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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ วัฒนธรรมในองค์กรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน  และ
การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์เขตนครสวรรค์ จํานวน 168 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-test, One-way ANOVA, Least Significant 
Difference และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  
 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุ 26 - 30 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ตําแหน่งงานพนักงานธุรกิจ อายุงาน 1 - 5 ปี พนักงานมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ วัฒนธรรมท่ีเน้นความม่ันคง วัฒนธรรมท่ีเน้นรายละเอียด 
วัฒนธรรมท่ีเน้นผลงาน วัฒนธรรมท่ีเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม วัฒนธรรมท่ีเน้นนวัตกรรม และการยอมรับความเสี่ยง 
วัฒนธรรมท่ีเน้นการแข่งขันและการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ  นอกจากนี้ยังพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานในระดับมาก โดยเรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ลักษณะการ
ปฏิบัติงาน ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ความม่ันคงและความปลอดภัย ผู้บังคับบัญชา สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
ความพึงพอใจในการทํางาน นโยบายและการบริหารงาน และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและพบว่าวัฒนธรรมองค์กรมี
ความสัมพันธ์ในระดับมากกับการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
คําสําคัญ : วัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ 
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ABSTRACT 
 

 The study was carried out to examine the demographic factors and the organizational culture 
that affected the work performance, and to investigate the work performance of the employees of Siam 
Commercial Bank in NakhonSawan. The data were gathered from 168 employees of Siam Commercial 
Bank in NakhonSawan with the use of questionnaires. The statistics applied for the data analysis included 
Percentage, Mean, Standard Deviation, Independent Samples t-test, One-way ANOVA, Least Significant 
Difference, and Pearson Correlation Coefficient. 
 The results of the study showed that most of the respondents were female, single, aged 
between 26-30 years old, graduated with Bachelor’s degree, held the position as the business officer, and 
had 1-5 years of work experience. The respondents expressed the high level of opinions toward the 
employees’ organizational culture, and could be ranked from high to low levels as follows, stability-
oriented culture, detail-oriented culture, achievement-oriented culture, teamwork-oriented culture, 
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innovative-oriented culture and risks acceptance, competition-oriented and beating business competitors 
culture. Moreover, the employees demonstrated their opinions toward the employees’ work performance 
at a high level, and could be ranked from high to low levels as follows, job advancement, types of work, 
moral at work, growth and security at work, superiors, work environment, job satisfaction, policy and 
administration, and relations with peers. It was found that the organizational culture had a high level of 
correlation with the employees’ work performance at 0.05 level of significance. 
Keywords: organizational culture, work performance, Siam Commercial Bank 
 
