
 ง 

53602719 :  สาขาวชิาการประกอบการ 

คาํสาํคญั :  วฒันธรรมองคก์ร / ความผกูพนั / ความสุขในองคก์ร / องคก์รไทย / องคก์รญ่ีปุ่น 
 บุญพร  ศิริรัตนะ : ความแตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองค์กร ความผูกพนั และ

ความสุขในองค์กร ระหว่างพนักงานชาวไทยในองค์กรธุรกิจไทย และองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น 

กรณีศึกษา บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก้) จาํกดั และบริษทั โอมิค จาํกดั.   

อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ผศ.ดาวลอย  กาญจนมณีเสถียร. 111 หนา้. 

 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะศึกษา 1) ความคิดเห็นของพนกังานชาวไทยต่อ

วฒันธรรมองค์กรระหว่างองค์กรธุรกิจไทย และองคก์รธุรกิจญ่ีปุ่น 2) เปรียบเทียบความแตกต่าง

ของการรับรู้วฒันธรรมองค์กร ความผูกพนั และความสุขในองค์กร ระหว่างพนกังานชาวไทยใน

องค์กรธุรกิจไทย และพนกังานชาวไทยในองค์กรธุรกิจญ่ีปุ่น ของธุรกิจบริการตรวจสอบสินคา้

นาํเขา้และส่งออก กรณีศึกษา บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั และบริษทั โอมิค จาํกดั 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล  กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ พนกังานชาวไทยในองคก์รธุรกิจไทยใน

บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั จาํนวน 100 คน และพนกังานชาวไทยในองคก์รธุรกิจ

ญ่ีปุ่นท่ีตรวจสอบสินคา้นาํเขา้และส่งออก ของบริษทั โอมิค จาํกดั จาํนวน 150 คน แลว้นาํขอ้มูลมา

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความ

แตกต่างโดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจยัพบว่า พนักงานชาวไทยในองค์กรญ่ีปุ่น มีการรับรู้วฒันธรรมองค์กร ความ

ผูกพนั และความสุขในองค์กร มากกว่าพนักงานชาวไทยในองค์กรไทยในทุก ๆ ด้าน อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเห็นไดอ้ย่างชัดเจนในเร่ืองวฒันธรรมองค์กรแบบกลุ่ม และ

วฒันธรรมท่ีใหค้วามสาํคญักบับุคลากร  
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53602719 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP 

KEYWORD : ORGANIZATIONAL CULTURE / EMPLOYEE ENGAGEMENT/    

            HAPPINESS / THAI ORGANIZATION / JAPANESE ORGANIZATION 

    BOONPORN SIRIRATTANA : DIFFERENCES IN PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL 

CULTURE, EMPLOYEE ENGAGEMENT AND HAPPINESS BETWEEN THAI EMPLOYEES IN THAI 

AND JAPANESE ORGANIZATIONS.  A CASE STUDY OF UNIVERSAL SURVEYING CO., LTD. AND 

OVERSEAS MERCHANDISE INSPECTION CO., LTD. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASST.PROF. 

DOWLOY KANJANAMANEESATHIAN, 111 pp.  

 

The purposes of this research were to study the organizational culture between Thai and Japanese 

organizations and to compare the employees’ perception on organizational culture, employee engagement and 

happiness between Thai and Japanese organizations. The samples of this research were chosen from Thai and 

Japanese import-export quality inspection organizations; Universal Surveying Co., Ltd. and Overseas 

Merchandise Inspection Co., Ltd. 

This quantitative research was carried out using by questionnaire to collect the samples from Thai 

employees in the Thai and Japanese companies doing business in inspecting goods for import and export. The 

subjects were 100 Thai employees of Universal Surveying Co., Ltd and 150 Thai employees of Overseas 

Merchandise Inspection Co., Ltd. The data was calculated as percentage, arithmetic mean and standard 

deviation and independent t-test was analyzed with SPSS program.  

 The result showed that the Thai employees in Japanese organization had more perception on 

organizational culture, employee engagement and happiness than those in the Thai organization in all aspects, 

with the statistical significant difference at 0.05. The Japanese organization was more effective in building an 

organizational culture and in operating systematically than that of the Thai organization, particularly in the 

group organizational and human resource culture. The Thai employees in Japanese organization had more 

employee engagement in behavior aspect, organizational happiness in shared value aspect and quality of work 

life than those of the Thai employees in Thai organization. 

 
 
  
 
Program of Entrepreneurship            Graduate School, Silpakorn University               Academic Year 2011 

Student's signature ............................................... 

Independent Study Advisor’s signature ............................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  ฉ 

กติติกรรมประกาศ 

 

 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี สําเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารยท่ี์

ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร  ที่ไดส้ละเวลาให้คาํแนะนาํ ขอ้คิดเห็น 

ถึงประเด็นต่างๆ ในการศึกษาและช้ีแนวทางในการแกปั้ญหา การคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติม และได้

กรุณาตรวจสอบแก้ไข ขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

รวมทั้งการแกไ้ขงานใหส้มบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาท

วชิาความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวจิยั คร้ังน้ีเป็นอยา่งดียิง่ 

 ขอขอบคุณคณะเจา้หน้าท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ขอบคุณผูด้าํเนินงานโครงการและ

เจา้หนา้ท่ี MBA ทุกท่านท่ีให้ความดูแลช่วยเหลือมาตลอดหลกัสูตรการศึกษา ขอบคุณเจา้หน้าท่ี

หอ้งสมุด ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสาํคญัในการเรียนและทาํงานวจิยัฉบบัน้ี ขอขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูลทุกท่าน

และท่ีมิอาจกล่าวนามไดท้ั้งหมด ณ ท่ีน้ี ขอขอบคุณแรงสนบัสนุนและกาํลงัใจท่ีไดรั้บจากครอบครัว

คุณพอ่ คุณแม่ และท่านอ่ืน ๆ ท่ีใหก้ารสนบัสนุนทุนการศึกษา ตลอดจนกาํลงัใจและความช่วยเหลือ

จากเพื่อนๆ จนทาํใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ลงได ้

 สุดทา้ยน้ี หากการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์กบัองคก์รธุรกิจ และผูที้่มี

ความสนใจ นบัเป็นความปิติอยา่งยิ่งที่ไดท้าํการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีข้ึนและหากมีขอ้ผิดพลาด

ประการใด ผูว้จิยัขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ี 
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