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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. 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

 

1.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นมีความสัมพนัธ์กนัมาเป็นระยะเวลายาวนานสามารถไล่

เรียงยอ้นกลบัไปไดต้ั้งแต่งสมยัอยุธยาเป็นตน้มา มีการติดต่อทางการคา้ขายต่าง ๆ มากมาย ในดา้น

เศรษฐกิจประเทศญ่ีปุ่นถือวา่เป็นประเทศคู่คา้รายใหญ่ท่ีสุดของไทย มีสัดส่วนการลงทุนในระดบั

ตน้ ๆ มาโดยตลอด อา้งอิงขอ้มูลจากสาํนกัคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนวา่ ในปี พ.ศ.2554 มีนกั

ลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาลงทุนจาํนวน 312 โครงการ เพิ่มข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 34.9% มีมูลค่า

รวม  205,716  ล้านบาท โดยนักลงทุนจากประเทศญ่ีปุ่นเข้ามาลงทุนมากท่ีสุด จาํนวน 312 

โครงการ เพิ่มข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 74.4% มีมูลค่ารวม 97,338 ลา้นบาท (หิรัญญา สุจินยั, 2554) 

ส่งผลให้ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นมีปฏิสัมพนัธ์การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมกันอยู่เป็น

ประจาํในทุก ๆ ดา้น  

ปัจจุบนัโลกถูกยอ่ใหเ้ล็กลงจากความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วทางดา้นคมนาคมขนส่ง การ

ส่ือสาร โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทาํให้กระแสโลกาภิวตัน์ในเร่ืองวฒันธรรมมี

ความสําคญัเทียบเท่ากบัเร่ืองเศรษฐกิจเช่นกนั สังเกตไดจ้ากเยาวชนในเมืองต่าง ๆ ทัว่ทุกมุมโลกมี

พฤติกรรมใกลเ้คียงกนัจากอิทธิพลในเร่ืองของวฒันธรรมหลาย ๆ ดา้น  ในประเทศไทยอิทธิพลทาง

วฒันธรรมญ่ีปุ่นได้แพร่หลายเข้ามามากไม่ว่าจะเป็น ด้านการแต่งกาย  ด้านดนตรี ด้านอาหาร 

ตลอดจนวฒันธรรมการทาํงานในองค์กรธุรกิจญ่ีปุ่นท่ีส่งผลต่อคนไทยท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงาน  ซ่ึงในยุคโลกาภิวฒัน์นั้ นทุก ๆ องค์กรจึงจะต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาตาม

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป (พยอม วงศส์ารศรี, 2552) 

ดงันั้นระบบบริหารจดัการสมยัใหม่จาํเป็นตอ้งมียุทธศาสตร์ในการผลกัดนัให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน  และการเปล่ียนแปลงนั้นจะข้ึนอยู่กบัวฒันธรรมองค์กรเป็น

สาํคญั  การท่ีองคก์รจะอยูร่อดและเจริญเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองนั้น  นอกจากองคก์รตอ้งอาศยัระบบ

การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว้  ยงัจาํเป็นตอ้งสร้างจิตสํานึกร่วมกนัของคนใน

องคก์รให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนรอบดา้น (สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ, 2540)  หลาย
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องค์กรจึงกาํหนดวฒันธรรมองค์กร (Corporate Culture) ท่ีเหมาะสมข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

นาํมาพฒันาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ 

ในการทาํงานกบัองค์กรต่าง ๆ  เราจะพบว่าแต่ละองค์กรนั้นจะมีรูปแบบการทาํงาน 

หรือพฤติกรรมการทาํงานส่วนใหญ่แตกต่างกัน  และมีวฒันธรรมการทาํงาน หรือลกัษณะการ

จดัการองค์กรท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน ซ่ึงปรากฏในรูปของขอ้ความท่ีว่าด้วยเร่ือง  กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของบุคลากรในองค์กร  หรือนโยบายขององค์กร ตลอดจนวิสัยทศัน์ (Vision)  พนัธกิจ 

(Mission) แต่ในทาํนองเดียวกนันั้น รูปแบบของการประพฤติปฏิบติับางอย่างก็ไม่ปรากฏให้เห็น

อยา่งชดัเจน  ดว้ยการทาํธุรกิจในสังคมยคุโลกาภิวตัน์น้ี เป็นลกัษณะการทาํธุรกิจระหวา่งประเทศท่ี

มีความหลากหลายของวฒันธรรมมากข้ึนเร่ือยๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง อนัจะ

นาํไปสู่การทาํงานร่วมกนัและทาํให้การดาํเนินงานนั้นไดเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืนมากท่ีสุด จึงสมควรท่ี

บุคลากรในองคก์รตอ้งเขา้ใจและรับรู้วฒันธรรมองคก์รของตน (เพช็รี รูปะวิเชตร์, 2554)   เพื่อกา้ว

ใหท้นักบัสถานการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา   

การสร้างความผูกพนัต่อองค์กรจึงเป็นหนทางหน่ึงในการดาํรงรักษาทรัพยากรมนุษย์

อนัมีค่าขององค์กร การทาํให้พนกังานทาํงานในองคก์รอย่างมีความสุข มีความรู้สึกและมีจิตใจท่ี

อยากอยูก่บัองคก์รดว้ยความเต็มใจ รวมไปถึงการให้พนกังานปฏิบติังานตามหนา้ท่ีกบัองคก์รอยา่ง

เต็มศกัยภาพและความสามารถของเขาท่ีมีอยู่  ความผูกพนัต่อองค์กรจึงเป็นส่ิงสําคญัอย่างยิ่งท่ีจะ

รักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างพนักงานกบัองค์กร และ

พยายามทาํให้เป้าหมายของตนเองกบัองค์กรสามารถสอดคลอ้งกนัได ้ หากพนักงานรู้ว่าองค์กร

กาํลงัดาํเนินการไปในทิศทางใด และรับรู้ไดว้า่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นกาํลงัสําคญัขององคก์ร ส่ิง

เหล่าน้ีจะเป็นผลดีในระยะยาวและในภาพรวมขององคก์ร ตอ้งใชค้วามสามารถขององคก์รในการ

ผลกัดนัใหพ้นกังานเกิดความผกูพนั เกิดความสุขต่อองคก์รและจะคงอยูก่บัองคก์ร มีการสนบัสนุน

ให้เกิดสินคา้และบริการ รวมไปถึงทาํให้องค์กรประสบความสําเร็จมีกาํไรสูงสุด เป็นองค์กรท่ี

ประสบความสําเร็จอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าความผูกพนันั้นเป็นมากกว่าแรงจูงใจในการ

ทาํงานท่ีเกิดข้ึนกบัพนกังาน  (ลลิดา พิมพการัง,2552)  ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานจึงเป็นส่ิง

สาํคญัท่ีทุกๆองคก์ารตอ้งรักษาไว ้  

การท่ีจะเกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีดีไดน้ั้นนอกจากความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร ส่ิงท่ีตอ้งมี

เป็นลาํดบัตน้ๆ ก็คือความสุขในการทาํงาน (เพญ็พิชชา ตั้งมาลา,2553)  การทาํงานมีความสําคญัต่อ

ชีวิตมนุษยเ์ป็นอยา่งยิ่ง อาจกล่าวไดว้า่ การทาํงานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตท่ีปฏิบติัมากกวา่กิจกรรม

ใดๆ คาดกนัวา่มนุษยใ์ช้เวลาถึงหน่ึงในสามของชีวิตเป็นอย่างนอ้ยในการทาํงาน (ผจญ เฉลิมสาร
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,2551)  ถา้หากว่าเวลาส่วนมากของชีวิตในการทาํงานน้ี มนุษยไ์ดอ้ยู่กบัส่ิงท่ีตนเองพอใจก็จะช่วย

ใหมี้สภาพจิตใจและอารมณ์ท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดสภาพการทาํงานท่ีดี ซ่ึงแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีดว้ย อนัเป็นเป้าหมายสาํคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร 

 งานวิจยัน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองค์กร 

ความรู้สึกผกูพนัและความสุขในองคก์รระหวา่งพนกังานชาวไทยในองคก์รธุรกิจไทย และองคก์ร

ธุรกิจญ่ีปุ่น  กรณีศึกษาบริษทัเก่ียวกบัการตรวจสอบคุณภาพสินคา้นาํเขา้และส่งออก เน่ืองจากเป็น

ธุรกิจท่ีมีความสําคญัในระบบธุรกิจ ทาํให้การนาํเขา้และส่งออกของสินคา้ มีการติดต่อระหว่าง

วฒันธรรมองค์กรอยู่เป็นประจาํ ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาธุรกิจตรวจสอบสินค้านําเข้าและส่งออก คือ 

บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั และ บริษทั โอมิค จาํกดั  เพราะองค์กรส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบนัได้ให้ความสําคญัในทรัพยากรมนุษยท่ี์มีค่า จึงคิดคน้กลยุทธ์ วิธีการในการสร้างสรรค์

วฒันธรรมองค์กร โดยมีพื้นฐานพฒันามาจากวฒันธรรมเช้ือชาติ เพื่อประโยชน์ในการพฒันา

ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ทาํให้พนกังานเกิดความรัก ความรู้สึกผูกพนัต่อองค์กร ซ่ึง

เป็นกลไกท่ีสําคญัท่ีจะสามารถธาํรงรักษาพนกังานขององคก์ร ให้คงอยูก่บัองค์กรให้ยาวนานและ

จะส่งผลใหก้ารดาํเนินงานขององคก์รมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งย ัง่ยนื 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 ในการศึกษาความแตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองค์กร ความผกูพนัและความสุขใน

องค์กร ระหว่างพนักงานชาวไทยในองค์กรธุรกิจไทย และ องค์กรธุรกิจญ่ีปุ่น กรณีศึกษา บริษทั 

ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั และ บริษทั โอมิค จาํกดั ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์สาํคญั คือ 

2.1  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบลกัษณะวฒันธรรมองคก์ร ระหวา่งพนกังานชาวไทยใน

องคก์รธุรกิจไทย และองคก์รธุรกิจญ่ีปุ่น        

2.2  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองค์กร ความ

ผกูพนั และความสุขในองคก์ร ระหวา่งพนกังานชาวไทยในองคก์รธุรกิจไทย และ

องคก์รธุรกิจญ่ีปุ่น 

 

3.สมมติฐานของการวจัิย 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสมมติฐานของการศึกษาความแตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองค์กร 

ความผูกพนัและความสุขในองค์กร ระหว่างพนักงานชาวไทยในองค์กรธุรกิจไทย และ องค์กร

ธุรกิจญ่ีปุ่น กรณีศึกษา บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั และ บริษทั โอมิค จาํกดั แบ่ง
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ออกเป็น 3 ประเด็น  คือ  ประเด็นความแตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองคก์รระหวา่งพนกังานชาว

ไทยในองค์กรไทย และองค์กรญ่ีปุ่น แบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ มิติงาน มิติกลุ่ม และมิติบุคคล  

ประเด็นท่ี 2 คือประเด็นความแตกต่างของความผูกพนัต่อองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน

พฤติกรรม และดา้นทศันคติ และประเด็นความแตกต่างของความสุขในองคก์ร แบ่งออกเป็น 5 ดา้น 

คือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นค่านิยมร่วมขององค์กร ดา้นความสัมพนัธ์ในองค์กร ดา้นผูน้าํ และดา้น

คุณภาพชีวิต โดยตวัแทนกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทย คือ บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั 

และตวัแทนกลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่น คือ บริษทั โอมิค จาํกดั 

 

4.ขอบเขตของการวจัิย 

 4.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 การวจิยัน้ีมุ่งศึกษาและเปรียบเทียบ การรับรู้วฒันธรรมองคก์ร 3 มิติ คือ มิติงาน มิติกลุ่ม 

และมิติบุคคล (พิจิก พรหมแก้ว, 2549)   ความผูกพนัในองค์กรด้านพฤติกรรมและทศันคติ     

(สกาวรัตน์ อินทุสมิต, 2549)   และความสุขในองค์กร ด้านลักษณะงาน  ด้านค่านิยมร่วมของ

องค์กร  ดา้นความสัมพนัธ์ในองค์กร  ด้านผูน้าํ และดา้นคุณภาพชีวิต (รวมศิริ มานะโพธ์ิ, 2550)  

ระหวา่งองคก์รธุรกิจไทย และ องคก์รธุรกิจญ่ีปุ่น 

 4.2  ขอบเขตด้านประชากร 

 การวจิยัน้ีมุ่งศึกษาและเปรียบเทียบ การรับรู้วฒันธรรมองคก์ร ความผกูพนัและความสุข

ในองคก์ร ระหว่างองคก์รธุรกิจไทย และ องค์กรธุรกิจญ่ีปุ่น โดยมีประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ 

พนกังานใน บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้  จาํกดั จาํนวน 100 คน แทนกลุ่มตวัอย่างของ

องค์กรธุรกิจไทย และ พนักงานใน บริษทั โอมิค จาํกดั จาํนวน 150 คน แทนกลุ่มตวัอย่างของ

องคก์รธุรกิจญ่ีปุ่น รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน จาํนวน 250 คน 

 

 4.3  ขอบเขตด้านเวลา 

 ดาํเนินการศึกษาตั้งแต่เดือน  มิถุนายน 2554 ถึง มีนาคม 2555 รวมระยะเวลา 10 เดือน  
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5.ข้ันตอนของการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีขั้นตอนซ่ึงประกอบไปดว้ย 

 5.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพื่อนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดใน

การศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองค์กร ความผูกพนัและ

ความสุขในองคก์ร ระหวา่งองคก์รธุรกิจไทย และ องคก์รธุรกิจญ่ีปุ่น 

 5.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ของบริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั 

และ บริษทั โอมิค จาํกดั  

 5.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5.4 การสรุปผลการศึกษา 

 5.5 การเสนอแนะ 

 

6.นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดคาํนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการศึกษา  ดงัน้ี 

 1. การรับรู้วฒันธรรมองคก์ร  หมายถึง  กระบวนการจดัระบบ และให้ความหมายของ

แบบแผนการประพฤติปฏิบติัร่วมกันของคนในองค์กร ผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมในองค์กร

ออกเป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติงาน (Task Dimension) มิติกลุ่ม(Interpersonal Dimension) และมิติบุคคล

(Interpersonal Dimrnsion)  

 2. ความผูกพนัในองค์กร  หมายถึง  ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีต่อองค์กรซ่ึง

แสดงออกในความรู้สึกดี  เช่ือ  และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร โดยแบ่งออกป็น  2  

ดา้น  คือ  ความผกูพนัดา้นพฤติกรรม  และ  ความผกูพนัทางดา้นทศันคติ 

 3. ความสุขในองคก์ร  หมายถึง  ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลท่ีตอบสนอง

ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการทาํงาน โดยบุคคลนั้นเกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน และสนุกกบังานท่ีทาํ 

ส่งผลให้งานท่ีออกมานั้ นมีประสิทธิภาพ และตรงกับเป้าหมายขององค์กรท่ีวางไว้ ผ่าน

องค์ประกอบ  5  ดา้น  คือ  ดา้นลกัษณะงาน  ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร  ดา้นความสัมพนัธ์ใน

องคก์ร  ดา้นผูน้าํ  และ  ดา้นคุณภาพชีวติ   

 4. องค์กรธุรกิจไทย  หมายถึง  กิจการท่ีก่อให้เกิดสินค้า และบริการ โดยนําเอา

ทรัพยากรธรรมชาติ มาเปล่ียนสภาพตามกรรมวิธีการผลิต ดว้ยแรงงานคน และเคร่ืองจกัร ให้เป็น

สินคา้และบริการใหแ้ก่ผูท่ี้มีความตอ้งการ โดยมีการบริหารโดยคนไทยเป็นกรรมการบริหารสูงสุด 
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ในการกาํหนดวิสัยทศัน์ และพนัธกิจ  ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีก็คือ บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล   

(อสัโก)้ จาํกดั 

 5. องค์กรธุรกิจญ่ีปุ่น  หมายถึง กิจการท่ีก่อให้เกิดสินค้า และบริการโดยนําเอา

ทรัพยากรธรรมชาติ มาเปล่ียนสภาพตามกรรมวิธีการผลิต ดว้ยแรงงานคน และเคร่ืองจกัร ให้เป็น

สินค้าและบริการให้แก่ผูท่ี้มีความตอ้งการ โดยมีการบริหารโดยคนญ่ีปุ่นเป็นกรรมการบริหาร

สูงสุด ในการกาํหนดวสิัยทศัน์ และพนัธกิจ  ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีก็คือ บริษทั โอมิค จาํกดั  

 

7.ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1. ไดเ้รียนรู้ถึงลกัษณะวฒันธรรมองคก์ร ขององคก์รธุรกิจไทย และ องคก์รธุรกิจญ่ีปุ่นท่ี 