บทนํา (Introduction) 
 ยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งสังคมการเรียนรู้  การเปลี่ยนแปลงในโลกเกิดข้ึนตลอดเวลาและรวดเร็วเทคโนโลยีมีการ
พัฒนาอย่างไม่มีขีดจํากัด ความรู้ใหม่ ๆ ถูกพัฒนาเพ่ิมข้ึน  และนํากลับไปใช้ใหม่  การท่ีองค์กรจะสามารถดํารงอยู่ได้นั้นต้องมี
การปรับเปลี่ยนหลายประการ  เช่น วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร  และวัฒนธรรม ในด้านวัฒนธรรมนั้น  ผู้นํา
องค์กรจะต้องรู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรอย่างลึกซ้ึง ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือนภูเขานํ้าแข็งในส่วนท่ีอยู่ใต้
น้ํา  ถ้าหากไม่สนใจก็มองไม่เห็น  แต่อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์หรือผลเสียหายให้แก่องค์กรในทางกลับกันถ้าผู้นํารู้วิธีสร้าง
และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ก็จะมีผลทําให้องค์กรประสบความสําเร็จและเจริญงอกงาม 
 วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึง  ค่านิยมความเชื่อและแบบแผนทางพฤติกรรมท่ียอมรับและปฏิบัติโดย
สมาชิกขององค์กรและเป็นตัวกําหนดความประพฤติและพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลในองค์กร วัฒนธรรมท่ีสร้างสรรค์
ขององค์กร  จะช่วยหล่อหลอมให้บุคคลในองค์กรมีความภาคภูมิใจ มีความฮึกเหิม กล้าคิดกล้าทํา รักและผูกพันในองค์กร  
เกิดจิตสํานึกแห่งการร่วมคิดร่วมทําเพ่ือความก้าวหน้าของตนเอง กลุ่ม และองค์กรความสําเร็จของบริษัทอาจข้ึนอยู่กับ
ความสามารถเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร  และเปลี่ยนแปลงเมื่อจําเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมองค์กรทุกแห่งต่างมี
วัฒนธรรมของแต่ละองค์กรเองแม้ว่าจะมีคํานิยามของวัฒนธรรมองค์กรอยู่หลายอย่างวัฒนธรรมจะนําไปสู่กฎของพฤติกรรมท่ี
กระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพขององค์กร  โดยเฉพาะอย่างย่ิงวัฒนธรรมจะมีผลกระทบโดยตรงต่อความสอดคล้องระหว่าง
พนักงานและองค์กรด้วย  ดังนั้นวัฒนธรรมจะเป็นปัจจัยสําคัญอย่างย่ิงท่ีกําหนดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและระดับความ
พอใจของพนักงาน  ดังนั้นแก่นแท้ของการพัฒนางานองค์กรธุรกิจ  จึงต้องดําเนินการโดยพัฒนาสายโซ่แห่งคุณค่าให้เกิดความ
สมบูรณ์ในการผลิตและการให้บริการตามท่ีลูกค้าคาดหวัง  รวมทั้งพัฒนาภาวะผู้นําให้เป็นท้ังผู้ออกแบบ  ครูผู้สอน  และผู้
ช่วยเหลือ  ให้พลังสร้างสรรค์จากบุคคลสู่องค์กร  มีระบบการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  มุ่งเน้นการพัฒนาและให้มีบรรยากาศเปิด  
และองค์กรทํางานเชิงรุก  เพ่ือนําไปสู่ความอยู่รอด ความเจริญก้าวหน้าและความได้เปรียบต่อการแข่งขันอย่างย่ังยืน 
 ด้วยเหตุนี้ทําให้ผู้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาองค์กรธุรกิจท่ีประสบผลสําเร็จจนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในโลกแห่งการ
แข่งขันว่า องค์กรมีวัฒนธรรมภายในเป็นอย่างไรและวัฒนธรรมต่าง ๆ เหล่านั้นส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์เขตนครสวรรค์ 
 2.  เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมในองค์กรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ 
 3.  เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ 
 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
 1. ทําให้ทราบถึง ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์เขตนครสวรรค์เพ่ือ
นําไปพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้ดีย่ิงข้ึน 
 2. ทําให้ทราบถึง วัฒนธรรมในองค์กรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์
เพ่ือให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในอนาคต 
 3. เกิดรูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ๆ ท่ีจะส่งผลให้องค์กรเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลา 
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วิธีดําเนินการวิจัย(Research Methodology) 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลมาประกอบ
การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขต
นครสวรรค์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีและประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยคร้ังนี้กลุ่มผู้ท่ีให้ข้อมูลในการวิจัยคือพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ จํานวน 168 คน 
 2.  ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 
 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย  
  1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  
  2. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ 
   2.1 วัฒนธรรมท่ีเน้นรายละเอียด  
   2.2 วัฒนธรรมท่ีเน้นผลงาน  
   2.3 วัฒนธรรมท่ีเน้นบุคลากร  
   2.4 วัฒนธรรมท่ีเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม  
   2.5 วัฒนธรรมท่ีเน้นการแข่งขันและการเอาชนะคู่แข่งขันทางธุรกิจ  
   2.6 วัฒนธรรมท่ีเน้นความมั่นคง  
   2.7 วัฒนธรรมท่ีเน้นนวัตกรรม และการยอมรับความเสี่ยง 
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย  
  1. การปฏิบัติงาน ได้แก่  
   1.1 ลักษณะการปฏิบัติงาน  
   1.2 นโยบายและการบริหารงาน  
   1.3 ผู้บังคับบัญชา  
   1.4 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  
   1.5 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
   1.6 ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  
   1.7 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  
   1.8 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
   1.9 ความม่ันคงและความปลอดภัย 
 3.  ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาท่ีใช้ทําการเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 1.  ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพอายุ ระดับการศึกษา รายได้ ตําแหน่งงาน อายุงาน ท่ีแตกต่าง 
มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ แตกต่างกัน 
       2.  วัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ วัฒนธรรมท่ีเน้นรายละเอียด วัฒนธรรมที่เน้นผลงาน วัฒนธรรมที่เน้นบุคคลกร 
วัฒนธรรมท่ีเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม วัฒนธรรมท่ีเน้นการแข่งขันและการเอาชนะคู่แข่งขันทางธุรกิจ วัฒนธรรมท่ีเน้นความ
ม่ันคง และวัฒนธรรมท่ีเน้นนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทย
พาณิชย์ เขตนครสวรรค ์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 (Independent Variable) (Dependent Variable) 

       
  
  
  
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิเคราะห์ 
 ใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) และการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง(Purposive Sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ ได้จัดทําข้ึนมาเองโดยการ
ออกแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งงาน อายุงาน ซ่ึงลักษณะคําถามจะเป็นแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล วัฒนธรรมองค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์เขตนครสวรรค์ ได้แก่ 
วัฒนธรรมท่ีเน้นรายละเอียด วัฒนธรรมท่ีเน้นผลงาน วัฒนธรรมท่ีเน้นบุคลากร วัฒนธรรมท่ีเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม 
วัฒนธรรมท่ีเน้นการแข่งขันและการเอาชนะคู่แข่งขันทางธุรกิจ วัฒนธรรมท่ีเน้นความม่ันคง วัฒนธรรมท่ีเน้นนวัตกรรมและ
การยอมรับความเสี่ยงซ่ึงลักษณะคําถามเป็นแบบสเกลการให้คะแนน ประเมินคา่ 5 ระดับ (Rating Scale) 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ลักษณะการปฏิบัติงาน นโยบายและการบริหารงาน 
ผู้บังคับบัญชา สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์
กับเพ่ือนร่วมงาน ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ความม่ันคงและความปลอดภัย ซ่ึงลักษณะคําถามเป็นแบบสเกลการให้
คะแนน ประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. สถานภาพ 
3. อายุ 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได้ 
6. ตําแหน่งงาน 
7. อายุงาน 

การปฏิบัติงาน 
1. ลักษณะการปฏิบัติงาน 
2. นโยบาย และการบริหารงาน 
3. ผู้บังคับบัญชา 
4. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
6. ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
7. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
8. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
9. ความม่ันคงและความปลอดภัย 

