา และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ในดา้นเพศ อายุ สถานภาพสมรส ตาํแหน่ง

งานและระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัด้านลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของ

พนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรจากผลการวิเคราะห์ทดสอบ

สมมติฐานตามสมมติฐานท่ี2พบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะงานดา้นความทา้ทายและมี

อิสระในการทํางานมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของพนักงานท่ีมี ต่อการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยระดบั
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

ความทา้ทายและมีอิสระในการทาํงานของกลุ่มตวัอย่างต่างกนั มีผลต่อทศันคติ

ของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์รแตกต่างกนั ในขณะท่ีตวั

แปรอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพนัธ์ ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ในส่วนของความ

ทา้ทายและมีอิสระในการทาํงาน และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ในดา้นค่าตอบแทน

และสวสัดิการ ความกา้วหนา้และการเติบโตในหนา้ท่ีการทาํงาน สภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน ความพึงพอใจในการทาํงาน และความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ

ของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรจากผลการวิเคราะห์และ

ทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ 

ทางดา้นโครงสร้างองค์กร มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของพนักงานท่ีมีต่อการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยระดบั

ความรู้ความเขา้ใจของกลุ่มตวัอย่างต่างกนั มีผลต่อทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อ

การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์แตกต่างกัน ในขณะท่ีตัวแปรอ่ืน ๆ ไม่มี

ความสัมพนัธ์ ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ในส่วนของโครงสร้างองค์กร 

และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ในด้านความรู้ความเขา้ใจทางดา้นการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมองคก์รและนโยบายองคก์ร 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย  

ผลการวจัิยปัจจัยด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทางด้านระดับการศึกษา มี

อิทธิพลต่อทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร จึงควร

มีการฝึกอบรมพนกังาน ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในระดบัท่ีทดัเทียมกนั เพื่อไม่ให้

เกิดความเหล่ือมลํ้าทางความคิด ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดอคติ  เพื่อให้ทศันคติ

ของพนกังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทาํงานร่วมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการวจัิยปัจจัยด้านลกัษณะงาน  ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

  ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ทางดา้นความทา้ทายและมีอิสระในการทาํงาน 

เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร ควรให้พนกังานไดมี้
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

โอกาสในการทาํงาน สามารถแสดงความรู้ความสามารถไดอ้ยา่งเต็มท่ี ทาํให้เกิด

มุมมองใหม่ในการทาํงานและเพิ่มทกัษะในการแกไ้ขปัญหา 

ผลการวจัิยด้านความรู้ความเข้าใจ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทางดา้นโครงสร้างขององคก์ร เป็นปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กร เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง

องคก์ร พนกังานอาจไม่เขา้ใจและสับสนในขอบเขต ความรับผิดชอบของตนเอง 

ท่ียงัไม่ชัดเจน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรมีการส่ือสาร ช้ีแจง โดยผ่านช่อง

ทางการส่ือสารต่าง ๆ ใหพ้นกังานไดท้ราบโดยทัว่กนั   

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาบทบาทของผูน้าํในการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม

องค์กร ว่าควรมีคุณลักษณะอย่างไร เพราะผูน้ํา หรือผูบ้ริหารสูงสุด จะเป็น

ตน้แบบ (Role Model) ของวิธีการทาํงานและการตดัสินใจ ให้เป็นท่ียอมรับของ

บุคลากร และนาํพาองคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จ 

2.  ควรมีการศึกษาปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม ท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของ

พนกังานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรท่ีเหมาะกบัสถานการณ์ของ

องคก์รในปัจจุบนั 

3.  ให้ขยายกลุ่มตวัอย่างให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรให้มากข้ึน เพื่อ

สามารถท่ีจะให้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนประชากรได้ครบถ้วน สามารถหา

ขอ้สรุปทัว่ไปท่ีมีความเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือไดม้ากข้ึน 

6. กติติกรรมประกาศ  

การจดัทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี สําเร็จไดด้้วยความกรุณาจาก 

ดร. กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาอนัมีค่า

ให้คาํแนะนํา ตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณอยา่งสูงยิง่ไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์ประจําหลักสูตร

บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิตทุกท่าน ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้แก่ผูศึ้กษาอีก

แขนงหน่ึง และขอขอบพระคุณผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงานทุกท่านท่ีได้ให้
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กาํลงัใจในการทาํรายงานการศึกษาฉบบัน้ีโดยตลอดมา และขอขอบคุณพนกังาน 

บมจ.ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อ

เก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับทาํการศึกษาคร้ังน้ี  

สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณทุกกาํลงัใจจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว ท่ีเป็น

กาํลงัใจให้ผูศึ้กษา สามารถมีแรงผลกัดนัในการทาํวิจยัและทาํงานมาโดยตลอด 

คุณค่าและประโยชน์ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี ขอมอบใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ทุก ๆ ท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในความสําเร็จของผูศึ้กษา รวมถึงทุกท่านท่ีมิไดเ้อ่ยนาม 

ผูศึ้กษาขอมอบความดีใหท้่านทั้งหมด 

7.เอกสารอ้างองิ 

วภิาดา คุปตานนท ์(2551) “การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร : เทคนิคการ

จดัการสมยัใหม 

Management and Organizational Behavior : Modern Management Techniques” 

พิมพค์ร้ังท่ี 3 ปทุมธานี : มหาวทิยาลยัรังสิต. 

ศิริพร ไชยชนะ (2550). “ทศันคติของพนกังานสาํนกังานประปาสาขาตากสิน ท่ีมี

ต่อการเปล่ียนแปลงระบบงาน” รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

(BM697) โครงการพิเศษ Modern Leaders (Weekend Program) รุ่นท่ี 1 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ (2550) “พฤติกรรมองคก์าร : ทฤษฎีและ    

การประยกุต ์พิมพค์ร้ังท่ี4    แกไ้ขเพิ่มเติม” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

สมยศ นาวกีาร (2543) “การบริหารและพฤติกรรมองคก์าร MANAGEMENT 

AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR” กรุงเทพ : บรรณกิจ. 

สมยศ นาวกีาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

(2545) “พฤติกรรมองคก์าร Organizational Behavior” กรุงเทพ : บรรณ

กิจ 1991. 

สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (2546) “โครงการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง พฤติกรรมในองคก์าร” พิมพค์ร้ังท่ี 1 กรุงเทพ :  เอราวณัการ

พิมพ.์ 



22 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

อาริยา เจริญกิติวรากร (2544). “การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรท่ีมีความ

หลากหลายทางวฒันธรรม”  รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับนักบริหาร   คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต. 

อมัพร จุนเจือทรัพย ์(2545). “ความพึงพอใจในงานของพนกังาน : ศึกษาเฉพาะ

กรณี บริษทั เอม็.ว.ีที. คอมมิวนิเคชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั”  รายงานการ

ค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับนักบริหาร 

วทิยาลยับริหารธุรกิจและรัฐกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