                   ดาํเนินธุรกิจบริการตรวจสอบคุณภาพสินคา้นาํเขา้และส่งออก 

 2. ทราบถึงการรับรู้วฒันธรรมองคก์ร  ความผกูพนั และความสุขในองคก์ร ขององคก์ร

ธุรกิจไทย และองคก์รธุรกิจญ่ีปุ่นท่ีดาํเนินธุรกิจบริการตรวจสอบคุณภาพสินคา้นาํเขา้

และส่งออก           

 3. สามารถนาํไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันาด้านวฒันธรรมองค์กรของ   

องคก์รต่าง ๆ เพื่อความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื 

 

 

8.กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง การรับรู้วฒันธรรม

องค์กร ความผูกพนั และความสุขในองค์กร ผูว้ิจยัจึงได้นาํมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 

เร่ือง ความแตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองค์กร ความผูกพนั และความสุขในองค์กร ระหว่าง

พนกังานชาวไทยในองคก์รธุรกิจไทย และ องค์กรธุรกิจญ่ีปุ่น กรณีศึกษา บริษทั ตรวจสอบสินคา้

สากล (อสัโก)้ จาํกดั และ บริษทั โอมิค จาํกดั  ดงัน้ี  
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ภาพที ่  1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ร ความผกูพนั และความสุข 

กลุ่มตัวอย่างองค์กรธุรกจิไทย กลุ่มตัวอย่างองค์กรธุรกจิญี่ปุ่ น 

1. การรับรู้วฒันธรรมองค์กร 

1.1 มิติงาน 

1.2 มิติกลุ่ม 

1.3 มิติบุคคล 

 

2. ความผูกพนัในองค์กร 

2.1 ดา้นพฤติกรรม 

2.2 ดา้นทศันคติ 

 

3. ความสุขในองค์กร 

3.1 ดา้นลกัษณะงาน 

3.2 ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร 

3.3 ดา้นความสัมพนัธ์ในองคก์ร 

3.4 ดา้นผูน้าํ 

3.5 ดา้นคุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

1. การรับรู้วฒันธรรมองค์กร 

1.1 มิติงาน 

1.2 มิติกลุ่ม 

1.3 มิติบุคคล 

 

2. ความผูกพนัในองค์กร 

2.1 ดา้นพฤติกรรม 

2.2 ดา้นทศันคติ 

 

3. ความสุขในองค์กร 

3.1 ดา้นลกัษณะงาน 

3.2 ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร 

3.3 ดา้นความสัมพนัธ์ในองคก์ร 

3.4 ดา้นผูน้าํ 

3.5 ดา้นคุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

ความแตกต่าง 
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บทที ่ 2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

 

 

 การศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความแตกต่างของ การรับรู้วฒันธรรมองค์กร ความ

ผูกพนัและ ความสุขในองค์กร  ระหว่างพนกังานชาวไทยในองค์กรธุรกิจไทย และ องค์กรธุรกิจ

ญ่ีปุ่น กรณีศึกษา บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั และ บริษทั โอมิค จาํกดั ผูว้ิจยัได้

ทาํการศึกษาโดยใชแ้นวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อสนบัสนุนการคน้ควา้ และ

สร้างเป็นกรอบแนวคิด รวมถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดาํเนินการวจิยั  ดงัน้ี 

 1. ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ร 

 2. ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัองคก์ร 

 3. ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัความสุขในองคก์ร 

 4. ลกัษณะวฒันธรรมองคก์รแบบไทย 

 5. ลกัษณะวฒันธรรมองคก์รแบบญ่ีปุ่น 

 6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

1. ความหมายและแนวคิดเกีย่วกบัการรับรู้วฒันธรรมองค์กร 

                   การรับรู้วฒันธรรมองคก์ร  ไดมี้ผูศึ้กษาและและรวบรวมไวม้ากมายหลายท่าน ซ่ึงการ

ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาความหมายและแนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ การรับรู้วฒันธรรม

องคก์รไว ้ ดงัน้ี 

รัชดา  อุดมวทิิต (2550)  ไดใ้หค้วามหมายวา่   การรับรู้   หมายถึง   การตีความหมายต่อ

ส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีบุคคลไดป้ระสบโดยผา่นประสาทสัมผสัวา่ ส่ิงนั้นเป็นอยา่งไร 

บุญศิริ  สุวรรณเพช็ร (2548)  ไดใ้ห้ความหมายวา่   การรับรู้   หมายถึง   กระบวนการท่ี

สมองรับรู้กระแสของความรู้สึกเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มจากอวยัวะความรู้สึก  และสมองจะใชว้ตัถุดิบ

เหล่าน้ี  เพื่อช่วยใหแ้ปลความหมายขอ้มูลท่ีไดรั้บมา 

Schermerhorn และคณะ, 2000(อา้งถึงใน พุทธรักษ์ ภาวงั, 2548) ไดใ้ห้ความหมายว่า  

การรับรู้   หมายถึง   กระบวนการซ่ึงบุคคลแต่ละบุคคลไดรั้บ จดัการ และแปลขอ้มูลนั้นออกมาจาก
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สภาพแวดลอ้มของเขา หรืออาจหมายถึง กระบวนการท่ีทาํให้เขา้ใจหรือรู้สึกโดยประสาทสัมผสัทั้ง 

5 ต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างใดอยา่งหน่ึง หรือการแปลความหมายของข่าวสารโดยการสังเกตของแต่ละ

บุคคล 

จากความหมายของการรับรู้ท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้   หมายถึง   

กระบวนการท่ีสมองแปลความหรือตีความจากการสัมผสัท่ีตนไดรั้บออกมาเป็นความรู้ ความเขา้ใจ

ของตนเองเก่ียวกบัส่ิงเร้านั้น ซ่ึงในการแปลความหมายนั้น คนจะตอ้งใชค้วามรู้หรือประสบการณ์ท่ี

เคยมีมาก่อนเป็นเคร่ืองช่วย 

 

 การรับรู้เป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับวฒันธรรมองคก์ร เพราะวฒันธรรมองคก์ร คือ พฤติกรรมท่ี

เกิดจากการรับรู้ของบุคคลท่ีมีความสําคญัมากกวา่ขอ้เท็จจริง ถึงแมว้า่การรับรู้จะไดรั้บอิทธิพลจาก

การรับรู้ขอ้เทจ็จริง แต่บุคคลอาจมองส่ิงเดียวกนัแต่มีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัได ้

 ดงันั้น การรับรู้ (Perception)  เป็นกระบวนการท่ีบุคคลจดัระเบียบและตีความความรู้สึก

ของตนเองเพื่อให้ความหมายเก่ียวกบัสภาพแวดล้อม การรับรู้จะเกิดข้ึนได้จะตอ้งมีพลงังานมา

กระตุน้อวยัวะความรู้สึก ซ่ึงเรียกว่า พลงังานท่ีส่งเขา้ (Input) การสนองตอบผลท่ีออกมา (Output) 

ระบบการรับรู้จึงมีการทาํงานอยู ่2 ประการ (รัจรี นพเกตุ, 2549) คือ 

 1.  จะตอ้งมีความฉบัไวต่อพลงังานท่ีส่งเขา้มา 

 2.  จะตอ้งสามารถตอบโตห้รือส่งผลออก เม่ือมีพลงังานส่งเขา้มา การท่ีเราสามารถนาํ

หลกัการรับรู้มาสร้างเคร่ืองจกัรกลซ่ึงเป็นผลผลิตทางวทิยาศาสตร์ได ้แสดงวา่ เราสามารถศึกษาการ

รับรู้ไดใ้นเชิงวทิยาศาสตร์เช่นกนั 

 นอกจากน้ีการรับรู้ท่ีแตกต่างกันของบุคคลยงัเกิดจาก  ผูรั้บรู้  ความมุ่งหมาย  และ

สถานการณ์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2548) 

 1.  ผูรั้บรู้ (The perceiver) เม่ือบุคคลมองดูเป้าหมายและพยายามท่ีจะตีความหมายถึงส่ิงท่ี

เขามองว่าคืออะไร การตีความนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนตวัของผูรั้บรู้ ส่ิงท่ีเก่ียวเน่ือง

อย่างมากกับการรับรู้ได้แก่ ทศันคติ  ส่ิงจูงใจ  ประสบการณ์ในอดีต และความคาดหวงั โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 1.1 ทศันคติ (Attitudes) คือ แนวโน้มของบุคคลท่ีจะเขา้ใจ (Cognitive) รู้สึก (Feel หรือ 

Effect) และแสดงพฤติกรรม (Behavior) ของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง 

 1.2 เหตุจูงใจ (Motives) แรงจูงใจภายในบุคคลท่ีกระตุน้ความตอ้งการท่ีเป็นท่ีพอใจหรือ

ความตอ้งการท่ีไม่เป็นท่ีพอใจ จากพฤติกรรมบุคคลและอาจมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการรับรู้  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 

 1.3 ความสนใจ (Interest) เป็นความสนใจของผูรั้บรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น คนท่ีชอบ

เล่นกีฬา เม่ือมีเวลาวา่งก็จะใชเ้วลาในการเล่นกีฬา เป็นตน้ 

 1.4 ประสบการณ์ในอดีต (Past experiences) คนเรารับรู้ส่ิงต่างๆ จากการท่ีเรามีส่วน

เก่ียวขอ้งดว้ย ก่อใหเ้กิดเป็นลกัษณะนิสัย เป็นพื้นฐานในการคิดต่างๆ 

 1.5 ความคาดหวงั (Expectation) เป็นความเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์หรือพฤติกรรมซ่ึง

นาํไปสู่ผลลพัธ์ เช่น เรามีความคาดหวงัวา่ลูกตอ้งเก่ง ขยนั แต่ในความเป็นจริงอาจตรงกนัขา้มกบัท่ี

เราคาดหวงัก็เป็นได ้

 2. ความมุ่งหมายหรือเป้าหมาย (Target) เป้าหมายคือส่ิงท่ีถูกสังเกตวา่เป็นท่ียอมรับและ

รับรู้ คนท่ีเสียงดงัมกัจะถูกสังเกตมากกวา่คนเงียบ เช่นเดียวกบัคนท่ีน่าประทบัใจอย่างมากก็จะถูก

สังเกตมากกว่าคนท่ีไม่น่าประทับใจ ลักษณะของเป้าหมาย ประกอบด้วย ความใหม่ ความ

เคล่ือนไหว นํ้าเสียง ขนาด ภูมิหลงั และความใกลเ้คียง ซ่ึงสามารถสร้างภาพของเป้าหมายตามท่ีเรา

เห็น เช่น ภาพขนาดใหญ่ย่อมมองเห็นได้ชัดกว่าภาพขนาดเล็ก เป้าหมายไม่สามารถถูกมองใน

ลกัษณะเด่ียว ๆ ดงันั้นความสัมพนัธ์ของเป้าหมายกบัภูมิหลงัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้มีแนวโนม้ท่ีจะ

ทาํใหเ้กิดการจดัหมวดหมู่ของส่ิงท่ีใกลเ้คียงกนัและคลา้ยกนัเขา้ดว้ยกนั 

 3. ลักษณะสถานการณ์ (Situation)  เ ป็น ส่ิง ท่ี เรามองเห็น หรือเหตุการณ์รอบๆ

สภาพแวดลอ้มท่ีอยู่ภายนอก ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ เช่น การรับรู้ว่าคนอาศยัอยู่ริมแม่นํ้ าจะตอ้ง

วา่ยนํ้าเป็น แต่ในความเป็นจริงบางคนอาจจะวา่ยนํ้าไม่เป็นก็ได ้ปัจจยัสถานการณ์ทาํให้เกิดการรับรู้

ดว้ยเวลา สถานภาพ และสภาพสังคม เช่น ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัอาจรับรู้ไดแ้ตกต่างกนั 

 การรับรู้จึงเป็นกระบวนการจดัระบบและให้ความหมายต่อส่ิงต่าง ๆ รอบตวัซ่ึงส่งผลต่อ

การตดัสินและการแสดงออก โดยพบวา่ การรับรู้ของบุคคลต่อส่ิงต่าง ๆ จะไดรั้บผลกระทบจากทั้ง

ปัจจยัภายในบุคคล เช่น ความสนใจ ทศันคติ ประสบการณ์ท่ีผา่นมา เป็นตน้ ปัจจยัดา้นสถานการณ์ 

เช่น เวลา สถานท่ีในขณะท่ีมีการรับรู้ เป็นตน้ 

 

 สังคมนั้ นอาศัยวฒันธรรมเพื่อช่วยในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาพื้นฐาน บาง

ประการของบุคคลท่ีอยูร่่วมกนัเพื่อความอยู่รอดของสมาชิก เช่น สังคมอาศยัวฒันธรรมในส่วนท่ี

เก่ียวกบัการปกครองและกระบวนการยติุธรรมมาช่วยแกปั้ญหาการเมือง และความขดัแยง้ในสังคม 

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัญหาเศรษฐกิจ ก็อาศยัวฒันธรรมในส่วนท่ีเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนสินคา้และ

บริหารเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ทุเลาลงเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและความอยู่รอดของสังคม 

วฒันธรรมองคก์รหรือวฒันธรรมในหน่วยงาน ก็ทาํหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกบัวฒันธรรมทางสังคม จึงถือ

ว่าวฒันธรรมองค์กรเป็นเคร่ืองมือในการเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล กลุ่มคนใน
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องคก์ร การรวมกนัเป็นหมู่เป็นพวก การทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์พึ่งพาอาศยักนั ประพฤติปฏิบติัต่อ

ระเบียบแบบแผนและเป็นท่ียอมรับปฏิบติัสืบทอดกนัมา  จึงมีการศึกษาถึงวฒันธรรมองคก์รอยา่ง

กวา้งขวาง โดยไดใ้หค้วามหมายและแนวคิดไว ้ ดงัน้ี 

 

 Weihrich and Koontz, 1993(อา้งถึงใน ศิริพร ม่านกลาง, 2552)  กล่าวว่า   วฒันธรรม

องคก์รเป็นรูปแบบของพฤติกรรมความเช่ือและค่านิยมร่วมกนัท่ีบุคคลในองคก์รยอมรับ สามารถ

ถ่ายทอดจากบุคคลในองค์กร โดยการพูด ทาํ และคิด โดยอาศัยระยะเวลาอนัยาวนาน ดังนั้ น

วฒันธรรมองคก์รจึงค่อนขา้งถาวร และไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 Werther & Davis, 1996(อา้งถึงใน ปราณี อ่อนละเอียด, 2552)  กล่าวว่า  วฒันธรรม

องคก์ร คือมรรคผลท่ีเกิดจากแนวความคิด ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ ปทสัถานและการกระทาํจน

เป็นท่ียอมรับของบุคคลในองค์กร วฒันธรรมองค์กรเป็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยใ์นองค์กรร่วมกนั

สร้างข้ึนและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมองค์กรทั้ งทางด้านกายภาพ และทางด้านจิตวิทยาสังคม 

องค์ประกอบของวฒันธรรมองค์กรจะส่งผลในลกัษณะร่วมกนัเพราะได้หล่อหลอม (Integrate) 

ผสมผสานเขา้ดว้ยกนัจนกลายเป็นบุคลิกภาพขององคก์ร (Organization of Personality) เช่นเดียวกบั

บุคลิกภาพของบุคคลอนัประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างของบุคคลนั้นผสมผสานเขา้ดว้ยกนัจนเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของบุคคล 

 ส่วนความหมายของวฒันธรรมองคก์รในมุมของผูบ้ริหารองคก์รระดบัสูงท่ีเป็นมืออาชีพ 

เช่น บุญคลี ปลัง่ศิริ (2548) นกัธุรกิจระดบั CEO ของบริษทัดา้นการส่ือสารท่ีประสบความสําเร็จใน

วชิาชีพของไทยไดใ้หส้ัมภาษณ์เก่ียวกบัความหมายของวฒันธรรมองคก์ร สรุปวา่ วฒันธรรมองคก์ร

เป็นประเพณี หรือแบบอย่างท่ีถือปฏิบติัของกลุ่ม องค์กร ชุมชน ซ่ึงวฒันธรรมองค์กรน้ีถือเป็น

เคร่ืองมือในการบริหารจดัการองค์กรท่ีสําคญัชนิดหน่ึง และมกัไม่เขียนไวเ้ป็นขอ้ความหรือลาย

ลกัษณ์อกัษร เช่น กฎระเบียบ หรือกฎหมาย มีลักษณะเป็นนามธรรม แต่มีการยึดถือ ประพฤติ

ปฏิบติัจนเป็นท่ียอมรับขององคก์รนั้นๆ 

 จากความหมายของวฒันธรรมองค์กรท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่า วฒันธรรม

องค์กรเป็นกลุ่มของค่านิยม รูปแบบในการประพฤติปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหว่างกันของบุคลากรภายในองค์กร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีได้ควบคุมความสัมพนัธ์หรือมีปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งกนัของสมาชิกในองคก์รและยงักระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีอยูภ่ายนอกองคก์รดว้ย 

  

