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52113319 : สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหวางวฒันธรรม่  
คาํสาํคญั :  วฒันธรรมองคก์าร/ทศันคติการใชภ้าษาองักฤษ 
  วลัยลิ์กา  ทองงาม : วฒันธรรมองคก์ารตามการรับรู้และทศันคติในการใชภ้าษาองักฤษ
ของพนกังานสาขาบมจ.ธนาคารกรุงไทยสังกดสาํนกังานเขตสวนมะลิั  อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้
อิสระ : อ.ดร. กาไลทิพย ์ ปัตตะพงศ์ํ . 94 หนา้. 
 

งานวิจยันีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัสวนบุคคลท่ีมีผลตอการรับรู้วฒันธรรมองคก์าร้ ่ ่
และทศันคติการใชภ้าษาองักฤษของพนกังานสาขาบมจ.ธนาคารกรุงไทยสังกดสาํนกังานเขตสวนั
มะลิ ปัจจยัสวนบุคคลท่ีศึกษา่ ไดแ้ก ระดบัการ่ ศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบติังาน สมมติฐานใน
การวิจยัคือ พนกังานสาขา บมจ. ธนาคารกรุงไทย สังกดสาํนกังานเขตสวนมะลิท่ีมี ระดบัการศึกษาั  
ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกตางกนจะมีการรับรู้วฒันธรรมองค์่ ั การและทศันคติในการใช้
ภาษาองักฤษแตกตางกน่ ั ทุกขอ้ กรอบแนวคิดในการวิจยัใชแ้นวคิดทฤษฎีของ Greet Hofstede 
(1995: 79) ศึกษาในประเด็นการรับรู้วฒันธรรมองคก์าร สวนการศึกษ่ าทศันคติการใชภ้าษาองักฤษ
แบงออกเป็น ่ 2 สวน คือดา้นความคิดและพฤติกรรม่  โดยเกบขอ้มูลจากพนกังานจาํนวน ็ 187 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถามดดัแปลงจากทฤษฎีของ Greet Hofstede สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลคือ คาสถิติร้อยละ่ , คาเฉล่ีย่ , สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน่ , คา่ t-test, คา่ F-test, โปรแกรม
วิเคราะห์ขอ้มูลSPSS ผลการวิจยัพบวา่ 1. ระดบัการศึกษาไมมีผลตอการรับรู้วฒันธรรมองคก์าร่ ่ ของ
พนกังานสาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทยสงักดสาํนกังานั เขตสวนมะลิ  2. ระยะเวลาในการปฏิบติังานมี
ผลตอการรับรู้วฒันธรรมองคก์าร่ ของพนกังานสาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทยสังกดสาํนกังานเขตสวนั
มะลิ การรับรู้วฒันธรรมองคก์ารโดยรวมอยใูนระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คาเฉล่ีย่ ่  3.90 มีการรับรู้
วฒันธรรมองคก์ารมิติท่ี4 ความเป็นชายและความเป็นหญิงมากท่ีสุด ทศันคติการใชภ้าษาองักฤษใน
ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามสวนใหญมีทศันคติการใช้ภาษาองักฤษโดยรวมในระดบัเห็นดว้ย ่ ่
คาเฉล่ีย่  4.41  
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52113319: MAJOR: (LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION) 
KEY WORD:  ORGANIZATIONAL CULTURE / ATTITUDES TOWARDS THE USE OF 

ENGLISH  
 WALLIKA THONGNGAM: ORGANIZATIONAL CULTURE AND ATTITUDES 
TOWARDS THE USE OF ENGLISH IN THE PERCEPTIONS OF KRUNGTHAI BANK 
SERVICE OFFICERS AT SUANMALI DISTRICT OFFICE. INDEPENDENT STUDY 
ADVISOR:  KAMLAITIP PATTAPONG, Ph.D.  94  pp. 
 
 This study investigated characteristics of organizational culture and attitudes towards 
the use of English in the perceptions of Krungthai bank service officiers at Suanmali district 
office. Individual factors including educational levels and work experiences were investigated for 
the influences on their perceptions about organizational culture and attitudes towards the use of 
English. It was hypothesized that Krungthai bank service officers at Suanmali district office with 
different educational levels and work experiences had different views on cultural values and 
attitudes towards the use of English. 
 Cultural identification analyzed in this study was based on Hofstede’s theory. The 
respondents were 187. The research instrument was a questionnaire adapted from Hofstede’s 
theory. The statistics applied in the data analysis were percentage standard deviation, t-test and F-
test calculated using the statistical package SPSS/PC. The results indicated that respondents with 
different level of education displayed no difference in views on cultural dimensions and 
respondents with different work experience displayed differences in views on cultural dimension. 
The perceptions about organizational culture of Krungthai bank service officers at Suanmali 
district office were in average (3.90). They perceived Masculinity and Femininity in cultural 
dimensions most and their attitudes towards the use of English were positive (4.41)  
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                                                                กติติกรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กทานท่ีทาํให้งานคน้ควา้อิสระเลมนีของขา้พเจา้่ ่ ้
สาํเร็จลุลวงไปไดด้ว้ยดีโดยเฉพาะอาจารยด์ร่ .กาไลทิพย ์ปัตตะพงศ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาผูเ้สียสละเวลาํ
อนัมีค่าให้คาํปรึกษา ชวยเหลือ ชีแนะแนวทางและกระตุน้เตือนการทาํงานคน้ควา้อิสระมาโดย่ ้
ตลอด 

ผูว้ิจยัขอขอบ คุณอ.พรสวรรค์ ตรีพาสัย ท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํ ปรับปรุงเนือหาการ้
คน้ควา้อิสระครังนีให้มีความสมบูรณ์ ยิงขึน ผูว้ิจยักราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กทานในภาควิชา้ ้ ่ ้ ่
ภาษาและการส่ือสารระหวางวฒันธรรม คณะโบราณคดีทุกทานท่ีถายทอดวิชาความรู้ใหแ้กผูว้ิจยั่ ่ ่ ่  

ขอกราบขอบพระคุณ คุณวิชยั-วลัภา ทองงาม ผูเ้ป็นบิดามารดาผูค้อยใหก้าลงัใจสาํคญัํ
ในการทาํงานคน้ควา้อิสระเลมนี อีกทงัชวยสนับสนุนทุนทรัพยท์าํให้การดาํเนินงานวิจยัสําเร็จ่ ่้ ้
ลุลวงไปไดด้ว้ยดี่  

ผูว้ิจยัขอขอบคุณพนกังานสาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาํนกังานเขตสวนมะลิทุกทาน่
ท่ีกรุณาเสียสละตอบแบบสอบถามของผูว้ิจยัและเพื่อนรวมงานของผูว้ิจยัทุกคนท่ีคอยให้กาลงัใจ่ ํ
ผูว้ิจยัเสมอมา 

สุดทา้ยนีขอขอบคุณเพ่ือน้  ๆ บณัฑิตสาขาภาษาและการส่ือสารระหวางวฒันธรรม่
มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกคนท่ีคอยปลอบโยนยามทอ้และใหก้าลงัใจกนและกนมาอยางสมํ่าเสมอํ ั ั ่  
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