(อ้างอิง ศิริพร ม่านกลาง, 2552) 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร 
1. วัฒนธรรมท่ีเน้นรายละเอียด 
2. วัฒนธรรมท่ีเน้นผลงาน 
3. วัฒนธรรมท่ีเน้นบุคลากร 
4. วัฒนธรรมท่ีเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม 
5. วัฒนธรรมท่ีเน้นการแข่งขันและการเอาชนะ
คู่แข่งทางธุรกิจ 
6. วัฒนธรรมท่ีเน้นความมั่นคง 
7. วัฒนธรรมท่ีเน้นนวัตกรรม และการยอมรับ
ความเสี่ยง 
(รอบบิ้นส์และเคลาท์เตอร์, 2002,  
อ้างอิง ภคนิจ ศรัทธา, 2549, หน้า 10) 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and Discussion) 
ผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด 
อายุ 26 - 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตําแหน่งงานพนักงานธุรกิจ อายุงาน 1 - 5 ปี 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลวัฒนธรรมองค์กรธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ 
 ข้อมูลด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นรายละเอียด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับท่ีหนึ่งได้แก่ องค์กรคาดหวังให้พนักงานแสดงออกถึงความถูกต้องแม่นยํา 
ค่าเฉลี่ย 4.21 รองลงมาคือ องค์กรให้ความเอาใจใส่ในรายละเอียดของงาน ค่าเฉลี่ย 4.05 
 ข้อมูลด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นผลงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.11 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับท่ีหนึ่งได้แก่ องค์กรให้ความสําคัญกับการวัดผลสําเร็จของงาน ค่าเฉลี่ย 4.17 
รองลงมาคือ องค์กรให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานจากผลลัพธ์มากกว่าจากวิธีการ ค่าเฉลี่ย 4.04 
 ข้อมูลด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นผลงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.68 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับท่ีหนึ่งได้แก่ องค์กรนําเอาผลกระทบต่อพนักงานมาพิจารณาตัดสินใจในการ
บริหาร ค่าเฉลี่ย 3.65 รองลงมาคือ องค์กรนําเอาผลกระทบต่อพนักงานมาพิจารณาตัดสินใจในการบริหาร ค่าเฉลี่ย 3.70 
 ข้อมูลด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.89 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับท่ีหนึ่งได้แก่ องค์กรของท่านมีการวางแผนการทํางานในลักษณะการ
ทํางานเป็นทีม ค่าเฉลี่ย  3.97 รองลงมาคือ องค์กรของท่านมีการบริหารในลักษณะการทํางานเป็นทีมและองค์กรของท่านมี
กําหนดอํานาจหน้าท่ีในลักษณะการทํางานเป็นทีมค่าเฉลี่ย 3.85 
 ข้อมูลด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นการแข่งขันและการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้
ความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.72 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับท่ีหนึ่งได้แก่  องค์กรมีการดําเนินธุรกิจและ
กิจกรรมมุ่งเน้นเอาชนะคู่แข่งขัน ค่าเฉลี่ย 3.73 รองลงมาคือ องค์กรมีลักษณะการปฏิบัติงานในสภาพแข่งขันเพ่ือให้ได้ตาม
เป้าหมายค่าเฉลี่ย 3.71 
 ข้อมูลด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นความม่ันคง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับท่ีหนึ่งได้แก่ องค์กรมีการตัดสินใจท่ีคํานึงถึงความม่ันคงขององค์กร 
ค่าเฉลี่ย 4.16 รองลงมาคือ องค์กรมีวิธีปฏิบัติงานท่ีให้ความสําคัญต่อการรักษาสถานภาพขององค์กรค่าเฉลี่ย 4.13 
 ด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยงพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็น
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.82 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับท่ีหนึ่งได้แก่ พนักงานองค์กรได้รับการสนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อทัศนคติ วิธีการทํางาน และนวัตกรรมใหม่ในองค์กร ค่าเฉลี่ย 3.87 รองลงมาคือ พนักงานในองค์กร
ได้รับการกระตุ่นให้ยอมรับความเสี่ยง ต่อการปฏิบัติงาน หรือเปา้หมายในองค์กรค่าเฉลี่ย 3.76 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 ด้านลักษณะการปฏิบัติงานพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับท่ีหนึ่งได้แก่ ลักษณะงานท่ีทําอยู่ตรงกับความรู้
ความสามารถ ค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ ชอบและพอใจในลักษณะงานท่ีทําอยู่ในปัจจุบันค่าเฉลี่ย 4.11 และทราบหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบในตําแหน่งงานที่ทําอยู่อย่างชัดเจนค่าเฉลี่ย 4.02 
 ด้านนโยบายและการบริหารงานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.84 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับท่ีหนึ่งได้แก่ การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมาคือ ได้รับข่าวสารจากหน่วยงานเป็นประจํา
ค่าเฉลี่ย 3.88 และมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 3.87 
 ด้านผู้บังคับบัญชาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.91 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับท่ีหนึ่งได้แก่ ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ค่าเฉลี่ย 3.99 รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชากระจายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เท่าเทียมกันค่าเฉลี่ย 3.98 และผู้บังคับบัญชาจะรีบให้ความช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา ค่าเฉลี่ย 3.92 
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 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.89 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับท่ีหนึ่งได้แก่ สถานท่ีทํางานเอื้ออํานวยต่อ
การปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 3.96 รองลงมาคือ สถานท่ีทํางานเหมาะสมกับการปฏิบัติงานค่าเฉลี่ย 3.88 และอุปกรณ์เคร่ืองอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานมีเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 3.83 
 ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.89 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับท่ีหนึ่งได้แก่ เงินเดือนท่ีได้รับในปัจจุบัน
เพียงพอเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย 4.04รองลงมาคือ มีความพึงพอใจกับสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีได้รับจากหน่วยงาน
ค่าเฉลี่ย 3.98 และมีความภาคภูมิใจท่ีบอกกับคนท่ัวไปว่าเป็นพนักงานขององค์กรนี้ ค่าเฉลี่ย 3.93 
 ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.07 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับท่ีหนึ่งได้แก่ ได้รับการพิจารณาความดี
ความชอบจากผู้บังคับบัญชาอย่างยุติธรรม ค่าเฉลี่ย 4.29รองลงมาคือ ได้เลื่อนตําแหน่งตามความสามารถค่าเฉลี่ย 4.17 และ
โอกาสท่ีจะเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานอยู่ในระดับท่ีพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.09 
 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.80 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับท่ีหนึ่งได้แก่ ได้รับคําแนะนําและความ
ช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 3.90รองลงมาคือ ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานค่าเฉลี่ย 3.87 และรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพ่ือนร่วมงาน ค่าเฉลี่ย 3.80 
 ด้านขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับท่ีหนึ่งได้แก่ มีขวัญและกําลังใจ
ท่ีดีในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ องค์กรส่งเสริมและสร้างขวัญให้กับพนักงานตลอดเวลาค่าเฉล่ีย 4.04 และ
รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ค่าเฉลี่ย 4.03 
 ด้านความม่ันคงและความปลอดภัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.94 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับท่ีหนึ่งได้แก่ รู้สึกม่ันใจในตําแหน่งท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ ค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมาคือ ได้ทํางานในองค์กรท่ีม่ันคงค่าเฉลี่ย 4.11 และมีมาตรการการรักษาความปลอดภัย
บริเวณท่ีทํางานเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 3.82 
 ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์  
เขตนครสวรรค์แตกต่างกัน 