 การท่ีองคก์รจะดาํเนินไปได ้ส่วนหน่ึงตอ้งอาศยัพลงัความร่วมมือกนัอย่างแข็งขนัและ

ร่วมอกร่วมใจของบุคคลทุกคนในองค์กร ซ่ึงไม่ใช่เพียงการจดัการท่ีดีของผูน้าํองค์กรเท่านั้น แต่
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หมายความถึงการท่ีองค์กรมีวฒันธรรมองค์กรของตนเองในทางท่ีดี มีรูปแบบการทาํงานท่ีเน้น

ความร่วมมือร่วมใจกนั การทาํงานเป็นทีม การมุ่งเนน้ความมีคุณภาพ มาตรฐาน วฒันธรรมองคก์ร

เช่นน้ี ย่อมทําให้องค์กรดําเนินไปได้อย่างราบร่ืนหรือประสบความสําเร็จ มีความก้าวหน้า 

นอกจากน้ี วาตานาเบ,้ 2533 (อา้งถึงใน วีรพงษ ์เฉลิมจิระวฒัน์, 2550) ยงัไดก้ล่าวว่า วฒันธรรม

องค์กรมีความสําคญัต่อกลยุทธ์ทางการจดัการ การตดัสินใจ การพฒันาองค์กร ตลอดจนผลการ

ดาํเนินงานอีกดว้ย โดยช้ีใหเ้ห็นถึงตวัอยา่งองคก์รชาวญ่ีปุ่นท่ีประสบความสําเร็จและเจริญกา้วหนา้

มาโดยลําดับ ทุกองค์กรล้วนมีวฒันธรรมองค์กรท่ีชัดเจนมาก และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 

โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจญ่ีปุ่นท่ีมีวฒันธรรมการจดัการท่ีกระบวนการตดัสินใจเกิดจากกลุ่ม การท่ี

บุคลากรในองค์กรมีวฒันธรรมองค์กรท่ีชัดเจน และสามารถทาํให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสํานึก

ตรงกนั มีเป้าหมายร่วมกนั และมีแนวทางปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนัแลว้นั้น ยอ่มทาํให้ปัญหาหรือ

กระบวนการตดัสินใจดาํเนินไปในทิศทางเดียวกนั ปัญหาความขดัแยง้สามารถแกไ้ขจบลงดว้ยดีใน

เวลาท่ีรวดเร็วและทนักบัสถานการณ์ 

 

 ในเร่ืองของความสําคัญของวฒันธรรมองค์กรนั้น เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ (2554) ได้แยก

ความสาํคญัของวฒันธรรมองคก์รออกเป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 

 1. วฒันธรรมองคก์รมีอิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบติัของบุคคลในองคก์รรวา่อะไรควร

ทาํและไม่ควรทาํ ท่ีจะส่งผลใหอ้งคก์รมีผลในเร่ืองของความกา้วหนา้หรือความลา้หลงั 

 2. วฒันธรรมองค์กรสามารถสะท้อนความคิด ความรู้สึก การตดัสินใจ การวางแผน   

การจดัทาํยทุธศาสตร์ขององคก์ร 

 3. วฒันธรรมองคก์รจะช่วยในการหล่อหลอมให้บุคคลในองคก์รมีความเขา้ใจกฎกติกา

ในการอยูร่่วมกนั และการปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 

 4. วฒันธรรมองคก์รสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์ร 

  

 ส่วนความสําคญัของวฒันธรรมองค์กร ตามแนวคิดของ บุญคลี ปลัง่ศิริ(2548) สามารถ

สรุปได ้ดงัน้ี 

 1. วฒันธรรมองคก์รเป็นเคร่ืองมือดา้นการบริหารและการพฒันาองคก์รชนิดหน่ึงท่ีถือวา่

เป็นเคร่ืองมือระดบัสุดยอดในการพฒันาองคก์ร ดว้ยวฒันธรรมองคก์รเป็นกรอบวิธีการปฏิบติัของ

คนในองคก์รนั้น ๆ นอกเหนือจากกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีมีอยู ่

 2. วัฒนธรรมองค์กรเป็นท่ียึดถือและเป็นท่ียอมรับขององค์กรนั้ น  ๆ  ด้วยเพราะ

วฒันธรรมองคก์รมกัจะไม่มีการเขียนไวเ้ป็นตวับทท่ีชดัเจน เช่น กฎระเบียบขององคก์ร 
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 3. วฒันธรรมองคก์รมีอิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบติัของคนในองคก์ร 

 4. วฒันธรรมองคก์รสะทอ้นใหเ้ห็นกระบวนการคิด การตดัสินใจ และพฤติกรรมของคน

ในองคก์ร 

 5. วฒันธรรมองค์กรมีผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์กร ด้วยเพราะหากองค์กรใดมี

วฒันธรรมองคก์รท่ีแขง็และไม่ยดืหยุน่ จะทาํใหก้ารทาํงานของสมาชิกในองคก์รมีอุปสรรค ติดขดั 

 6. วฒันธรรมองคก์รสามารถใชเ้ป็นตวักาํหนดทิศทางขององคก์รมากกวา่ท่ีจะใชเ้ป็นกฏ

ระเบียบขอ้บงัคบั 

 

 อยา่งไรก็ตามในการวิเคราะห์การรับรู้ของวฒันธรรมองค์กรนั้น จาํเป็นตอ้งมีกรอบการ

วิเคราะห์ท่ีชัดเจน ซ่ึงจะทาํให้สามารถประมวลส่ิงต่าง ๆ ให้เป็นจริงได้ดีท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงพิจารณา

แนวคิดการรับรู้วฒันธรรมองคก์รในแต่ละดา้น จากแนวคิดของ  ธงชยั สันติวงษ,์ 2535 (อา้งถึงใน 

พิจิก พรหมแกว้, 2549) จะพบวา่มีองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ 

 1. งาน (Task) มีส่วนสําคญัท่ีสุดท่ีถือเป็นหลกัขององค์กร คือ ภารกิจหรืองานท่ีพึงตอ้ง

กระทาํเสร็จนั่นเอง งานต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนแต่เป็นงานท่ีองค์กรจะต้องทาํให้ลุล่วงหมดส้ินไป 

เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ งานสามารถพิจารณาได ้2 ระดบัต่างกนั คือ 

 ระดบัท่ี 1  งานขององคก์ร คือ งานท่ีเช่ือมโยงใกลชิ้ดกบักลยุทธ์ขององคก์รโดยตรงและ

เป็นงานซ่ึงหากจะทาํใหส้าํเร็จไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งเป็นการกระทาํขององคก์รร่วมกนั 

 ระดบัท่ี 2  งานย่อย คือ งานทั้งหลายท่ีมีการแยกยอ่ยลงมาให้บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ทาํ

แลว้ประมวลรวมกนัข้ึนเป็นงานขององค์กร งานย่อยเหล่าน้ีจะเป็นงานท่ีแทจ้ริง เพราะลาํพงังาน

ขององค์กรจะเป็นเพียงช่ือเรียกรวม ๆ กนัของความพยายามท่ีจะทาํให้ไดเ้ป็นผลสําเร็จท่ีสูงข้ึน แต่

ในทางปฏิบติัท่ีแทจ้ริงนั้น คนจะเป็นผูท้าํงานทุกอยา่งให้ลุล่วงไป เพื่อให้คนสามารถท่ีจะทาํงานได้

ตามขนาดความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู ่งานขององคก์รจึงถูกจดัแบ่งเป็นงานยอ่ยสําหรับผูป้ฏิบติัท่ีจะ

ทาํได ้งานยอ่ยเหล่าน้ีจะมีลกัษณะแตกต่างกนัไปและตอ้งการความรู้ ความสามารถของบุคคลและ

กลุ่มบุคคลทาํหนา้ท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งตอ้งการชนิดของรางวลัตอบแทนสําหรับผูท้าํงานแตกต่าง

กนัไปดว้ย 

 2. บุคคล (Individual Person) ส่วนประกอบท่ี 2 ขององคก์ร คือ คนซ่ึงเป็นผูท้าํงานต่างๆ  

คนโดยทัว่ไปจะมีลกัษณะสาํคญั 3 ทาง คือ 

  2.1  คนแต่ละคนจะมีทกัษะ ความถนดั และความสามารถต่างกนั ดงันั้น การท่ีคนจะ

เขา้มาทาํงานในจุดใดจุดหน่ึงขององคก์ร จึงข้ึนอยูก่บัพื้นฐานความสามารถในการทาํงานท่ีแตกต่าง

กนัเป็นตวักาํหนด 
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  2.2  คนแต่ละคนจะมีบุคลิกลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีแตกต่างกนั เช่น มีความตอ้งการท่ี

แตกต่างกนั มีความเช่ือ และประวติัพื้นฐานความเป็นมาท่ีแตกต่างกนั 

  2.3 ทศันคติ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล จะแตกต่างกนัไปตามอิทธิพลผลกระทบ

ท่ีมาจากชนิดของงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํ ควบคู่กบัปัจจยัทางสังคมต่าง ๆ ตามสภาพแวดลอ้มท่ี

เกิดข้ึนในงานนั้น ๆ  

 3. กลุ่ม (Group) ส่วนประกอบท่ีสําคัญส่วนท่ี 3 คือ กลุ่มต่าง ๆ ในองค์กร กล่าวคือ 

ขณะท่ีคนแต่ละคนทาํงานอยู่นั้น จะเห็นว่างานส่วนใหญ่ขององค์กรต่างต้องอาศยักลุ่มคนเป็น

ผูก้ระทาํ โดยตอ้งมีการประสานร่วมกนั การรวมกลุ่มทาํงานของคนเหล่านั้นไม่วา่จะเป็นกลุ่มขนาด

เล็กเพียง 2 คนหรือมากกว่าก็ตาม การเก่ียวขอ้งระหว่างกนัจะเกิดข้ึน และทาํให้เขาเหล่านั้นคิด

คาํนึงถึงหน่วยท่ีเป็นส่วนรวมหรือท่ีเราเรียกวา่ “กลุ่ม” นัน่เอง กลุ่มต่าง ๆ จะมีลกัษณะสําคญัอยู ่3 

ประการ คือ 

 3.1 กลุ่มจะมีลกัษณะเป็นการรวมกนัของหลาย ๆ คน โดยมีบุคคลเขา้มาอยู่เป็นสมาชิก

และจากการมีสมาชิกท่ีรวมเขา้มาจากหลาย ๆ ฝ่ายนั้นเองทาํให้กลุ่มมีลกัษณะท่ีมีความสามารถ

หลาย ๆ อยา่งและมีความตอ้งการหลายชนิดประกอบอยูด่ว้ยกนัปรากฏอยูใ่นกลุ่ม 

  3.2 กลุ่มทุกกลุ่มต่างก็มีลกัษณะและประเภทของงานกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํปรากฏ

อยู ่เช่นงานในกลุ่มพนกังานคอมพิวเตอร์ อาจไม่จาํเป็นตอ้งติดต่อกบับุคคลภายนอกมากนกัต่างไป

จากในกลุ่มพนกังานขาย หรือพนกังานบริการ  

 3.3 กระบวนการวิธีการทาํงานของกลุ่ม และความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเป็นไปภายใน

กลุ่มวา่เป็นอยา่งไรภายในบรรดาสมาชิก เช่น ภายในหน่วยงานส่วนกลางของธนาคารในสํานกังาน

ใหญ่ทุกแห่งต่างก็มีการประชุมมากมาย ผูบ้ริหารระดบัสูงจะแต่งกายใส่สูท และมีเอกสารหรือ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประดบัไว ้และการรับประทานอาหารเท่ียงจะเป็นไปอยา่งมีพิธีรีตอง แต่สําหรับ

พนกังานในสาขาของทุกธนาคาร ทุกคนจะหมกมุ่นอยูก่บังานเอกสาร การบริการและแกไ้ขปัญหา

กบัลูกคา้ มีการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ ตลอดจนเคร่ืองใชส้าํนกังานดว้ยความรีบเร่ง และความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูท้าํงานก็จะเป็นไปในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัตามความจาํเป็นและเง่ือนไขของงานดว้ย  
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ภาพที ่  2.1  ส่วนประกอบพื้นฐานของวฒันธรรมองคก์ร 

 

 โดยสรุป ส่วนประกอบพื้นฐาน งาน บุคคล และกลุ่มจึงเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัของ

องค์กร แต่อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีสําคญัมากกว่านั้นก็คือ การท่ีบุคคลในองค์กรรับรู้องค์ประกอบ

ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นอยู่ภายในองค์กรนัน่เอง ผูว้ิจยัจึงใช้แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์การรับรู้

วฒันธรรมองคก์ร โดยศึกษาแนวคิดเก่ียวกบั 3 มิติหลกั ไดแ้ก่ มิติงาน (Task Dimension) มิติกลุ่ม 

(Interpersonal Dimension)  มิติบุคคล (Individual Dimension) (ธงชยั สันติวงษ,์ 2535 อา้งถึงใน    

พิจิก พรหมแกว้, 2549) มีความหมายและแนวคิด ดงัน้ี 

 

 1. วฒันธรรมองคก์รเป็นแบบแผนการประพฤติปฎิบติัร่วมกนัของคนในองคก์ร รวมถึง

ค่านิยม ความคิด ความเช่ือท่ีส่งผลต่อการแสดงออกของคนในองคก์ร โดยค่านิยม ความคิด ความ

เช่ือเหล่านั้นเป็นผลมาจากการเรียนรู้และพฒันาในอดีต และถ่ายทอดมายงัสมาชิกรุ่นใหม่ เพื่อ

นาํไปใชเ้ป็นแนวทางประพฤติปฎิบติัต่อไป 

 2. วฒันธรรมองคก์ร ประกอบดว้ย 3 มิติ คือ 

  2.1  มิติงาน  หมายถึง  ค่านิยม ความคิด ความเช่ือ อันส่งผลให้องค์กรเกิดแบบ

แผนการประพฤติปฎิบติั โดยให้ความสําคญัต่อภารกิจ (Mission) ท่ีบุคลากรไดรั้บมอบหมาย โดย

เช่ือวา่ทุกคนท่ีอยูใ่นองคก์รตอ้งใชค้วามพยายามท่ีมีอยูท่ ั้งหมด ในการปฎิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย

ท่ีองคก์รกาํหนด 

งาน 

คน กลุ่ม 
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  2.2  มิติกลุ่ม  หมายถึง  ค่านิยม ความคิด ความเช่ือ อนัส่งผลให้คนในองคก์รเกิดแบบ

แผนการประพฤติปฎิบติัท่ีให้ความสําคญัต่อการประสานงาน การร่วมมือกนัทาํงาน และการจะ

ประสบความสําเร็จจากการทาํงานร่วมกนัได้นั้น ข้ึนอยู่กบักระบวนการ วิธีการทาํงานของกลุ่ม 

ตลอดจนการใหร้างวลัตามความตอ้งการของกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมตามท่ีองคก์รตอ้งการ 

   2.3  มิติบุคคล  หมายถึง  ค่านิยม ความคิด ความเช่ือ อนัส่งผลให้คนในองค์กรเกิด

แบบแผนการประพฤติปฎิบติัท่ีใหค้วามสาํคญัต่อคนซ่ึงเป็นผูท้าํงานให้กบัองคก์ร โดยเช่ือวา่ถา้หาก

บุคคลมีอิสระในการทาํงาน และได้รับการพฒันาทกัษะและความสามารถในการทาํงานท่ีดีพอ 

บุคคลในองค์กรจะสามารถปฎิบติังานได้ตามเป้าหมายท่ีกาํหนด และส่งผลต่อความสําเร็จของ

องคก์ร 

 

2. ความหมายและแนวคิดเกีย่วกบัความผูกพนัองค์กร 

 องคก์รหลายองคก์รไดใ้หค้วามสาํคญัในการส่งเสริมและพฒันาความสามารถของบุคคล

ในองค์กรซ่ึงถือเป็นตน้ทุนท่ีมีค่าขององค์กรในการท่ีจะส่งผลไปยงัการพฒันาสู่ความสําเร็จและ

ความสามารถสูงสุดขององค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลถือ

เป็นอีกทางท่ีได้รับการพฒันาสู่การแข่งขันในธุรกิจโลก ความผูกพันขององค์กร(Employee 

Engagement) ถือเป็นอีกทางหน่ึงในการใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการช้ีวดัและพฒันาบุคคลในองคก์รโดย

การสร้างความสัมพนัธ์ การมีส่วนร่วมของงานและองค์กร เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน

ของพนกังานใหม้ากข้ึน  

 ความผกูผนัองคก์ร ไดมี้ผูศึ้กษาและรวบรวมไวม้ากมายหลายท่าน ซ่ึงการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี

ผูว้จิยัไดศึ้กษาความหมายและแนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความผกูพนัองคก์ร  ดงัน้ี 

 พรสุข  อัศวนิเวศน์ (2548)  ได้ให้ความหมายว่า   ความผูกพันองค์กร   หมายถึง   

ความรู้สึกของผูป้ฎิบติังานท่ีมีต่อองคก์รซ่ึงจะเป็นไปในทิศทางท่ีดี โดยแสดงออกมาในรูปของการ

กระทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการเต็มใจในการ

ปฏิบติังาน การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร การมีส่วนร่วมและการเป็นสมาชิกของ

องคก์ร และบุคคลท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รจะมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ร 

 สรายุทธ  ปฏิมาประกร (2549)  ได้ให้ความหมายว่า   ความผูกพนัองค์กร   หมายถึง   

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีต่อองคก์ร ซ่ึงแสดงออกในความเช่ือและยอมรับอยา่งจริงจงัใน

เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของ

องคก์ร และมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร 
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 Robinson และคณะจาก Institute for employment studies หรือ IES (2007)  ไดใ้ห้

ความหมายวา่  เป็นทศันคติเชิงบวกของพนกังานต่อองค์กรและต่อคุณค่าขององค์กร พนกังานท่ีมี

ความผูกพนัจะตระหนักต่อบริบททางธุรกิจ และทาํงานกับเพื่อนร่วมงานเพื่อปรับปรุงผลการ

ปฎิบติังานขององคก์ร องคก์รตอ้งทาํการพฒันาและให้การอบรมเพื่อสร้างความผกูพนั ความผกูพนั

ของพนกังานต่อองคก์ร เป็นความสัมพนัธ์ต่างตอบแทนระหวา่งองคก์ร และพนกังานในองคก์รนั้น 

ดังนั้ น เพื่อเป็นการสร้างสัมพนัธภาพอย่างแท้จริง องค์กรจึงควรจัดหาบางอย่างเพื่อเสริมให้

พนกังานเกิดการพฒันาระดบัความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัองคก์รในระยะยาว 

 

 
ภาพที ่  2.2  ความสัมพนัธ์ต่างตอบแทนของความผกูพนัของพนกังาน 

   (The Reciprocation of employee engagement) 

 

 จากภาพท่ี  2.2  แสดงถึงแผนภาพเก่ียกบัความผกูพนัของพนกังานท่ีไดอ้อกแบบโดย IES 

(Robinson et al, 2004) ซ่ึงอธิบายในเร่ืองความสัมพนัธ์ต่างตอบแทนอยา่งเด่นชดัในการจดัการกบั

พนกังานในองคก์รศูนยเ์ล้ียงเด็ก ซ่ึงสามารถอธิบายถึงการเพิ่มของระดบัความรู้สึกของพนกังานใน

องคก์รและการท่ีพนกังานรู้สึกมีคุณค่าต่อการทาํงานให้องคก์ร IES ไดแ้สดงให้เห็นวา่ ปัจจยัท่ีเป็น

แรงผลักดันมากท่ีสุดในการก่อให้เกิดความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร คือการท่ีพนักงานมี

ความรู้สึกมีส่วนร่วม รู้สึกมีคุณค่าในการทาํงานในองคก์ร 
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 Welbourne (2007)    ไดใ้ห้ความหมายวา่   ความผกูพนัองคก์ร   หมายถึง   ส่ิงท่ีบ่งบอก

วา่พนกังานทาํอะไรในขณะทาํงาน ซ่ึงอธิบายโดยใชท้ฤษฎีบทบาท (Role theory) วา่พนกังานแต่ละ

คนลว้นมีบทบาทต่องานท่ีตนรับผิดชอบในแง่มุมท่ีแตกต่างกนั พนกังานบางคนตอ้งรับผิดชอบต่อ

งานนั้ นโดยตรง บางคนมีบทบาทรับผิดชอบงานในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน บางคน

รับผดิชอบในฐานะเจา้ของธุรกิจ หรืออีกหลาย ๆ คนตอ้งเรียนรู้และพฒันาเพราะเป็นสายงานอาชีพ

ตนเอง ขณะท่ีอีกหลายคนตอ้งรับผดิชอบงานเพราะเป็นสมาชิกในองคก์ร บทบาททั้ง 5 เป็นเง่ือนไข

ท่ีอธิบายถึงเหตุผลว่าทาํไมพนักงานบางคนจึงยงัรักและอยากท่ีจะอยู่กบัองค์กรต่อไป ในขณะท่ี

พนกังานอีกส่วนทนทาํงานอยู่กบัองค์กรโดยไม่เกิดความรักท่ีจะทาํ และบางส่วนลาออกจากการ

ทาํงานเพื่อองค์กร พนกังานท่ีมีความผกูผนักบัองค์กร จะมีความรู้สึกผกูพนั เม่ือพวกเขาคน้พบว่า

ตนเองมีความหมายและมีแรงจูงใจจากงานของตนเอง เม่ือไดรั้บการสนบัสนุนจากการปฏิสัมพนัธ์

ร่วมกบัคนอ่ืนในเชิงบวก และไดท้าํงานในสภาพแวดลอ้มของงานท่ีมีประสิทธิภาพ ความผูกพนั

ของพนกังาน ถือว่าเป็นกระบวนการปฎิบติังานร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหาร และพนกังานในการท่ีจะ

พฒันาหรือสร้างให้พนกังานมีทศันคติเชิงบวกต่อองคก์ร เม่ือพนกังานมีทศันคติเชิงบวกต่อองคก์ร

พวกเขาจะตระหนักถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการปฎิบติังานขององค์กรอยู่

ตลอดเวลา พนักงานเหล่าน้ีพร้อมจะทุ่มเท ร่วมมือในการปรับปรุงงาน เพื่อให้องค์กรประสบ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ส่ิงสําคญัในการสร้างความผกูพนัองคก์ร ก็คือการสร้างความ

ผกูพนัของพนกังาน รวมถึงทศันคติเชิงบวกใหก้บัพนกังาน 

  

 Kahn, 1990 (อา้งถึงใน ลลิดา พิมผการัง, 2552) ไดศึ้กษางานวิจยัท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกบั

ความผกูพนัองคก์รของพนกังาน แลว้สรุปไดว้า่ ความผกูพนัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยเป็น

ความผูกพนัทางกายภาพ (Physical Engagement) และความผูกพนัทางจิตวิทยา (Psychological 

Engagement) ซ่ึงทั้งสองประเภทเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัความสาํคญัของลกัษณะทางกายภาพ

และลกัษณะทางจิตวทิยาในการทาํงานท่ีจะก่อให้เกิดความผกูพนั ความผกูพนัทางจิตวิทยาสามารถ

อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของความเก่ียวพนัทางดา้นความผกูพนัทางอารมณ์และการรับรู้ 

 ความผูกพนัทางดา้นอารมณ์ (Emotional Engagement) หมายถึง อารมณ์ส่วนบุคคลท่ี

สามารถส่งผา่นไปยงัส่ิงอ่ืนในรูปแบบของประสบการณ์ อารมณ์ ร่วมกบัความรู้สึกของผูอ่ื้น 

 ความผูกพนัทางการรับรู้ (Cognitive Engagement) หมายถึง การท่ีรับทราบถึงภารกิจ 

กฏเกณฑต่์าง ๆ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีทาํอยู ่โดยพนกังานจะผกูพนัเพียงมิติเดียวไม่

เก่ียวกบัมิติอ่ืนไดเ้ช่นกนั โดยจะเกิดการทดแทนความสัมพนัธ์ท่ีเพิ่มสูงข้ึนของความผกูพนัในมิติอ่ืน 
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 จากความหมายของความผกูพนัองคก์รท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ความผกูพนั

องคก์ร คือ การทุ่มเทในงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากการท่ีพนกังานมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร มีความพึง

พอใจ มีความกระตือรือร้น และมีแรงจูงใจในการทาํงานกบัองค์กร รวมไปถึงมีความรู้สึกมีส่วน

ร่วมกบัองคก์ร และงานท่ีทาํ ซ่ึงมีความผกูพนัท่ีมีผลโดยตรงต่ออารมณ์ พฤติกรรม และความรู้สึก 

 จากงานวิจยัของ Kahn, 1990 (อา้งถึงใน ลลิดา พิมผการัง, 2552) พบวา่ ความมีคุณค่า

ของงานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัองคก์ร จะไดรั้บผลกระทบมาจาก 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ การเพิ่มคุณค่าใน

งาน  ความเหมาะสมในบทบาทของงาน และความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

 

 จากการศึกษางานวจิยัและวรรณกรรมต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงมุมมองในเร่ืองความผกูพนั

ของพนกังานในองคก์รไดเ้ป็น 2 มุมมองแยกจากกนัอยา่งชดัเจน คือ 

 มุมมองของเหตุภายใน (Attitudinal perspectives of engagement) เป็นความผกูพนัใน

มุมมองทศันคติ เป็นลกัษณะของการยืนกราน ความคิดในดา้นบวก และการเติมเต็มในดา้นอารมณ์ 

เป็นการมองความผกูพนัในส่วนแนวคิดดา้นอุปนิสัย ประกอบดว้ย พลงัใจในการทุ่มเททาํงาน การ

อุทิศตวัเพื่องาน การซึมซบัและใจจดใจจ่อในงานซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการท่ีหมดกาํลงัใจในการทาํงาน

รวมไปถึงการถูกถากถางจากบุคคลในองคก์ร (Ferrer, 2005) 

 มุมมองของเหตุภายนอก (Situation perspectives of engagement) เป็นการกาํหนดวิธีการ

ทาํให้พนักงานมีพฤติกรรม จนกลายเป็นพนักงานท่ีมีความผูกพนัต่อองค์กร โดยมุ่งเน้นในส่วน

ระดบัความผกูพนัของพนกังาน (Hobson, 2007) 

 

 ความผกูพนัขององคก์รจะแสดงถึงความสามารถขององคก์รในการผลกัดนัให้พนกังาน

เกิดความผูกพนัต่อองค์กร มีความสัมพนัธ์กับความสามารถในการบรรลุผลการปฎิบติังานใน

ระดบัสูง และผลงานท่ีเป็นเลิศในดา้นธุรกิจ ความผกูพนัของพนกังานจะคงอยูคู่่กบัองคก์ร และเป็น

ส่วนสนับสนุนให้เกิดสินคา้และบริการ ทาํให้องค์กรประสบความสําเร็จมีกาํไรสูงสุด ซึงเป็น

มากกวา่แรงจูงใจในการทาํงานของบุคคลในองคก์ร หากองคก์รมีการส่ือสารท่ีดีกบับุคคลในองคก์ร

จะทาํให้สามารถสร้างความผูกพนัให้เกิดข้ึนในองค์กรไดอ้ย่างแทจ้ริง หากบุคคลในองค์กรไม่มี

ความผูกพนัในองค์กร อตัราการเขา้ออกของพนักงานจะสูง โดยเฉพาะอตัราการลาออก ผลการ

ปฎิบติังานจะลดนอ้ยลงเน่ืองจากพนกังานลดลง องคก์รขาดพนกังานท่ีมีคุณภาพในระยะยาว ขอ้มูล

หรือช่ือเสียงขององคก์รอาจเสียหายเน่ืองจากพนกังานไม่มีความรู้สึกท่ีจะปกป้อง และพดูถึงองคก์ร 
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ในทางท่ีดี องค์กรตอ้งสูญเสียเงินและเวลาท่ีตอ้งลงทุนไปกบัการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานท่ี

ลาออกไปจากองค์กร ขวญัและกาํลังใจในการทาํงานของบุคคลในองค์กรลดลง และอาจต้อง

รับภาระงานท่ีมากข้ึนจากการขาดแคลนพนกังาน เป็นการขดัขวางการเกิดความผกูพนัองคก์รของ

คนอ่ืน ๆ ได ้(อิทธินนั สันทศั, 2550) ความผกูพนัในองคก์รนั้นจึงมีความสําคญัอยา่งมากต่อองคก์ร 

โดยมีแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยัมากมาย สรุปได ้ดงัน้ี 

 

 

 Hewitt  Associates (2004)  ไดท้าํการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลในการทาํวิจยัในเร่ืองของ

ความผกูพนัของพนกังาน โดยสามารถแบ่งปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสบการณ์ทาํงานและระดบั

ความผกูพนัออกเป็นแต่ละดา้น ถึงแมว้า่ในแต่ละองคก์รจะมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัข้ึนอยูก่บั

สภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมขององคก์รนั้นก็ตาม ปัจจยัท่ีผลกัดนัใหเ้กิดความผกูพนั สามารถสรุป

รวมไดท้ั้งหมด 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

 

 1. People รวมไปถึงพนกังานทุกระดบัท่ีทาํงานจากระดบัล่างจนถึงระดบัผูบ้ริหารและ

รวมไปถึงลูกคา้  

 2. Work / Value คุณค่าในการดาํเนินงาน ท่ีรวมไปถึงการเห็นคุณค่าและแรงจูงใจจาก

ภายในของพนกังาน หนา้ท่ีในการทาํงาน และทรัพยากร 

 3. Opportunities โอกาสและความกา้วหนา้ในการดาํเนินการ หมายรวมไปถึงโอกาสใน

การไดรั้บการฝึกอบรม และไดรั้บการยอมรับ การพฒันาศกัยภาพในการทาํงานและความกา้วหน้า

ในสายอาชีพ 

 4. Processes and procedures คือ วิธีการและแนวทางในการทาํงาน รวมไปถึงนโยบาย

ขององคก์ร แนวทางในการบริหารบุคคล 

 5. Quality of  life คุณภาพชีวิตของพนกังาน รวมไปถึงความสมดุลระหวา่งงานและการ

ดาํรงชีวติของพนกังาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และความปลอดภยัในการทาํงาน 

 6. Compensation / Total rewards คือ  ค่าจา้ง ประโยชน์ และสวสัดิการทั้งดา้นท่ีเป็นตวั

เงินและไม่เป็นตวัเงิน 
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ภาพที ่  2.3  ปัจจยัท่ีผลกัดนัใหเ้กิดความผกูพนั (Driver of engagement) (Hewitt Associates, 2004) 

  

 

 การวจิยัเชิงสาํรวจท่ีสนบัสนุนในเร่ืองพฤติกรรมของพนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ร

นั้น ORC International เป็นบริษทัเอกชนท่ีไดมี้การให้บริการทาํวิจยัทางการตลาด ไดมี้การทาํแบบ

สาํรวจในเร่ือง ความผกูพนัของพนกังาน โดยการสาํรวจพนกังานส่วนใหญ่ในเร่ืองความรู้สึกผกูพนั

องคก์ร โดยบริษทั ORC International ไดน้าํเอาหลกัพื้นฐานในเร่ือง Say, Stay, Strive มาใชใ้นการ

ทาํสาํรวจ ซ่ึงวดัไดจ้าก 

1. การท่ีพนกังานพดูในทางบวกเก่ียวกบับริษทั 

2. มีเจตนาในการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองกบับริษทั และมีพนัธสัญญากบับริษทัต่อไป 

3. มีความพยายามด้ินรนท่ีจะทาํงานอยา่งสุดความสามารถใหอ้งคก์รท่ีตนอยู ่

  

 ซ่ึงทั้งหมดเป็นลกัษณะท่ีแสดงออกไดถึ้งการท่ีพนกังานมีความผูกพนัต่อองค์กร ซ่ึงได้

ใหค้วามหมายไปในทิศทางเดียวกนักบั Hewitt  Associates  โดยสรุปความหมายของพฤติกรรมท่ีมี

ความผกูพนัองคก์รวา่ 
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 1. Say  ความผกูพนัของพนกังาน คือ พนกังานมีการพูดแกต่้าง หรือพูดสนบัสนุนในเชิง

บวกแก่องคก์ร 

 2. Stay  ความผกูพนัของพนกังาน คือ พนกังานตอ้งการทาํงานอยูก่บัองคก์รและอุทิศตน

ในการทาํงานใหแ้ก่องคก์รต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 

 3. Strive  ความผกูพนัของพนกังาน คือ พนกังานมีความพยายามและด้ินรนท่ีจะทาํงาน

เพื่อให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย โดยเก่ียวพันถึงการทาํงานเพิ่มจากท่ีได้รับ          

การเสนอแนะความคิดใหม่ และการทาํงานใหอ้งคก์รมากกวา่ท่ีองคก์รไดค้าดหวงั 

 โดย ORC International ไดส้รุปรูปแบบของความผกูพนัขององคก์รไวว้า่ เกิดจากปัจจยั

ผลกัดนั 3 ประการ คือ 1.ความตอ้งการพื้นฐาน (Basic needs)  2.ความตอ้งการทางสังคม (Social 

needs)  3.การไดรั้บการยกยอ่งจากผูอ่ื้น (Esteem needs) ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัให้พนกังานมีพฤติกรรม

ท่ีมีความผกูพนั หรือ ไม่มีความผกูพนัองคก์ร 

 

 อิทธินนั  สันทศั (2550)  ไดก้ล่าวถึงงานวิจยัของ The Gallup Organization วา่ไดท้าํการ

วจิยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัองคก์ร โดยสรุปไว ้5 ปัจจยั คือ 

 1. บรรยากาศ  คือ  สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน ซ่ึงมีทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีจบัตอ้งได ้เช่น 