เพศท่ีแตกต่างกันให้ระดับความคิดเห็นกับการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการบริหารงานท่ีแตกต่างกันแสดงให้
เห็นว่าเพศท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจะให้ระดับความคิดเห็นในเร่ืองของการปฏิบัติงานด้านนโยบายและการ
บริหารงานท่ีแตกต่างจากเพศชาย 

สถานภาพที่แตกต่างกันให้ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานด้านลักษณะการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน และด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานท่ีแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าสถานภาพท่ีแตกต่างกันซ่ึงส่วนใหญ่คือ
สถานภาพโสดจะให้ระดับความคิดเห็นในเร่ืองของสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานท่ี
แตกต่างจากสถานภาพอ่ืน 

อายุแตกต่างกันให้ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ท่ีแตกต่างกันแสดงให้
เห็นว่าผู้ท่ีมีอายุ 26 - 30 ปี ให้ระดับความคิดเห็นในเรื่องของการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างจาก
ช่วงอายุอ่ืน ๆ 

ระดับการศึกษาแตกต่างกันให้ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ท่ีแตกต่าง
กันกันแสดงให้เห็นว่าผู้ท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นให้ระดับความคิดเห็นในเร่ืองของการปฏิบัติงานด้านความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างจากผู้ท่ีมีระดับการศึกษาในระดับอ่ืน ๆ  

ตําแหน่งงานแตกต่างกันให้ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานด้านความนโยบายและการบริหารงาน ด้าน
ความก้าวหนา้ในการปฏิบัติงาน และด้านขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีตําแหน่งงานพนักงานธุรกิจให้ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานในด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน และด้านขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างจากผู้ท่ีมีตําแหน่งงานอื่น ๆ 
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อายุงานแตกต่างกันให้ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ท่ีแตกต่างกันซ่ึง
แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุงาน 1 - 5 ปี มีการให้ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนรว่มงานท่ีแตกต่างจากผู้ท่ีมีอายุงานอื่น ๆ 

สมมติฐานท่ี 2 วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขต
นครสวรรค์ 

วัฒนธรรมท่ีเน้นรายละเอียดมีสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
ส่วนในด้านลักษณะการปฏิบัติงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ด้านขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และด้านความม่ันคงและความปลอดภัย/พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันซ่ึงไม่สอดคล้องสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

วัฒนธรรมองค์กรด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นผลงานมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านนโยบายการบริหารงาน ด้าน
ผู้บังคับบัญชาด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนในด้านด้านลักษณะการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้าน
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และด้านความม่ันคงและความปลอดภัย พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันซ่ึงไม่สอดคล้อง
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

วัฒนธรรมองค์กรด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นบุคลากรมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านลักษณะการปฏิบัติงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ส่วนในด้านนโยบาย
และการบริหารงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน และด้านความม่ันคงและความปลอดภัย พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

วัฒนธรรมองค์กรด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และด้านขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ส่วนในด้านลักษณะการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และด้านความม่ันคงและความปลอดภัย พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันซ่ึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

วัฒนธรรมองค์กรด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นการแข่งขันและการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน
ด้านผู้บังตับบัญชา ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ส่วนในด้านลักษณะการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือร่วมงานด้านขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและด้านความม่ันคงและความปลอดภัย พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันซ่ึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

วัฒนธรรมองค์กรด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นความมั่นคงมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านนโยบายและการ
บริหารงาน ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และด้านความม่ันคงและความปลอดภัย ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
ส่วนในด้านลักษณะการปฏิบัติงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และด้านขวัญและกําลังใจกําลังใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