ระบบงาน นโยบาย บุคคล อนัไดแ้ก่ หวัหนา้งาน เพื่อนร่วมงาน ลูกนอ้ง เป็นตน้ และสภาพแวดลอ้ม

ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น ความสัมพนัธ์ของพนกังานและผูบ้ริหารในองคก์ร ทศันคติของแต่ละคน ซ่ึงมี

อิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของพนกังานทั้งทางบวกและทางลบในสภาพแวดลอ้มขององคก์รนั้น

มีความสําคญัต่อความมุ่งมัน่ในการทาํงานและความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รและทีม ซ่ึงเป็น

รากฐานสาํคญัของความสาํเร็จในการบริหารงานของหวัหนา้งาน 

 2. หวัหนา้งานหรือผูจ้ดัการ  คือ  การไดรั้บการสนบัสนุนในการทาํงาน หรือการดูแลเอา

ใจใส่ ส่ิงสําคญัของหวัหน้างานท่ีตอ้งตระหนกั คือ การท่ีพนกังานจะทุ่มเททาํงานดว้ยใจนั้น ตอ้ง

เกิดจากการท่ีพนกังานรู้สึกผกูพนักบัองคก์ร ความรู้สึกผกูพนัเป็นความรู้สึกท่ีลึกซ้ึง ยากแก่การโยก

คลอนหรือเปล่ียนแปลง เป็นความรู้สึกท่ีผลกัดนัให้ทุ่มเท ทาํส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพื่อองค์กรหรือบุคคลท่ี

รู้สึกผกูพนั จากการวจิยัพบวา่องคก์รจะเติบโต แขง็แกร่งไดเ้ม่ือลูกคา้มีความผกูพนักบัองคก์ร ลูกคา้

จะผกูพนักบัองคก์รเม่ือไดรั้บบริการท่ีดีเลิศจากพนกังานท่ีบริการจากใจ โดยใชค้วามพยายามพิเศษ

ส่วนตวัท่ีจะทาํทุกวิถีทาง เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อลูกค้า พนักงานจะทุ่มเทเม่ือมี

ความรู้สึกผูกพนักบัองค์กร ความผูกพนัของพนกังานเกิดจากฝีมือของหัวหน้างานหรือผูจ้ดัการท่ี

ยอดเยี่ยม ท่ีสามารถมองเห็นจุดแข็ง (Strength) หรือความสามารถพิเศษเฉพาะตวั และจัดให้

พนักงานได้ทาํงานท่ีเหมาะกับจุดแข็งของแต่ละคน ประกอบกับพฒันาศักยภาพให้สูงยิ่งข้ึน 
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นอกจากน้ีหัวหน้างานหรือผูจ้ดัการ ยงัตอ้งมีจิตวิทยาท่ีจะจูงใจให้พนกังานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ

องค์กร และอยากทาํส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้เกิดข้ึนในทุกวนัท่ีทาํงาน การจะทาํส่ิงเหล่าน้ีไดห้มายความว่า 

หัวหน้างานหรือผู ้จ ัดการจะต้องเข้าใจว่า ในแต่ละตําแหน่งงานนั้ นควรจะใช้พนักงานท่ีมี

ความสามารถ ความรู้ในเร่ืองใดบา้ง และมีทกัษะสําคญัใดท่ีอาจจะทาํการฝึกฝนเพิ่มเติมได้ ควร

ทราบว่าผูท่ี้จะมาทํางานนั้ น ๆ ได้ดีควรมีพื้นฐานความรู้ด้านใด มีความชอบความถนัดเร่ือง

อะไรบ้าง นอกจากนั้ นหัวหน้างานหรือผู ้จ ัดการย ังต้องมีความใกล้ชิดกับพนักงาน และมี

ความสามารถในการประเมินทกัษะความรู้ของพนกังานได ้เพราะในการทาํงาน พนกังานแต่ละคน

จะมีการเพิ่มความรู้ ทกัษะความสามารถตลอดเวลา ถา้หวัหนา้งานหรือผูจ้ดัการไม่มีความสามารถ

ในการประเมิน ก็ไม่สามารถจดังานท่ีเหมาะสมกบัพนกังานได ้

 3. ลกัษณะของงาน  คือ  ลกัษณะการบริหารงานโดยภาพรวมขององค์กร วิธีการบงัคบั

บญัชา การทาํงานไดเ้หมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญ สภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานเหมาะสมตามหลกัอาชีวะอนามยั และความปลอดภยัในการทาํงาน  

 4. ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  คือ  นโยบายวางแผนการเติบโตในสายอาชีพให้กับ

พนกังาน การไดรั้บโอกาสในการเติบโตในอาชีพของตน การไดรั้บโอกาสในการพฒันาทกัษะท่ี

จาํเป็นในการทาํงาน 

 5. การตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคล  คือ  ความรู้สึกว่าไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็น

ธรรม มีความรู้สึกวา่ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร ความตอ้งการประสบความสําเร็จในชีวิต ความ

สมดุลระหวา่งการทาํงานกบัการใชชี้วติส่วนตวั จาํเป็นตอ้งอาศยัหวัหนา้งานและองคก์รช่วยกนั 

 ขั้นตอนความผกูพนัของคนในองคก์ร และแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข เพื่อสร้างความ

ผกูพนัให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน ความแตกต่างระหว่างพนกังานท่ีมีความผูกพนั กบัพนกังานท่ีไม่มี

ความผกูพนั 

 

 The Gallup Organization ไดน้าํเสนอแนวคิดในเร่ืองความผกูพนัของพนกังานท่ีแสดงถึง

พฤติกรรมของกลุ่มพนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อองค์กร กลุ่มพนกังานท่ีไม่รู้สึกผูกพนัองค์กรและ

กลุ่มพนกังานท่ีไม่มีความสุขต่อการทาํงานในองคก์ร The Gallup management journal’s semi-

annual employee engagement index พบวา่ 29% ของพนกังานเป็นพนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อ

องคก์ร 54% เป็นพนกังานท่ีไม่รู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร และ 17% เป็นพนกังานท่ีไม่มีความสุขต่อการ

ทาํงานในองค์กร โดยพนกังานจะส่งต่อความรู้สึกน้ีถึงทุกคนรอบ ๆ ขา้งดว้ย โดยแบ่งพนกังานใน

องคก์รออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
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 1. พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ร (Engaged employee) คือ พนกังานท่ีเปรียบไดว้่า

เป็นดาวเด่นในองค์กร ทาํงานด้วยความมีใจรักและทุ่มเทในงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ความสามารถ มีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รอยา่งแทจ้ริง และจะหาแนวทางในการ

ปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ เพื่อทาํใหอ้งคก์รกา้วไปสู่ความสาํเร็จในท่ีสุด 

 2. พนักงานท่ีไม่รู้สึกผูกพนัต่อองค์กร (Not-engaged employee) คือ พนักงานของ

องคก์รท่ีเปรียบเสมือนผีดิบในองคก์ร ทาํงานเพื่อให้งานเสร็จตามความตอ้งการเบ้ืองตน้ไม่มีใจรัก

และทุ่มเทในงาน ไม่มีการคิดคน้นวตักรรม ไม่เพียงแต่ไม่ให้คาํมัน่สัญญากบัองคก์ร แต่ยงัทาํงาน

เพื่อต่อตา้นวตัถุประสงคข์ององคก์รอีกดว้ย 

 3. พนกังานท่ีไม่มีความสุขต่อการทาํงานในองคก์ร (Actively disengaged employee) คือ 

พนกังานท่ีสร้างปัญหาใหก้บัองคก์ร มีทศันคติแง่ลบในการทาํงาน ไม่มีความสุขในงานท่ีทาํ และยงั

ส่งต่อความรู้สึกท่ีไม่ดีน้ีไปยงัพนักงานท่ีอยู่รอบขา้ง เปรียบเสมือน แอปเป้ิลเน่า ท่ีคอยทาํลาย

ความสําเร็จของผูอ่ื้น พนักงานประเภทน้ีไม่เพียงแต่ท่ีจะทาํงานไม่ประสบความสําเร็จ พนกังาน

เหล่าน้ียงัจะขดัขวางการทาํงานของพนกังานอ่ืน ๆ ดว้ย 

 

 ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีขององค์กรท่ีจะเพิ่มจาํนวนพนกังานท่ีมีความผกูผนัองค์กร และลด

พนกังานท่ีไม่มีความผกูผนั เปล่ียนใหมี้ความผกูพนัมากข้ึน ซ่ึงส่ิงท่ีจะช่วยเป็นแนวทางในการสร้าง

ความผกูพนั ไดคื้อผลการวิจยัของ  The Gallup Organization ท่ีใชเ้วลาศึกษาถึง 35 ปี สรุปไดว้า่มี

ปัจจยั 12 ประการท่ีเม่ือปฎิบติัครบถ้วนแล้วจะสร้างความผูกพนัให้เกิดแก่พนักงานในองค์กร   

(อิทธินนั  สันทศั, 2550) 

 

 

 จากปัจจยัทั้ง 12 ขอ้ สามารถจดัเป็น 4 กลุ่มใหญ่ตามความรู้สึกของพนกังาน จดัแสดงใน

รูปปิรามิด (Engagement pyramid) ดงัภาพท่ี 2.4 ไล่จากความสําคญัท่ีมีผลต่อการสร้างความรู้สึก

ผกูพนัจากปัจจยัท่ีเป็นรากฐานข้ึนไป เม่ือประเด็นทั้ง 12 ขอ้ไดรั้บการพฒันาจะทาํให้พนกังานเกิด

ความผกูพนั รู้สึกวา่ตนเป็นเจา้ขององคก์รและทุ่มเททาํงานอยา่งเตม็กาํลงั ดงัน้ี 
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ภาพที ่  2.4  ลาํดบัขั้นความผกูพนัของพนกังาน (Engagement pyramid) (อิทธินนั  สันทศั, 2550) 

 กลุ่มท่ี 1  Basic Need   เป็นคาํถามเสมือนความจาํเป็นขั้นพื้นฐานในการทาํงาน เป็นเร่ือง

ท่ีพนักงานจะถามว่า “เราไดอ้ะไรบา้ง” แสดงให้ทราบว่าการท่ีพนกังานถูกว่าจา้งมานั้นองค์กร

ตอ้งการใหท้าํอะไรและมีเกณฑ์วดัผลอยา่งไร และในการทาํหนา้ท่ีนั้น ๆ จะตอ้งไดรั้บอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือท่ีทาํใหส้ามารถปฎิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หากพนกังานไม่รู้เร่ืองน้ีอยา่งชดัเจนจะ

ไม่สามารถสร้างผลงานไดต้ามท่ีกาํหนด ซ่ึงจะมีผลต่อการประกอบการขององคก์รได ้

 กลุ่มท่ี 2  Management Support   พนกังานจะถามวา่ “เราให้อะไรบา้ง” หมายถึง เม่ือ

พนกังานเขา้มาทาํงานแลว้พนกังานมีความตั้งใจและพยายามอยา่งดีท่ีสุด เม่ือทาํงานแลว้พนกังานก็

ตอ้งการให้ผลงานของตนเป็นท่ีรับรู้ของหัวหน้างานหรือผูจ้ดัการในองค์กร พนักงานจะถามหา

โอกาสในการใช้ศกัยภาพ การยกย่องชมเชย การดูแลเอาใจใส่และการส่งเสริมให้พฒันาตนเอง 

เพื่อให้ทาํงานไดดี้ข้ึนและมีความกา้วหน้าในงานมากข้ึน เม่ือพนกังานไดรั้บการตอบสนองความ

ตอ้งการอยา่งเหมาะสมจะเกิดความรู้สึกผกูพนัและตั้งใจทาํงาน ดงันั้นจึงถือวา่คาํถามในลาํดบัขั้นท่ี 

1 และ 2 ถือเป็นพื้นฐานสาํคญั (Foundation) ของการสร้างความผกูพนัท่ีพนกังานมีต่อองคก์ร 
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 กลุ่มท่ี 3  Teamwork   พนกังานจะมีคาํถามในจิตใจว่า “เราเป็นส่วนหน่ึงของท่ีทาํงาน

หรือไม่” พนกังานตอ้งการรู้ว่าตนเองมีส่วนร่วมกบัทีมงานไดห้รือไม่ ความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึง

ของทีมไดรั้บการยอมรับกบักลุ่มคนท่ีมีคุณภาพ มีเพื่อนท่ีไวใ้จไดจ้ะทาํให้พนกังานเกิดความรู้สึก

อบอุ่นและสบายใจท่ีจะทาํงานในองคก์ร 

 กลุ่มท่ี 4  Learn & Grow   พนกังานในองคก์รตอ้งการความชดัเจนเก่ียวกบัอนาคตของ

ตน ต้องการมัน่ใจว่าหากทุ่มเทกับงานเต็มท่ี จะได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสเรียนรู้ พฒันา

ศกัยภาพและกา้วหนา้มากยิง่ข้ึน 

 

 Development Dimensions International Inc. หรือ DDI (2005)  บริษทัวิจยัและบริษทัท่ี

ปรึกษา ได้มีการศึกษาถึงความผูกพนัของพนักงานและไดนิ้ยามความหมายของความผูกพนัของ

พนกังานไวว้า่ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากพนกังานมีความสุข (People enjoy) และความเช่ือ (Believe) ในส่ิงท่ี

พวกเขาไดก้ระทาํและรับรู้ถึงคุณค่า (Value) ในส่ิงนั้นโดยไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี    

 1. ความสุขของพนกังาน (People enjoy)  หมายถึง  พนกังานมีความพอใจ และพึงพอใจ

ในส่ิงท่ีเขาไดท้าํ โดยงานหรือหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น ตรงกบัความสนใจและทกัษะท่ีตนเองมี 

 2. ความเช่ือ (Believe)  หมายถึง  การท่ีพนักงานไดรั้บรู้ว่าส่ิงท่ีเขาทาํนั้นมีความหมาย 

ต่องาน ต่อองค์กร และสังคมโดยรวม ซ่ึงเหล่าน้ีทาํให้พนกังานรู้สึกผูกพนั นอกจากน้ีการส่ือสาร

ระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน ในเร่ืองของเป้าหมายและแนวทางการปฎิบติังานเป็นส่ิงท่ีมี

ความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการเกิดความผกูพนั  

 3. คุณค่า (Value)  หมายถึง  การท่ีพนักงานได้รับการยอมรับจากองค์กร และได้รับ

รางวลัจากส่ิงท่ีเขาไดป้ฏิบติัไป การไดรั้บรางวลันั้นมีหลายรูปแบบ ทั้งในรูปของตวัเงิน สวสัดิการ 

และแผนการท่องเท่ียว แต่บางคร้ังการไดรั้บรางวลัจากหวัหน้าโดยการท่ีหัวหนา้ไดใ้ช้เวลาในการ

บอกถึงส่ิงท่ีเขาได้ทาํลงไปนั้นว่ามีคุณค่า และประโยชน์มากเพียงใด พนักงานก็สามารถรับรู้ถึง

คุณค่าของตนได ้

 โดยทาง DDI ไดก้ล่าวว่า ส่ิงเหล่าน้ีองค์กรสามารถสังเกตไดจ้ากระดบัความตั้งใจและ

พลงัท่ีทุ่มเทในการทาํงาน ซ่ึงทาง DDI ไดท้าํการสร้างตวัแบบของแนวทางในการสร้างความผกูพนั

ของพนกังานท่ีประกอบไปดว้ย 4 ขั้น ดงัภาพ 
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ภาพที ่  2.5  DDI’s  engagement  value (2005)   

 จากภาพ 2.5 แสดงให้เห็นถึงตวัแปรต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนัมา 4 ส่วน โดยเร่ิมจาก

การจดัคนให้ตรงกับงาน พฒันาทกัษะของผูน้ํา และการให้การสนับสนุน โดยผ่านระบบและ       

กลยุทธ์ท่ีเข้มแข็งขององค์กร ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจยัจะนาํไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ี

เหมาะสมและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมจะมีผลกระทบทางบวกในเร่ืองพฤติกรรมและทศันคติของ

พนักงาน โดยเฉพาะเร่ืองการสร้างความจงรักภกัดี ซ่ึงจะเป็นผลในเร่ืองของการคงอยู่ในองค์กร 

นอกจากน้ี สภาพแวดลอ้มท่ีสร้างความผกูพนั เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังานในการทาํงาน

ทําให้พนักงานทุ่มเทในการทํางาน ซ่ึงจะกลายมาเป็นพนักงานท่ีมีความผูกพัน ก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ในระยาวกบัองคก์ร คือ องคก์รจะมีลูกคา้ท่ีจงรักภกัดี และมีความพึงพอใจ เพิ่มอตัรา

Engagement  drivers 

• Right  employee  in  the  right  job 

• Exceptional  leadership 

• Organization  systems  and  strategies 

Work  environment 

• Aligned  effort  and  strategy 

• Empowerment 

• Teamwork  /  Collaboration 

• Support  and  recognition 

Engaged  employees 

• Greater  loyalty  

• Enhanced  effort 

 