วัฒนธรรมองค์กรด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้าน
ผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ส่วนในด้านลักษณะการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ด้านขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และด้านความม่ันคงและความปลอดภัย พบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์กันซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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อภิปรายผล 
 1. ข้อมูลวัฒนธรรมองค์กรธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ 
 ข้อมูลด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นรายละเอียด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับท่ีหนึ่งได้แก่ องค์กรคาดหวังให้พนักงานแสดงออกถึงความถูกต้องแม่นยํารองลงมาคือ 
องค์กรให้ความเอาใจใส่ในรายละเอียดของงาน 
 ข้อมูลด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นผลงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับท่ีหนึ่งได้แก่ องค์กรให้ความสําคัญกับการวัดผลสําเร็จของงานรองลงมาคือ องค์กรให้
ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานจากผลลัพธ์มากกว่าจากวิธีการ 

ข้อมูลด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นผลงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับท่ีหนึ่งได้แก่ องค์กรนําเอาผลกระทบต่อพนักงานมาพิจารณาตัดสินใจในการบริหารรองลงมา
คือ องค์กรนําเอาผลกระทบต่อพนักงานมาพิจารณาตัดสินใจในการบริหาร 

ข้อมูลด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับท่ีหนึ่งได้แก่ องค์กรของท่านมีการวางแผนการทํางานในลักษณะการทํางานเป็นทีม
รองลงมาคือ องค์กรของท่านมีการบริหารในลักษณะการทํางานเป็นทีมและองค์กรของท่านมีกําหนดอํานาจหน้าท่ีในลักษณะ
การทํางานเป็นทีม 
 ข้อมูลด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นการแข่งขันและการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้
ความคิดเห็นในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับท่ีหนึ่งได้แก่ องค์กรมีการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมมุ่งเน้น
เอาชนะคู่แข่งขันรองลงมาคือ องค์กรมีลักษณะการปฏิบัติงานในสภาพแข่งขันเพ่ือให้ได้ตามเป้าหมาย 
 ข้อมูลด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นความมั่นคง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับท่ีหนึ่งได้แก่ องค์กรมีการตัดสินใจท่ีคํานึงถึงความมั่นคงขององค์กรรองลงมาคือ องค์กรมีวิธี
ปฏิบัติงานท่ีให้ความสําคัญต่อการรักษาสถานภาพขององคก์ร 
 ด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยงพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็น
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับท่ีหนึ่งได้แก่ พนักงานองค์กรได้รับการสนับสนุนให้มีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ต่อทัศนคติ วิธีการทํางาน และนวัตกรรมใหม่ในองค์กรรองลงมาคือ พนักงานในองค์กรได้รับการกระตุ้นให้
ยอมรับความเสี่ยง ต่อการปฏิบัติงาน หรือเป้าหมายในองค์กร 
 ซ่ึงจากผลการศึกษาข้างต้นนั้นได้สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรท่ีได้อธิบายไว้คือ 
แนวคิดของ ภคนิจ ศรัทธา (2549 : 119 - 120) ได้อธิบายไว้ว่า ค่านิยมความเชื่อและแบบแผนทางพฤติกรรมท่ียอมรับและ
ปฏิบัติโดยสมาชิกขององค์กรเนื่องจากองค์กรจะสร้างวัฒนธรรมท่ีพิเศษของพวกเขาเองข้ึนมาแม้แต่องค์กรภายในอุตสาหกรรม
เดียวกันและแสดงวิถีทางของการดําเนินงานท่ีแตกต่างกันวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีจะต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมวัฒนธรรมองค์กรท่ีเป็นอุปสรรคต่อบริษัทเพ่ือท่ีจะเผชิญหน้ากับการคุกคามทางการแข่งขันหรือการรับเอาการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมสามารถนําบริษัทไปสู้การชะงักงันและความล้มเหลวในท่ีสุดความสําเร็จของบริษัทอาจข้ึนอยู่
กับความสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของพวกเราและเปล่ียนแปลงเมื่อจําเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมองค์กรทุกแห่ง
ต่างมีวัฒนธรรมของพวกเขาเองแม้ว่าจะมีคํานิยามของวัฒนธรรมองค์กรอยู่หลายอย่าง และสอดคล้องกับแนวคิดของศิริพร
ม่านกลาง (2552) เร่ืองวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานใหญ่ พบว่า เรียงลําดับความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมองค์กรจากมากไปหาน้อยคือวัฒนธรรมท่ีเน้นความ
ม่ันคงวัฒนธรรมท่ีเน้นนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยงวัฒนธรรมท่ีเน้นการแข่งขันและการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ
วัฒนธรรมท่ีเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีมวัฒนธรรมท่ีเน้นรายละเอียดวัฒนธรรมท่ีเน้นบุคลากรและวัฒนธรรมท่ีเน้นผลงานดังนั้น
เม่ือมองจากผลการศึกษาท่ีได้มาจากการสํารวจพนักงานในองค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ เขตจังหวัดนครสวรรค์ นั้นจะ
สามารถสะท้อนได้ถึงความต้องการของพนักงานท่ีมีผลโดยตรงต่อองค์กรได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในวัฒนธรรมด้านใดก็ตาม
ล้วนแล้วแต่มีความสําคัญต่อขวัญและกําลังใจของพนักงานในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากซ่ึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กร
นั่นเอง 
 2. ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 ด้านลักษณะการปฏิบัติงานพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับท่ีหนึ่งได้แก่ ลักษณะงานท่ีทําอยู่ตรงกับความรู้ความสามารถ 
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รองลงมาคือ ชอบและพอใจในลักษณะงานท่ีทําอยู่ในปัจจุบันและทราบหน้าท่ีและความรับผิดชอบในตําแหน่งงานท่ีทําอยู่
อย่างชัดเจน 
 ด้านนโยบายและการบริหารงานพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับท่ีหนึ่งได้แก่ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ได้รับข่าวสารจากหน่วยงานเป็นประจําและมีโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นในการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 ด้านผู้บังคับบัญชาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับท่ีหนึ่งได้แก่ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชากระจายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกันและผู้บังคับบัญชา
จะรีบให้ความช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา 
 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับท่ีหนึ่งได้แก่ สถานท่ีทํางานเอ้ืออํานวยต่อการ
ปฏิบัติงาน รองลงมาคือ สถานท่ีทํางานเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและอุปกรณ์เคร่ืองอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานมี
เพียงพอ 
 ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับท่ีหนึ่งได้แก่ เงินเดือนท่ีได้รับในปัจจุบันเพียงพอ
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ รองลงมาคือ มีความพึงพอใจกับสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีได้รับจากหน่วยงานและมีความภาคภูมิใจท่ี
บอกกับคนท่ัวไปว่าเป็นพนักงานขององค์กรนี้ 
 ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับท่ีหนึ่งได้แก่ ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ
จากผู้บังคับบัญชาอย่างยุติธรรม รองลงมาคือ ได้เลื่อนตําแหน่งตามความสามารถและโอกาสท่ีจะเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการ
งานอยู่ในระดับท่ีพอใจ 
 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับท่ีหนึ่งได้แก่ ได้รับคําแนะนําและความช่วยเหลือ
จากเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี รองลงมาคือ ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
เพ่ือนร่วมงาน 
 ด้านขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับท่ีหนึ่งได้แก่ มีขวัญและกําลังใจท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานรองลงมาคือ องค์กรส่งเสริมและสร้างขวัญให้กับพนักงานตลอดเวลาและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
 ด้านความม่ันคงและความปลอดภัยพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมให้ความคิดเห็นในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับท่ีหนึ่งได้แก่ รู้สึกม่ันใจในตําแหน่งท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
อยู่ รองลงมาคือ ได้ทํางานในองค์กรท่ีม่ันคงและมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยบริเวณท่ีทํางานเพียงพอ 
 โดยจากผลการศึกษาข้างต้นนั้นได้สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริพร ม่านกลาง (2552) เร่ืองวัฒนธรรมองค์กรท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ พบว่า พนักงานใน
องค์กรให้ความสําคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากมากไปหาน้อยคือสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานนโยบายและการบริหารงาน ผู้บังคับบัญชาลักษณะการปฏิบัติงานขวัญในการปฏิบัติงานความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานความมั่นคงและความปลอดภัยและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และแนวคิดของ สิริรัตน์ ฉัตรสมนิยม (2551) 
เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร พบว่า พนักงานธนาคารมีความเห็นว่ารายได้ท่ีได้รับมี
ความสมดุลกับปริมาณงานและมีสวัสดิการให้พนักงานอย่างเพียงพอเพื่อสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ส่วนในด้านโอกาส
ความก้าวหน้าพนักงานมีโอกาสก้าวหน้าเลื่อนตําแหน่งสูงข้ึนได้และหน่วยงานมีการสนับสนุนให้พนักงานศึกษาต่อฝึกอบรม
หรือดูงาน และด้านสภาพการทํางานสถานท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยและมีเทคโนโลยี
ในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัยผลการศึกษาวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการกําหนดแนวทางและ
ปรับปรุงแก้ไขการทํางานเพื่อสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร ซ่ึงจากแนวคิดจากงานวิจัยท้ังสองนั้นจะ
แสดงให้เห็นถึงความต้องการเฉพาะต่อองค์กรท่ีเกิดข้ึนกับพนักงานในตําแหน่งต่าง ๆ เพราะกฎเกณฑ์หรือข้อกําหนดนั้นจะเป็น
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ตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการทํางาน โดยภาพรวมนั้นส่วนใหญ่มาจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาท่ีดี สองสิ่งนี้
จะเป็นสิ่งหนึ่งท่ีช่วยขับเคล่ือนให้พนักงานเกิดความต้องการในการทํางานอย่างต่อเนื่อง ทําให้ทิศทางขององค์กรเป็นไปได้ใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน 
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาถึงปัจจัยวัฒนธรรมในองค์กรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขต
นครสวรรค์ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานในองค์กรไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ ส่วนใหญ่
ซ่ึงเป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุ 26- 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตําแหน่งงานพนักงานธุรกิจ อายุงาน 1 - 5 ปี ได้
ให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของการปฏิบัติงานภายในองค์กรเม่ือพิจารณาตามลักษณะข้อมูลท่ัวไปเปรียบเทียบกัน
แล้วสามารถนําข้อมูลมาพิจารณาได้ ดังนี้ 
 1. ด้านลักษณะการปฏิบัติงานพบว่า ลักษณะงานท่ีทําอยู่ตรงกับความรู้ความสามารถนั้นคือสิ่งแรกท่ีพนักงานส่วน
ใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นในระดับมาก แสดงให้เห็นถึงว่าการท่ีองค์กรจะจัดหาหรือจัดสรรตําแหน่งใด ๆ ให้กับพนักงานก็ตาม 