Organization  success  

• Satisfied / Loyal customer 

• Increased  retention 

• Higher  profits  and  profitability 

• Revenue  growth 
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การคงอยู่ของพนกังาน เพิ่มกาํไรจากลูกคา้และสามารถสร้างกาํไรให้เพิ่มข้ึน ทาํให้รายไดเ้ติบโต

มากข้ึน โดยทาง DDI ได้ทาํการศึกษาและพบว่า ความผูกพนัของพนกังานนั้นประกอบไปดว้ย 

ค่านิยมของบุคคล (Individual value) เป้าหมายของงาน (Focused work) และการสนบัสนุนระหวา่ง

บุคคล (Interpersonal support) ซ่ึงในแต่ละองค์ประกอบมีส่วนประกอบย่อยท่ีแตกต่างกันไป 

สามารถอธิบายเพิ่มเติมได ้ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพที ่  2.6  รูปแบบความผกูพนั (Model  for  engagement) (DDI,  2005)   

 

 จากรูปแสดงถึงตวัแบบของความผกูพนัองคก์ร (Model  for  engagement) ประกอบไป

ดว้ย 3 ส่วน โดยในแต่ละส่วนนั้นมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร ซ่ึงจะมี

ผลใหค้วามผกูพนัดงักล่าวมีระดบัท่ีสูงข้ึน ซ่ึงแนวทางในการสร้างความผกูพนัของพนกังาน มีดงัน้ี 

 

1. เป้าหมายของงาน (Focus work)  ประกอบดว้ย 

 Align effort with strategy คือ ในการมอบหมายงานต่าง ๆ ควรมีความสอดคลอ้งระหวา่ง

ความสามารถ ความถนดัของพนกังานกบังานท่ีทาํ และมีกลยุทธ์ท่ีพนกังานแต่ละคนตอ้งมีความ

เขา้ใจถึงส่ิงท่ีองคก์รคาดหวงั และไดรั้บรู้ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบกบังาน 

 Empowerment คือ พนักงานมีอาํนาจท่ีเหมาะสม ท่ีสามารถใช้ในการตดัสินใจและ

จดัการงานของตนเอง 

2. ค่านิยมของบุคคล (Individual value) ประกอบดว้ย   

 Development plans คือ พนักงานต้องมีโอกาส และได้รับการสนับสนุนให้มี

ความกา้วหนา้ในงานท่ีทาํ 
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 Support and recognition คือ พนกังานไดรั้บผลตอบกลบัในดา้นของผลการทาํงานและ

องคก์รตอ้งยอมรับถึงความแตกต่างในดา้นแนวทาง ความคิดเห็นของพนกังานแต่ละคน 

3. การสนบัสนุนร่วมมือกนัระหวา่งบุคคล (Interpersonal support) ประกอบดว้ย 

 Teamwork คือ  ในกลุ่มต้องมีความร่วมมือกันในการทาํงานและมีสภาพแวดล้อมท่ี

พนกังานสามารถไวใ้จกนัได ้

 Collaboration  คือ  มีความร่วมมือกนัระหวา่งกลุ่ม ร่วมกนัแกปั้ญหา มีเป้าหมายร่วมกนั 

 

 จากแนวคิดท่ีได้ศึกษามานั้นมีความสอดคล้องกบัแนวคิดท่ีผูว้ิจยัเลือกใช้ในการศึกษา

ความผูกพนัองค์กร (Miner อา้งถึงใน สกาวรัตน์ อินทุสมิต, 2549) โดยแบ่งแนวคิดความผูกพนั

องคก์ร ออกเป็น 2 ดา้น คือ 

 1. ความผกูพนัทางดา้นพฤติกรรม (Behavior  Commitment)  เป็นความผกูพนัต่อองคก์ร

ในรูปของพฤติกรรมการแสดงออกอยา่งต่อเน่ืองคงเส้นคงวา คือ  เม่ือคนเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร

จะมีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเน่ือง คงเส้นคงวาในการทาํงานโดยไม่มีความคิด

เปล่ียนแปลงในการทาํงาน และพยายามรักษาสมาชิกภาพ  จากการเปรียบเทียบผลไดผ้ลเสียท่ีตวัเขา

ไดล้งทุนลงแรงไปในองคก์ร  

 2. ความผกูพนัทางดา้นทศันคติ (Attitudinal  Commitment)  เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ี

รู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ซ่ึงต่างจากแนวคิดแรกท่ีเป็นผลจากการเปรียบเทียบส่วนได้

ส่วนเสียมากกว่าคาํนึงถึงความรู้สึกท่ีบุคคลแสดงออก ความผูกพนัด้านทศันคติจะอยู่ในรูปของ

ความเช่ือมัน่ ยอมรับในเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร ตั้ งใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเต็มท่ี

เพื่อท่ีจะทาํงานร่วมกบัองคก์ร และปรารถนาท่ีจะรักษาสถานภาพสมาชิกขององคก์รไว ้

 

 จากแนวคิดดงักล่าวผูว้จิยัจึงสรุปลกัษณะความผกูพนัองคก์รออกเป็น 2 ดา้น คือ 

 1. ความผูกพนัองค์กรด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลในองค์กร ได้แก่ การท่ี

บุคคลในองค์กรมีการอุทิศตนโดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม

อย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองค์กร และมีความตอ้งการดาํรงสถานภาพในการทาํงานของตนใน

องคก์ร 

 2. ความผกูพนัองค์กรดา้นทศันคติของบุคคลในองคก์ร ไดแ้ก่ การท่ีบุคคลในองค์กรมี

ความรู้สึกวา่เป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการทาํงานของเขานั้นมีความสอดคลอ้งกนั ทาํให้เกิดการ

ยอมรับเป้าหมายขององคก์ร มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร และมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ร 

 . 
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3. ความหมายและแนวคิดเกีย่วกบัความสุขในองค์กร 

 ความรู้สึกมีความสุขกบัการทาํงานเป็นปัจจยัสําคญัในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและความ

ปลอดภยัในองคก์ร การลงทุนเพื่อสร้างบรรยากาศให้คนทาํงานมีความสุข การสร้างบรรยากาศให้

เกิดความสุขในการทาํงานเป็นประโยชน์ทั้งพนกังานและผูป้ระกอบการ โดยเช่ือวา่คนท่ีมีความสุข

หรือองคก์รท่ีมีบรรยากาศแห่งความสุข จะมีพลงัอนัยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรคผ์ลงานในทุกมิติ เช่น 

การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มคุณภาพ เพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้ สร้างสรรคน์วตักรรม มีความยืดหยุน่ 

ลดความสูญเสีย ลดการขาดหรือลางาน ลดความเครียดของบุคคลในองค์กร ลดอุบติัเหตุและโรค

จากการทาํงาน (Diener อา้งถึงใน ประทุมทิพย ์เกตุแกว้, 2551) พนกังานท่ีมีความสุขในการทาํงาน

จะสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีความรักและมีความผูกพนัในงาน           

ลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกในดา้นดีต่อองคก์ร  

 จากเหตุผลดงักล่าวทาํให้องคก์รระลึกอยู่เสมอว่า องค์กรจะพฒันาอยา่งไรเพื่อจูงใจและ

ส่งเสริมให้บุคคลในองค์กรเกิดความสุขในการทาํงาน และพร้อมทุ่มเทพลงัความสามารถในการ

ทํางาน ก่อให้เกิดงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคล่ือนองค์กรสู่

ความสาํเร็จ เพราะหากเกิดความสุขข้ึนในองคก์รแลว้ผลท่ีตามมา คือ องคก์รสามารถสร้างผลกาํไร

ไดเ้พิ่มสูงข้ึน มีโอกาสเติบโตในธุรกิจ และก่อให้เกิดความผูกพนัของคนในองคก์รท่ีจะสร้างพลงั

แห่งความสําเร็จให้เกิดตามพนัธกิจท่ีไดส้ร้างร่วมกนัขององค์กร และบุคคลในองค์กรจะช่วยเพิ่ม 

และรักษาลูกคา้ท่ีสร้างกาํไรแก่องคก์รได ้ตลอดจนเพิ่มความจงรักภกัดีของลูกคา้ ส่งผลให้องคก์ร

เกิดการเติบโตของยอดขาย และผลกาํไรอยา่งย ัง่ยนื จนกระทัง่สามารถเพิ่มมูลค่าหุน้ขององคก์รได ้

(The Gallup Organization, 2008) 

 

 

 ความสุขในองคก์ร ไดมี้ผูศึ้กษาและและรวบรวมไวม้ากมายหลายท่าน ซ่ึงการศึกษาวจิยั

คร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาความหมายและแนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความสุขในองคก์ร  ดงัน้ี 

 พรรณิภา  สืบสุข (2548)  ไดใ้ห้ความหมายว่า   ความสุขในองค์กร   หมายถึง   การท่ี

บุคคลไดก้ระทาํในส่ิงท่ีตนเองรัก รู้สึกสนุกสนาน และศรัทธาในงานท่ีทาํ มีความพึงพอใจในการ

ปฎิบติังาน ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ เกิดการสร้างสรรคท์างบวก 

 จิรา  เติมจิตรอารีย์ (2550)  ได้ให้ความหมายว่า   ความสุขในองค์กร   หมายถึง            

การเลือกทาํงานท่ีชอบ หรือการสร้างความพึงพอใจในงานท่ีทาํ หาวิธีการทาํงานให้มีความสุข 

พร้อมทั้งกาํหนดเป้าหมายหลายอยา่งภายในขอบเขตท่ีสังคมยอมรับ ตามความสามารถของตนเอง 

และมองเห็นทางไปสู่ความสาํเร็จได ้เกิดความสุขจากความสาํเร็จในงานตามมา 
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 Positive Sharing Company โดย Alexander Kjerulf and Chief Happiness Officer (2007) 

ไดใ้ห้ความหมายว่า   ความสุขในองค์กร   หมายถึง   ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลท่ี

ตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการทาํงาน โดยท่ีบุคคลนั้น 

1. เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินและสนุกกบังานท่ีทาํ (Really enjoy what you do) 

2. รู้สึกวา่ไดท้าํงานท่ีดีและภูมิใจในงานท่ีทาํ (Do great work you can feel proud of) 

3. รู้สึกวา่ไดท้าํงานกบัเพื่อนร่วมงานท่ีดี (Work with amazing / nice people) 

4. รับรู้วา่งานท่ีทาํอยูน่ั้นมีความสาํคญั (Know that what you do is important) 

5. รับรู้วา่มีบุคคลเห็นคุณค่าในงานของตน (Are appreciated  for your work) 

6. มีความรับผดิชอบต่องานท่ีทาํ (Get to take responsibility) 

7. มีความรู้สึกสนุกและมีความสุขในท่ีทาํงาน (Have fun at work) 

8. มีความรู้สึกไดรั้บการกระตุน้ในการทาํงาน (Feel motivated and energized) 

  

 นอกจากน้ี Alexander Kjerulf ยงักล่าววา่ความสุขในการทาํงานไม่สามารถท่ีจะผลกัดนั

หรือกดดนัให้ใครเกิดความสุขในการทาํงานได้ ความสุขในการทาํงานจะแตกต่างกนัในแต่ละ

บุคคล ปัจจยัหรือองค์ประกอบเดียวกนัอาจทาํให้บุคคลหน่ึงมีความสุข ในขณะท่ีอีกคนหน่ึงไม่มี

ความสุข นอกจากน้ีความสุขในการทาํงานหากเกิดข้ึนแลว้จะยนืยาว และไม่สามารถสร้างให้เกิดข้ึน

ในทนัทีทนัใด 

 Manion (อา้งถึงใน ประทุมทิพย ์ เกตุแกว้, 2551)  ไดใ้ห้ความหมายว่า   ความสุขใน

องค์กร   หมายถึง   ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ซ่ึงเป็นผลตอบสนองจากการกระทาํ การสร้างสรรค์

ของตนเอง มีความปลาบปล้ืมใจ นาํไปสู่การปฎิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการคาํนึงถึงการ

รับรู้ การแสดงออก การปฎิบติังานดว้ยความรู้สึกอยากท่ีจะทาํงาน บุคลากรมีความผูกพนัและมี

ความพึงพอใจท่ีได้ปฎิบติังานร่วมกนั เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีในท่ีทาํงาน ปฎิบติังานด้วยความรู้สึก

อยากท่ีจะทาํงาน มีความผกูพนัในงานและทาํใหค้งอยูใ่นองคก์รต่อไป     

 Warr (อา้งถึงใน พรรณิภา  สืบสุข, 2548)  ได้ให้ความหมายว่า   ความสุขในองค์กร   

หมายถึง   ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการ

ทาํงานหรือประสบการณ์ของบุคคลในการทาํงาน ประกอบดว้ยความร่ืนรมยใ์นงาน ความพึงพอใจ

ในงาน และความกระตือรือร้นในการทาํงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ 

 1. ความร่ืนรมยใ์นงาน (Arousal)  เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนในขณะทาํงาน โดย 

เกิดการสนบัสนุนในการทาํงาน และไม่มีความวติกใด ๆ ในการทาํงาน 
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 2. ความพึงพอใจในงาน (Pleasure)  เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนในขณะทาํงาน

โดยเกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน ชอบใจ พอใจ เต็มใจ สนใจ มีความถูกใจและยินดีในการปฎิบติังาน

ของตน 

 3. ความกระตือรือร้นในการทาํงาน (Self - Validation)  เป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคลท่ี

เกิดข้ึนในขณะทาํงานโดยเกิดความรู้สึกว่าอยากทาํงาน มีความต่ืนตวั ทาํงานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 

รวดเร็ว กระฉบักระเฉง มีชีวติชีวาในการทาํงาน 

 

 จากความหมายของความสุขในการทาํงานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ความสุข

ในการทาํงาน   หมายถึง   ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนในการทาํงาน โดยบุคคลนั้นเกิดความเพลิดเพลินและสนุกกบังานท่ีทาํ รู้สึกวา่ไดท้าํงานท่ีดี

และมีความภูมิใจในงานท่ีทํา รู้สึกว่าได้ทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานท่ีดี รับรู้ว่างานท่ีทํามี

ความสาํคญั มีบุคคลเห็นคุณค่าในงานของตน มีความรับผิดชอบต่องานท่ีทาํ มีความสุขท่ีไดรั้บการ

กระตุน้และเสริมพลงัในการทาํงาน 

 

 ความสุขในการทาํงาน (Joy at Work) ตามแนวคิดของ Manion (อา้งถึงใน ประทุมทิพย ์

เกตุแกว้, 2551)  หมายถึง  ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ จากการกระทาํ การสร้างสรรคข์องตนเอง มีความ

ปลาบปล้ืมใจนาํไปสู่การปฎิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอารมณ์ในทางบวก เช่น ความสุข 

สนุกสนาน ทําให้สถานท่ีทํางานเป็นท่ีน่าร่ืนรมย์ และมีสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีดี เกิด

สัมพนัธภาพท่ีดีในการทาํงาน มีความรู้สึกดีต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ทาํให้คงอยู่ในองค์กรต่อไป 

โดยองคป์ระกอบของความสุขมี 4 ดา้น  ดงัน้ี 

 1. การติดต่อสัมพนัธ์ (Connections)  หมายถึง  การรับรู้ท่ีทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ของ

บุคคลในองคก์ร โดยการมาร่วมงานกนั เกิดสังคมการทาํงานข้ึน เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลท่ีตน

ปฎิบติังาน ใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความปรารถนาท่ีดีต่อกนั 

 2. ความรักในงาน (Love  of  the  Work)  หมายถึง  การรับรู้ถึงความรู้สึกรักและผกูพนั

กนัอยา่งเหนียวแน่นกบังาน รับรู้วา่ตนมีพนัธกิจในการปฏิบติังานให้สําเร็จ มีความยินดีในส่ิงท่ีเป็น

องคป์ระกอบของงาน กระตือรือร้นในการปฏิบติังาน รู้สึกเป็นสุขเม่ือไดป้ฎิบติังาน มีความภูมิใจท่ี

ตนมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในงาน 

 3. ความสําเร็จในงาน (Work  Achievement)  หมายถึง  การรับรู้วา่ตนเองปฎิบติังานได้

บรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยได้รับความสําเร็จในการทาํงาน มีอิสระในการทาํงาน เกิด
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ผลลพัธ์การทาํงานในทางบวก ทาํให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต ภูมิใจในการพฒันาและเปล่ียนแปลงเพื่อ

ปฎิบติังานใหส้าํเร็จ มีความกา้วหนา้ทาํใหอ้งคก์รเกิดการพฒันา 

 4. การเป็นท่ียอมรับ (Recognition)  หมายถึง  การรับรู้ว่าตนเองไดรั้บการยอมรับและ

ความน่าเช่ือถือจากผูร่้วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา รวมทั้งแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูร่้วมงาน 

ตลอดจนไดใ้ชค้วามรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 

 จากแนวคิดท่ีได้ศึกษามานั้นมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีผูว้ิจยัเลือกใช้ในการศึกษา

ความสุขในองคก์ร (รวมศิริ  เมนะโพธ์ิ, 2550)  หมายถึง  ภาวะในการทาํงานท่ีบุคคลในองคก์รรู้สึก

มีความสุขกบัการทาํงาน มีผลงานท่ีออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพ และตรงกบัเป้าหมายท่ีวางไวท้ั้งใน

ระดบับุคคลและองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการทาํงานอยา่งมีความสุข 

(Happiness  in  the  Workplace) 5 ประการดว้ยกนั คือ 

 1. ความรักในงาน (Job Inspiration)  หมายถึง  กิจกรรมท่ีบุคคลตอ้งปฎิบติัเพื่อให้ภารกิจ

ท่ีตนไดรั้บมอบหมายนั้นบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีได้วางไว ้โดยบุคคลมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ี

ตวัเองไดท้าํ 

 2. ค่านิยมร่วมขององคก์ร (Organization’s Share Value)  หมายถึง  พฤติกรรมของบุคคล

ในองคก์รท่ียดึถือเป็นพฤติกรรมร่วม และมีการปฏิบติักนัมาอยา่งต่อเน่ืองจนเกิดเป็นวฒันธรรมของ

องคก์รนั้น 

 3. ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Friendships)  หมายถึง  การมีปฎิสัมพนัธ์ร่วมกนัใน

ท่ีทาํงานระหวา่งเพื่อนร่วมงาน โดยลกัษณะความสัมพนัธ์จะตอ้งมีความผกูพนัท่ีแน่นแฟ้นภายใน

กลุ่ม ใหก้ารยอมรับซ่ึงกนัและกนั 

 4. ผูน้าํ (Leaderships)  หมายถึง  ผูบ้ริหารหรือหัวหนา้งานท่ีมีลกัษณะสําคญัในการช่วย

ส่งเสริมหรือสร้างให้พนกังานเกิดการทาํงานอย่างมีความสุข โดยผูน้าํจะมีลกัษณะส่งเสริมและ

สร้างทีมงานภายใตก้ารบงัคบับญัชา มีการสร้างแรงจูงใจ สนับสนุน สร้างแรงปรารถนาในการ

ทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีผูน้าํตอ้งสร้างการส่ือสารแบบสองทางเพื่อให้เกิดการส่ือสารอยา่ง

โปร่งใสและอุทิศตนเองเพื่อส่วนรวม สร้างความรู้สึกท่ีดีใหเ้กิดกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 5. คุณภาพชีวิตในการทาํงาน (Quality of  Work Life)  หมายถึง  ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน

ขององค์ประกอบ 3 ดา้น คือ สภาพการทาํงาน (Work Environment) การมีส่วนร่วมของพนกังาน 

(Employee  Participation)  และการคาํนึงถึงความเป็นมนุษยใ์นการทาํงาน (Humanization of 

Work) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์รและพนกังานในการท่ีจะหาความพึงพอใจร่วมกนั เพื่อให้

พนกังานมีประสิทธิภาพในการทาํงานอยา่งสูงท่ีสุด 
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 ความสุขในการทาํงานมีส่วนช่วยให้ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานสามารถนาํไปพิจารณาใน

การปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงาน ส่งเสริมใหบุ้คคลในองคก์รเกิดความรู้สึกอยากทาํงาน มีการ

จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีผลใหบุ้คคลในองคก์รเกิดความยนิดีในงานท่ีทาํ ความสุขนั้นเป็น

อารมณ์ในทางบวก ความรู้สึกสดช่ืน มีชีวิตชีวา สนุกสนานกบัการทาํงาน ผลท่ีตามมาของความสุข

นั้นคือ บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้เกิดการคงอยู่ในงาน มีความตั้ งใจปฎิบัติงานให้มีคุณค่า และ

ประสิทธิภาพต่อไป 

 

4.ลกัษณะวฒันธรรมองค์กรแบบไทย 

 จากการศึกษาเอกสารท่ีเขียนโดยนกัวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในหนงัสือ 

การจดัการขา้มวฒันธรรม (เพช็รี  รูปะวิเชตร์, 2554) สามารถสรุปวฒันธรรมองคก์รแบบไทยได ้10 

ประการ ดงัน้ี 

 1. วฒันธรรมท่ีเป็นระบบครอบครัว (Family or Kinship Based System) การดาํเนินงาน

ในองค์กรส่วนใหญ่ของสังคมไทยตั้ งแต่อดีตมานั้ นจะมีลักษณะการจัดการเป็นแบบระบบ

ครอบครัวหรือระบบเครือญาติ คือ องค์กรมกัจะดาํเนินไปได้ด้วยจาํนวนสมาชิกภายในช่วยกัน

ทาํงาน ซ่ึงลักษณะเช่นน้ีเป็นผลมาจากระบบสังคมของชาวไทยท่ีให้ความเคารพและผูกพนักับ

ครอบครัว นอกจากน้ีการรับบุคคลเขา้ทาํงาน (Recruitment) หรือการเล่ือนตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน 

(Promotion) ในองคก์รไทยก็ไดใ้ชร้ะบบครอบครัว ผูบ้ริหารจะมีอาํนาจสูงสุดและเป็นผูต้ดัสินใจใน

การดาํเนินการแต่เพียงผูเ้ดียว ส่วนสมาชิกในองค์กรคนอ่ืน ๆ ก็ทาํหน้าท่ีไปตามความรับผิดชอบ

ของตน มกัไม่ค่อยมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้โตแ้ยง้ ปัจจุบนัองค์กรธุรกิจไทย

ขนาดเล็กท่ียงัใช้ระบบครอบครัวอาจไม่ประสบปัญหามากเท่าองค์กรขนาดใหญ่ หากจะยงัคง

ดาํเนินธุรกิจแบบครอบครัวไว ้ก็ตอ้งมีการปรับเปล่ียนการทาํงาน เช่น ควรมีการทาํงานแบบมือ

อาชีพ มีการวางแผน การประเมิน การจดับุคลากรท่ีเหมาะสมกบังาน มิฉะนั้นจะไม่สามารถดาํรงอยู่

ในสังคมธุรกิจทีมีการแข่งขนัสูงได ้ 

 2. วฒันธรรมท่ีมีการใช้ระบบอุปถมัภ์ (Patronage Based System) ดว้ยลกัษณะสภาพ

ของสังคมไทยเป็นสังคมแบบศกัดินามาก่อน จึงมีความสัมพนัธ์แบบไม่เท่าเทียมกนั คือ มีความเป็น

เจา้นายลูกนอ้ง ซ่ึงผูเ้ป็นนายจะตอ้งใหค้วามคุม้ครองดูแลลูกนอ้ง ลูกนอ้งก็ตอ้งทาํงานหรือรับใชเ้พื่อ

เป็นการต่างตอบแทนบุญคุณนั้น ๆ ในอดีตเจา้นายไม่มีเงินเดือนประจาํ จึงตอ้งเล้ียงชีพดว้ยการรับ

ของกาํนลัจากไพร่หรือลูกนอ้ง และเก็บค่าธรรมเนียมเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ดงันั้นวฒันธรรมการให้ส่ิงของ

แก่กนัในสังคมไทยจึงเป็นเร่ืองปกติ ส่วนใหญ่นั้นระบบอุปถมัภ์จะเกิดกบัหน่วยงานราชการ ใน
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บางคร้ังมีส่วนให้เกิดการใช้อาํนาจในทางท่ีจะก่อให้เกิดการทุจริต ระบบอุปถัมภ์น้ีต่อมาได้

เปล่ียนแปลงและพฒันาไปเป็นการอุปถมัภ์หรือพึ่งพากบัฝ่ายการเมือง ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีหลงัจากฟ้ืน

ตวัจากสภาพเศรษฐกิจได้มีนกัธุรกิจหันมาทาํงานดา้นการเมืองกนัมากข้ึนและทาํเป็นครอบครัว 

ส่งผลไปสู่ระบบอุปถมัภด์า้นการเมืองกบัการทาํธุรกิจชดัเจนยิ่งข้ึน ประเด็นวฒันธรรมท่ีเป็นระบบ

อุปถมัภ์น้ี ยงัมีความเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมการให้ของขวญัแก่กนั (Give Giving) ท่ีสังคมในแถบ

เอเชียมกัจะปฏิบติัต่อกนั ซ่ึงมีความหมายในดา้นการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั และแสดงออกถึง

ความรู้สึกผกูพนั รักใคร่ เป็นกลุ่มเดียวกนั การใหเ้พื่อต่างตอบแทน แต่ก็มีหลายเหตุการณ์ท่ีมีการให้

ของขวญัเพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ก่อน หรือทาํความรู้จกักนัก่อนจะมีการทาํธุรกิจร่วมกนั ใน

การทาํธุรกิจร่วมกนัในประเทศไทย การให้ของขวญันบัเป็นส่ิงท่ีนิยมกระทาํกนัเป็นอยา่งมาก มกั

นิยมปฏิบติัเร่ิมตั้งแต่การพบกนัคร้ังแรก วฒันธรรมท่ีเป็นระบบอุปถมัภน้ี์คงยากแก่การเปล่ียนแปลง

ใหห้มดไปจากสังคมไทย ดว้ยเพราะมีรากฐานท่ีติดแน่นมานาน และสังคมส่วนใหญ่ให้การยอมรับ

หรือมีการปฏิบติักันอยู่ เพราะล้วนแต่เอ้ือประโยชน์ให้ แต่ถึงแม้ว่าองค์กรจะปฏิบติัแบบระบบ

อุปถมัภใ์นเร่ืองการรับสมคัรเขา้ทาํงาน การเล่ือนตาํแหน่งหนา้ท่ี หรือการให้โอกาสในความสําเร็จ

ขององคก์รและบุคคลจะตอ้งระมดัระวงัการใชใ้ห้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และเกิดความยุติธรรมให้

มากท่ีสุด หรือมีการกาํหนดเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเป็นเง่ือนไข ถึงแมว้า่จะตอ้งปฏิบติัตามระบบอุปถมัภ์

น้ีก็ตาม 

 3. วฒันธรรมการนบัถือความมีอาวุโส (Seniority Based System) ดว้ยสภาพแวดลอ้ม

ของสังคมไทยและอิทธิพลของศาสนาพุทธ ท่ีทาํให้ชาวไทยให้ความนับถือเร่ืองอายุท่ีมากกว่า 

ดงันั้นความมีอาวุโสดว้ยอายุ ไดส่้งผลให้มีแบบปฏิบติัและการวางตนระหว่างผูท่ี้อาวุโสมากกว่า

และผูอ้าวุโสนอ้ยกวา่ กล่าวคือ ผูท่ี้อาวุโสนอ้ยกวา่ตอ้งแสดงความนบัถือผูท่ี้อาวุโสมากกวา่ในดา้น

คาํพูด การสนทนา การแสดงออกในการมีปฏิสัมพนัธ์ในสังคม (Social interaction) เช่น การไหว้

ทกัทาย ส่วนผูท่ี้อาวุโสมากกว่า จะมีอิทธิพลดา้นความคิด ทศันคติ และการกระทาํ ในการทาํงาน

ภายในองคก์ร ความนบัถือผูอ้าวุโสและผูมี้อาํนาจตาํแหน่งหนา้ท่ีไดถู้กนาํไปประพฤติปฏิบติั (ทั้ง

เร่ืองของอายุ ชาติตระกูล ความรู้ ความสามารถ ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ และระยะเวลาท่ี

ทาํงาน) ซ่ึงหากมีระดบัการปฏิบติัท่ีเหมาะสมก็สามารถทาํใหค้วามสัมพนัธ์เป็นไปอยา่งราบร่ืน และ

ส่งผลให้ภารกิจขององคก์รเจริญกา้วหน้า แต่ในขณะเดียวกนั หากมีการยึดติดในเร่ืองความอาวุโส

มากเกินไป ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถแต่อ่อนอาวุโสกว่า ก็ไม่สามารถแสดงออกในด้านความ

คิดเห็นท่ีดี ๆ ท่ีจะทาํให้งานขององค์กรเจริญก้าวหน้าได้ เพราะด้วยความรู้สึกไม่กล้า หรือรู้สึก

เกรงใจ หรือหากผูอ้าวุโสนอ้ยกว่าไดแ้สดงออกดา้นความคิดเห็นออกไปแลว้ขดักบัผูท่ี้อาวุโสกว่า 

โดยท่ีผูอ้าวุโสกว่าเป็นบุคคลท่ียึดติด มีอตัตาสูง (Ego) และไม่ยอมรับความคิดเห็นของผูท่ี้อาวุโส
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นอ้ยกว่า ก็อาจสร้างความขดัแยง้หรือถูกกล่าวหาวา่ไม่มีความเคารพนบัถือหรือไม่มีมารยาท แต่

อย่างไรก็ตามในสภาพของการเปล่ียนแปลงและอิทธิพลของสังคมแบบโลกาภิวตัน์ องค์กรไทย

จาํนวนมาก (ทั้งองคก์รธุรกิจ หน่วยงานราชการ สถาบนัการศึกษา) ไดมี้การเปล่ียนแปลงมากมาย

ในเร่ืองวฒันธรรมองค์กร ถึงแมว้่าระบบอาวุโสยงัคงมีอยู่ แต่ได้ลดบทบาทในหลาย ๆ องค์กร 

กล่าวคือ ผูท่ี้อ่อนอาวุโสกว่ามีความรู้ ความสามารถ จะได้รับการว่าจา้งเขา้มาทาํงานและได้รับ

มอบหมายใหท้าํงานในตาํแหน่งสูง ๆ หรือตาํแหน่งสาํคญั ๆ ไม่ตอ้งรอให้ทาํงานมาเป็นระยะเวลาท่ี

นานหรือต้องมีความอาวุโสก่อน อันเป็นระบบแบบคุณธรรม (Merit System) ซ่ึงระบบ

ความสามารถน้ีบางองค์กรต้องใช้เวลาท่ีจะสร้างการยอมรับได้จากทั้ งสองฝ่าย เพื่อให้บุคคล

สามารถลดความขดัแยง้และเกิดการทาํงานร่วมกนัอนัมุ่งเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ผูบ้ริหาร

องค์กรตอ้งมีนโยบายท่ีชัดเจนและให้ความเป็นธรรมกบับุคคลในองค์กรทุกคนในการไดพ้ฒันา

ตนเองและพฒันางาน 

 4. วฒันธรรมการเคารพผูมี้อาํนาจ / ตาํแหน่งหนา้ท่ี (Respect for Authority or Power) 

ดว้ยวฒันธรรมไทยเป็นสังคมเจา้นายมาก่อน ดงันั้นวฒันธรรมองคก์รจึงเป็นการให้ความเคารพแก่ผู ้

มีอาํนาจหน้าท่ี ตาํแหน่ง ผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง (Authoritarian) จึงมีอาํนาจในการสั่งการและตดัสินใจ

สําคญั ๆ อนัเป็นการประพฤติปฏิบติัแบบจากระดบับนสู่ระดบัล่าง (Top down) ส่วนบุคคลท่ีอยู่

ระดบัล่าง เป็นผูป้ฏิบติังานหรือลูกน้อง (Subordinate) มกัจะมีแนวโน้มการทาํงานแบบพึ่งพาหรือ

รอคาํสั่ง ไม่กลา้ทาํงานนอกเหนือคาํสั่ง เพราะจะวิตกกงัวลว่าหากทาํงานนอกเหนือคาํสั่งไปแล้ว

อาจเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายข้ึน ทาํให้ผูเ้ป็นหัวหน้าไม่พึงพอใจได ้เร่ืองการตดัสินใจ

หรือการมีความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลในองค์กรไทยมีอยู่ในระดบัท่ีน้อย ทั้งน้ีไม่ใช่เพียงผลมา

จากการให้ความสําคญักบัระบบอาวุโส ระบบอาํนาจหน้าท่ี และระบบอุปถมัภ์ แต่เพราะลกัษณะ

การจดัการในองคก์รไม่เปิดโอกาสให้เกิดข้ึนมากเท่าท่ีควร แต่อยา่งไรก็ตามพบว่า องคก์รไทยท่ีมี

วฒันธรรมองค์กรสมยัใหม่ท่ีผสมผสานวฒันธรรมองค์กรแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จะมีการเปิด

โอกาสใหบุ้คคลแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค ์การมีส่วนร่วมในการจดัการ ทั้งน้ีก็เพื่อให้

บุคคลในองคก์รมีส่วนร่วมในการทาํงานเพื่องคก์รให้มากท่ีสุด เพราะวฒันธรรมเช่นน้ีจะนาํองคก์ร

ไปสู่ความสาํเร็จท่ีถาวร 

 5. วฒันธรรมการทาํงานในกลุ่มพวกพอ้ง (In Group Working) ดว้ยสภาพสังคมไทยท่ีมี

ความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นกบัระบบครอบครัว ไดก่้อให้เกิดการทาํงานท่ีเป็นกลุ่มพวกพอ้ง หรือ