ควรท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะการจัดสรรคนท่ีไม่มีคุณสมบัติเพียงพอต่อตําแหน่งงานนั้น อาจส่งผลให้งานหรือ
กิจกรรมที่ออกมาไม่สมบูรณ์มากนัก อีกท้ังยังเป็นการสร้างทัศนคติในด้านลบให้กับตัวพนักงานจนอคติกับองค์กรและจะเกิด
เป็นผลเสียในระยะยาวตามมา 
 2.ด้านนโยบายและการบริหารงานพบว่าการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพโดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลส่วนบุคคลแล้วพนักงานส่วนใหญ่ท่ีเป็นผู้หญิงนั้นต้องการการสื่อสารและการ
ประสานงานท่ีชัดเจน ดังนั้นองค์กรจึงควรพิจารณาปรับปรุงการสร้างการส่ือสารระหว่างกันให้มากข้ึนหรืออาจกําหนดเป็น
นโยบายท่ีชัดเจนอาทิเช่น เปลี่ยนระบบจากการออกเอกสารเพื่อประกาศข่าวสารให้กับพนักงานส่วนต่าง ๆ มาเป็นการใช้อีเมล์
ภายในบริษัทหรือองค์กรควบคู่ไปด้วย เพ่ือลดความเข้าใจผิดท่ีอาจจะเกิดข้ึนเพราะการสื่อสารท่ีผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริงก็
เป็นได้ 
 3.ด้านผู้บังคับบัญชาพบว่า ในเรื่องของผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชานั้นเป็นสิ่งสําคัญมาก
สิ่งหนึ่งท่ีไม่ควรมองข้าม เพราะกําลังใจหลักและแรงผลักดันต่าง ๆ นั้นมาจากผู้บังคับบัญชาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหัวหน้า
องค์กรหรือหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ จึงควรท่ีจะลดกําแพงกั้นทางด้านอํานาจการปกครองลงมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของ
ผู้ร่วมงานให้มากข้ึน โดยนอกจากการประชุมหารือในส่วนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจําอยู่แล้วนั้นก็ควรท่ีเลือกกิจกรรมนอก
สถานท่ีหรือการเปิดรับฟังปัญหาในส่วนย่อยของสายการปฏิบัติงานซ่ึงบางคร้ังผู้บริหารอาจไม่ได้รับรู้หรือสัมผัสได้จากการ
รายงานที่หัวหน้าสายงานย่อยจัดทําข้ึนมาได้ ในส่วนนี้อาจสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้กับพนักงานและองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย 
 4. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานพบว่า สถานท่ีทํางานเอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงานบ่งบอกถึงว่ากลุ่มงาน
หรือองค์กรควรมีการเตรียมพร้อมหรือสร้างบรรยากาศในการจัดสรรทรัพยากร ให้เพียงพอตรงตามความต้องการของพนักงาน 
ซ่ึงอาจทําการสอบถามหรือการสํารวจความเห็นแล้วนําเอามาปรับปรุงเพ่ือสร้างบรรยากาศในการทํางานให้ดีมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้สี กลิ่น หรือเสียง เข้ามาช่วยในการลดความตึงเครียดระหว่างการปฏิบัติงานซ่ึงองค์กรธนาคารเรื่องของการบริการก็
ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริการให้กับพนักงานในอีกทางหนึ่ง 
 5.ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพบว่า ในเร่ืองของเงินเดือนท่ีได้รับในปัจจุบันเพียงพอเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบดังนั้นองค์กรจึงควรมองถึงการวางโครงสร้างเรื่องของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมต่อลักษณะของ
ประเภทงานเป็นสําคัญ เพราะสิ่งท่ีจะช่วยขับเคลื่อนให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานก็คือค่าตอบแทนตาม
ความสามารถท่ีตนเองได้ปฏิบัตินั่นเอง 
 6. ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานพบว่า เร่ืองของได้รับการพิจารณาความดีความชอบจากผู้บังคับบัญชาอย่าง
ยุติธรรมก็เป็นสิ่งหน่ึงท่ีมีระดับความเห็นท่ีพนักงานเห็นด้วยเป็นอย่างมาก เพราะการก้าวหน้าทางตําแหน่งหน้าท่ีการงานก็จะ
เป็นสิ่งหนึ่งท่ีกระตุ้นให้พนักงานมีความต้องการท่ีจะปฏิบัติงานให้ดีท่ีสุดเพ่ือความสําเร็จทางตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ดังนั้น
องค์กรจึงไม่ควรท่ีจะพิจารณาแต่เพียงอายุงานเท่านั้น ควรท่ีจะพิจารณามองถึงความน่าจะเป็นในตําแหน่งต่าง ๆ ท่ีจะสามารถ
ให้พนักงานก้าวข้ึนหรือเลื่อนตําแหน่งข้ึนไปได้เพราะพนักงานส่วนใหญ่มีอายุงานประมาณ 1 - 5 ปี ก็ถือว่าเป็นระยะเวลาท่ี
เหมาะสมท่ีจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งงานไปในทางท่ีดีข้ึนนั่นเองตามประสบการณ์ 
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 7. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานพบว่า เร่ืองของการได้รับคําแนะนําและความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
เป็นอย่างดีนั้นเป็นสิ่งหนึ่งท่ีพนักงานต้องการ เพราะสังคมในท่ีทํางานหากไม่เกิดข้ึนองค์กรหรือหน่วยงานก็จะไม่สามารถทํางาน
ได้อย่างราบรื่น ดังนั้นองค์กรควรท่ีจะจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งใด
หรือหน่วยงานใดก็ตามให้มีความใกล้ชิดกันมากข้ึน เพ่ือลดช่องว่างระหว่างพนักงานด้วยกันเอง และเป็นการสร้างความสามัคคี
ได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง 
 8.ด้านขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานพบว่า การมีขวัญและกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงานนั้นคือส่ิงท่ีช่วยเพ่ิม
ความม่ันใจต่อองค์กรในตัวพนักงานมากข้ึน ดังนั้นองค์กรจึงควรสร้างขวัญและกําลังใจด้วยการแสดงขีดความสามารถหรือ
ศักยภาพเชิงบวกขององค์กรออกมาเพื่อสร้างความม่ันใจให้กับตัวพนักงานในองค์กรทุกคน หรืออาจจะเป็นการท่ีผู้บริหารลงมา
รับรู้หรือให้กําลังใจพนักงานด้วยการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วในเรื่องของผู้นํานั่นเอง 
 9. ด้านความม่ันคงและความปลอดภัยพบว่า พนักงานต้องการความรู้สึกม่ันใจในตําแหน่งท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ดังนั้น
ในเร่ืองของตําแหน่งหน้าท่ีการงานก็ควรที่จะมีมาตรการรับรองอย่างม่ันคงว่าจะไม่มีการปรับย้ายหรือโยกย้ายตําแหน่งงานใน
ระยะเวลาท่ีบริษัทกําหนด เพ่ิมเสริมสร้างความม่ันใจได้อีกทางหนึ่งต่อพนักงานท่ีเพ่ิงเร่ิมปฏิบัติงานนั่นเอง 

เร่ืองของวัฒนธรรมองค์กรสามารถอธิบายได้ถึงปัจจัยท่ีพนักงานเลือกตอบมากท่ีสุดได้ดังนี้ 
1.) องค์กรท่ีคาดหวังให้พนักงานแสดงออกถึงความถูกต้องแม่นยํา 2.) องค์กรให้ความสําคัญกับการวัดผลสําเร็จของงาน 3.) 
องค์กรนําเอาผลกระทบต่อพนักงานมาพิจารณาตัดสินใจในการบริหาร 4.) องค์กรมีการวางแผนการทํางานในลักษณะการ
ทํางานเป็นทีม 5.) องค์กรมีลักษณะการปฏิบัติงานในสภาพแข่งขันเพ่ือให้ได้ตามเป้าหมาย 6.) องค์กรมีการตัดสินใจท่ีคํานึงถึง
ความม่ันคงขององค์กร 7.) พนักงานองค์กรได้รับการสนับสนุนให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อทัศนคติ วิธีการทํางาน และ
นวัตกรรมใหม่ในองค์กรและเม่ือพิจารณาปัจจัยเหล่านี้แล้วสามารถนํามาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงองค์กรในเรื่องของการวางกล
ยุทธ์ท่ีต้องคํานึงถึงความต้องการของพนักงานเป็นหลักความสําเร็จของบริษัทอาจข้ึนอยู่กับความสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของ
พนักงานและเปลี่ยนแปลงเมื่อจําเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมองค์กรทุกแห่ง ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงจึงควร
ป้อนกลับและประเมินวัฒนธรรมท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหม่วัฒนธรรมเก่าอาจจะต้องดําเนินการปรับปรุงท่ีจําเป็นเพ่ือสนับสนุนความ
ม่ันคงและความต่อเนื่องของวัฒนธรรมแบบสิ่งมีชีวิตท่ีต้องการวัฒนธรรม “ใหม่” จะต้องสนับสนุนการก่อร่างใหม่ขององค์กร
เพ่ือให้เป็นบริษัทท่ีตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าและปัจจัยท่ีสาํคัญอย่างอ่ืนภายในสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึนกว่าเดิมนั่นเอง 
งานวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องในอนาคต 
 การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมในองค์กรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
ไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ จึงทําให้ไม่สามารถได้ทราบถึงการมองถึงวัฒนธรรมองค์กรในจังหวัดอ่ืนท่ีมีการเปิดสาขาของ
ธนาคารได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นในการวิจัยคร้ังต่อไปควรจะทําการวิจัยในเขตจังหวัดหรือภาคอ่ืน เพ่ือท่ีจะทราบได้ถึงความ
ต้องการของพนักงานในองค์กรอย่างท่ัวถึงและเพ่ือจะได้เป็นประโยชน์แก่หัวหน้าองค์กรในการกําหนดกลยุทธ์ทางการบริการ
จัดการท่ีสอดคล้องและสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานในองค์กรต่อไป 
 
บทสรุป (Conclusion) 

จากการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์สามารถ
สรุปได้ว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุ 26 - 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตําแหน่งงานพนักงาน
ธุรกิจ อายุงาน 1 - 5 ปี พนักงานมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานในระดับมาก โดยเรียงลําดับความคิดเห็น
จากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ วัฒนธรรมท่ีเน้นความมั่นคง วัฒนธรรมท่ีเน้นรายละเอียด วัฒนธรรมท่ีเน้นผลงาน วัฒนธรรมท่ีเน้น
การปฏิบัติงานเป็นทีม วัฒนธรรมท่ีเน้นนวัตกรรม และการยอมรับความเสี่ยง วัฒนธรรมท่ีเน้นการแข่งขันและการเอาชนะ
คู่แข่งทางธุรกิจ  นอกจากนี้ยังพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับมาก โดยเรียงลําดับความ
คิดเห็นจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ความม่ันคงและความปลอดภัย ผู้บังคับบัญชา สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการทํางาน นโยบายและการ
บริหารงาน และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  และพบว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ในระดับมากกับการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  
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