พรรคพวก กล่วคือ มีการจา้งงาน การทาํงาน การเล่ือนตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน ก็มกัจะทาํกนัภายใน

สมาชิกท่ีเป็นกลุ่มเดียวกนัเท่านั้น บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไม่รู้จกัหรือไม่ไดเ้ป็นพวกเดียวกนัก็มกัไม่ไดรั้บ

โอกาสให้ทาํงานด้วย ในการทาํงานแบบกลุ่มบางคร้ังอาจเป็นการดีสําหรับงานท่ีรีบเร่ง ท่ีหา
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บุคลากรไม่ได ้หรือตอ้งมีการตดัสินใจไปในทิศทางเดียวกนั เพราะหากสมาชิกมีความเขา้อกเขา้ใจ 

รักใคร่ ผกูพนักนั ก็จะช่วยเหลือเก้ือกลูกนัทาํงานใหลุ้ล่วงไปอยา่งดี แต่ในทางกลบักนัหากสมาชิกมี

ความคุน้เคยกนัมากเกินไป การมีความเกรงใจต่อกนัอาจลดนอ้ยลง การสั่งการ การขอร้องให้ทาํงาน

ก็อาจยากลาํบากแก่ผูเ้ป็นหวัหนา้ก็ได ้หรือก่อใหเ้กิดการเอารัดเอาเปรียบกนั นอกจากน้ีการทาํงานท่ี

เน้นเฉพาะกลุ่มพรรคพวก อาจส่งผลทาํให้บุคคลในองค์กรเกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่ไดเ้ป็นส่วน

หน่ึงในองค์กร รู้สึกว่าตนเองแปลกแยก ไม่ไดรั้บการยอมรับให้อยู่ในกลุ่ม ซ่ึงความรู้สึกเช่นน้ีจะ

นาํไปสู่การสร้างความไม่เท่าเทียมกนั ความอิจฉาริษยา และความขดัแยง้ในองคก์รได ้

 6. วฒันธรรมความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล (Personal Relationship) องคก์รไทยส่วนใหญ่จะ

มีความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล นบัตั้งแต่การรับสมคัรบุคคลท่ีมีบุคคลรู้จกัแนะนาํไป หรือรับบุคลากร

เข้าไปทาํงาน ก็เพราะมีความรู้จกัคุ้นเคยกัน หรือมีความสัมพนัธ์อย่างใดอย่างหน่ึงต่อกัน เช่น       

ลูกศิษย ์ลูกของเพื่อน ลูกของหวัหน้า เป็นตน้ รวมทั้งการรับบุคลากรในกรณีท่ีเจา้ของกิจการหรือ

ผูบ้ริหารไม่อาจปฎิเสธคาํร้องขอได ้แต่องค์กรไทยส่วนใหญ่ท่ีเป็นกิจการขนาดเล็ก ยงัไม่นิยมมี

ระบบการคดัเลือกท่ีชดัเจน ดว้ยการจดัเตรียมการทดสอบท่ีเป็นมาตรฐาน หรือมกัดูเฉพาะเอกสาร

การสมคัรงาน หากบุคคลท่ีองค์กรรับเข้าไปนั้นไม่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม ไม่มีการพฒันาตน 

พฒันางาน ย่อมส่งผลเสียต่อองค์กรอยา่งยิ่ง เพราะผูบ้ริหารจะไม่กลา้ตาํหนิตรง ๆ กบับุคลการนั้น 

อาจเป็นดว้ยวฒันธรรมไทยท่ีไม่นิยมการพูดตรง ๆ มีความรู้สึกเกรงใจ แต่มกัไปนินทาลบัหลงั ซ่ึง

การกระทาํเช่นน้ีไม่เกิดประโยชน์ต่องาน บุคลากรและองคก์ร 

 7. วฒันธรรมการรักษาใบหนา้หรือศกัด์ิศรี (Face Saving) ดว้ยประเทศไทยเป็นประเทศ

หน่ึงในแถบเอเชียท่ีมีทศันคติ ความเช่ือค่อนขา้งมากในเร่ืองศกัด์ิศรี (Privilege) ใบหนา้ (Face) และ

ดว้ยเป็นสังคมท่ียึดเร่ืองระบบอาวุโส ท่ีนบัถือ อายุ คุณวุฒิ อาํนาจท่ีครองอยู่ ดงันั้นเร่ืองการรักษา

ใบหนา้ การไม่ให้รู้สึกเสียหนา้ จึงเป็นวฒันธรรมท่ีชาวไทยส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบติั โดยเฉพาะเม่ือมี

ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล ในองค์กรไทยพบว่ามีจาํนวนมากท่ีผูอ้าวุโสน้อยกว่ามกัไม่กลา้แสดงความ

คิดเห็นตรง ๆ หรือแสดงความคิดเห็นท่ีตรงกนัขา้มกบัผูอ้าวุโสกวา่หรือผูบ้ริหาร ในทาํนองเดียวกนั

ก็มกัพบวา่ในหลาย ๆ สถานการณ์ผูอ้าวโุสกวา่ไม่ยอมรับความคิดเห็นหรือผลงานลูกนอ้ง อยา่งไม่มี

เหตุผลอนัสมควร ดว้ยความรู้สึกว่าตนเองเสียหน้าท่ีไม่รู้เร่ืองน้ีมาก่อน ในระดบัการปฏิบติังานจึง

มกัพบว่า เม่ือมีการทาํงานท่ีผิดพลาดหากบุคลากรได้รับการตาํหนิทั้งในท่ีลบัและสาธารณะ มี

แนวโน้มไม่ยอมรับการตาํหนินั้น ๆ ดว้ยไม่ไดคิ้ดพิจารณาว่าเป็นการตาํหนิความผิดพลาดในการ

ทาํงาน ไม่ไดต้าํหนิให้เกิดความอาย แต่กลบัมกัมีอาการโกรธ ไม่พอใจ น้อยใจ ไม่กล่าวคาํขอโทษ 

และไม่ปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน ในบางคร้ังการทาํงานท่ีผิดพลาดไม่วา่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในองคก์ร ทาํ
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ให้ผูบ้ริหารต้องจําใจปล่อยปละละเลยเร่ืองน้ีไป ซ่ึงหากพิจารณาผลลัพธ์ในการทํางานเพื่อ

ความสาํเร็จแลว้ พฤติกรรมหรือวฒันธรรมเหล่าน้ีมีผลเสียมากกวา่ประโยชน์ 

 8. วฒันธรรมกบัการรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีในระดบัตํ่า (Less of Concern 

on Good Working Condition) สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี คือ สภาพขององคก์รท่ีตั้งอยู่ ทั้ง

ภายนอกองคก์ร และภายในองคก์รท่ีเป็นอาคาร สถานท่ี ไดถู้กออกแบบจดัการ ดูแลให้มีสภาพทาง

กายภาพท่ีสะอาด สวยงาม มีการจดัเก็บส่ิงของเคร่ืองจกัร วสัดุอุปกรณ์ท่ีมองแล้วเป็นระเบียบ

เรียบร้อย มีความปลอดภยั (มีเคร่ืองดบัเพลิง มีป้ายบอก หรือเตือนเขตอนัตราย) บุคลากรทุกคนมี

จิตสํานึกเร่ืองความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มท่ีดี เช่น การเก็บกวาดก่อนหลงัทาํงาน มีการสวม

ใส่ถุงมือ สวมใส่หมวกกนัอนัตราย หรือมีเคร่ืองแบบท่ีเหมาะสม จากการสํารวจสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพขององค์กรธุรกิจไทยตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่าวฒันธรรมการจัดการองค์กรมี

แนวโนม้ไม่ให้ความสําคญัมากกบัการรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีสภาพท่ีดี ปลอดภยั 

สะอาด แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั สังคมไทยได้ให้ความสําคญักบัเร่ืองน้ีมากข้ึน หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบของภาครัฐก็ไดมี้นโยบาย และรณรงคท์าํให้องคก์รไทยมีวิสัยทศัน์ และความเขา้ใจ เห็น

ความสาํคญั และนาํไปประพฤติปฏิบติั 

 9. วฒันธรรมท่ีมีฐานของเหตุผลค่อนขา้งตํ่า (Less of Rational Management) ในความ

เป็นไทยท่ีมีความเช่ืออยูก่บัส่ิงเหนือธรรมชาติ ไสยศาสตร์ ท่ีนบัเป็นความเช่ือท่ีฝังลึกอยูใ่นวิถีชีวิต

ของชาวไทยมายาวนานและยากท่ีจะหายไปได ้ไม่วา่จะเป็นกลุ่มคนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงหรือไม่มี

ระดบัการศึกษาก็ตาม ดงันั้นในการทาํงาน การจดัการภายในองคก์ร ความเช่ือเหล่าน้ีก็ไดป้รากฏใน

พฤติกรรมการทาํงานดว้ยซ่ึงสะทอ้นไปถึงเร่ืองการจดัการท่ีไม่มีฐานของเหตุผลหรือมีอยูใ่นระดบัท่ี

ตํ่า อนัเป็นสภาพของวฒันธรรมการเคารพผูมี้อาํนาจหรือมีตาํแหน่งสูงกว่า จึงเป็นพฤติกรรมการ

พึ่งพาคาํสั่ง ไม่กลา้คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ แต่มกัอธิบายตามความคิด ความเช่ือของตน 

ในบางคร้ังเป็นการกระทาํท่ีเล่ือนลอย ขาดเหตุผล ดว้ยวฒันธรรมการทาํงานท่ีไม่ไดย้ดึหลกัการหรือ

ความเป็นเหตุผลไดส่้งผลต่อพฤติกรรมการทาํงานในภาพรวมของคนไทยในทางลบ  จึงควรรีบ

แก้ไขเพราะการจดัการองค์กรท่ีดีต้องอยู่บนฐานของเหตุผล ข้อมูล มากกว่าความรู้สึก จึงจะมี

ศกัยภาพในการแข่งขนัไดอ้ยา่งดี 

 10.  วฒันธรรมกบัการเรียนรู้งานในระดบัตํ่า (Less of Workplace Learning) คนไทยส่วน

ใหญ่มีทศันคติต่อการศึกษาวา่เป็นเร่ืองของโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา เม่ือเรียนจบในช่วงชั้นท่ี

สามารถประกอบอาชีพไดก้็พอเพียงแลว้ ไม่ตอ้งเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม และมีทศันคติต่อการเรียนว่า

เป็นเร่ืองท่ียาก ไม่สนุก น่าเบ่ือ ดงันั้นเม่ือเรียนจบแลว้ไปทาํงาน ก็มกัไม่ค่อยเรียนรู้งาน พฒันางาน 

และพฒันาตนอยา่งเต็มท่ี แต่กลบัมีพฤติกรรมทาํงานแบบทาํงานไปวนั ๆ รวมทั้งองคก์รบางแห่งก็
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ไม่มีการสอนงานหรือปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรท่ีดี ทาํให้บุคคลนั้นกลายเป็นคนไม่มีศกัยภาพใน

การทาํงาน จากการท่ีชาวไทยไม่ค่อยเขา้ใจหรือศึกษาเร่ืองโลกของการทาํงานในองคก์ร องคก์รไทย

ส่วนใหญ่จึงพบว่าบุคลากรขาดทกัษะในการทาํงาน ไม่ใส่ใจในการรักษากฏระเบียบ ขาดทกัษะ

เร่ืองของภาษาต่างประเทศ ขาดการจดัการเร่ืองเวลา ขาดความรับผิดชอบ จึงมีการทาํงานผิดพลาด

อยู่เป็นประจาํ อย่างไรก็ตามในสังคมโลกาภิวตัน์ องค์กรไทยส่วนใหญ่ได้มีการปรับเปล่ียนเพื่อ

รับมือกบัการเปล่ียนแปลง เพื่อความอยู่รอดและมีศกัยภาพในการแข่งขนั ดงันั้นวฒันธรรมการ

เรียนรู้ การพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง การประกนัคุณภาพ ไดถู้กนาํมาปรับใช้เพื่อให้เกิดเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ มีการจดัระบบการปฐมนิเทศ การสอนงาน การประเมินผลการปฏิบติังาน ท่ีชดัเจน

ใหก้บับุคลากร 

 

 วฒันธรรมองค์กรของไทยเป็นลักษณะท่ีสะท้อนวฒันธรรมของไทย ซ่ึงหากได้มี

การศึกษาเปรียบเทียบตามหลกัทฤษฎีวฒันธรรมการจดัการ และความเหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจ

ในยุคโลกาภิวตัน์แลว้ อาจเป็นลกัษณะของดาบสองคม (A Double – edged Sword) คือสามารถให้

ได้ทั้ งคุณและโทษในขณะเดียวกนั ทั้งน้ีการจะนําไปใช้ตอ้งอาศยัการพิจารณาอย่างลึกซ้ึงและ

เหมาะสม ในวจิยัน้ีไดศึ้กษาองคก์รธุรกิจไทย คือ บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั 

 

 บริษทั  ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2510 จากการรวมกลุ่ม

กนัของคนไทยท่ีมีความสามารถ และมีความตอ้งการท่ีจะก่อตั้งบริษทั ตรวจสอบสินคา้โดยคนไทย

ข้ึน โดยมีคนไทยเป็นผูบ้ริหารจัดการแต่มีมาตรฐานไปสู่สากล จึงได้ใช้ช่ือบริษัทว่า บริษัท 

ตรวจสอบสินคา้สากล จาํกดั (UNIVERSAL SURVEYING COMPANY LIMITED) หรือท่ีรู้จกักนั

ในนาม อสัโก ้(USCO) ผูบ้ริหารของบริษทัไดแ้สดงถึงความมัน่คง ซ่ือสัตย ์จริงใจ ต่อพนัธะสัญญา

ต่าง ๆ ท่ีบริษทัไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

 บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั มีบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ี

มีคุณสมบติั มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของทุก 

ฝ่าย และทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นผูซ้ื้อ และ ผูข้าย ในการปฏิบติังานนั้นบริษทัตรวจสอบสินคา้สากล 

(อสัโก)้ จาํกดั ไดใ้ห้บริการในดา้นการตรวจสอบสินคา้อาหารและผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร ซ่ึง

ใบรับรองท่ีออกจากบริษทันั้นไดรั้บการรับรองจากธนาคาร บริษทัประกนัภยั องค์กรธุรกิจนาํเขา้

และส่งออก รวมไปถึงห้องปฏิบติัการในการตรวจสอบสินคา้ การตรวจสอบสินคา้ท่ีบรรทุกเรือ 

และการรมยาฆ่าแมลงในการขนส่ง เป็นตน้ 
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ผูว้ิจยัไดเ้ลือกท่ีจะศึกษาบริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั เน่ืองจากเล็งเห็นว่า

เป็นองค์กรธุรกิจท่ีก่อตั้งโดยคนไทย  มีการบริหารองค์กรให้ประสบความสําเร็จผ่านการถ่ายทอด

วฒันธรรมองคก์รแบบไทย ช่วยใหก้ารดาํเนินงานมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององคก์รสูงสุด 

 

 

5.ลกัษณะวฒันธรรมองค์กรแบบญีปุ่่ น 

 จากการศึกษาเอกสาร บทความ และประสบการณ์ทาํงาน (เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์, 2554) 

สามารถสรุปวฒันธรรมองคก์รแบบญ่ีปุ่นได ้9 ประการ ดงัน้ี 

 1. วฒันธรรมท่ียึดระบบอาวุโส (Seniority Respect) วฒันธรรมองคก์รแบบญ่ีปุ่นจะให้

ความสาํคญักบัระบบอาวโุส คือ การทาํงานในองคก์รมาเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงเร่ืองน้ีมีผลเช่ือมโยง

กบัระบบการจ่ายค่าจา้ง ค่าตอบแทนในการทาํงานของชาวญ่ีปุ่นนั้นจะมีระดบัท่ีไต่สูงข้ึนตามอายุ

การทาํงานในองค์กร ระบบอาวุโสขององคก์รชาวญ่ีปุ่นนั้นรุ่นพี่หรือรุ่นนอ้งจะมีการช่วยเหลือซ่ึง

กนัและกนั (ไดรั้บการปฏิบติัเช่นน้ีตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน) รุ่นพี่มีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งสอนงาน แบ่งปัน

ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ในการทาํงานให้ลูกน้องอยา่งจริงใจ ในวฒันธรรมการทาํงานของชาว

ญ่ีปุ่นผูอ้าวโุสกวา่จะช่วยเหลือผูอ่้อนอาวโุสทั้งในเร่ืองสังคม และงานท่ีทาํ เพื่อให้การทาํงานดาํเนิน

ไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั้นระบบอาวโุสของญ่ีปุ่นจึงเป็นส่ิงจูงใจให้บุคลากรได้

ทาํงานอยูก่บัองคก์รนาน ๆ เพราะมีความมัน่ใจกบัการปรับเงินเดือน และความกา้วหนา้ในการงาน

ข้ึนไปเร่ือย ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ในการเล่ือนตาํแหน่งหรือปรับเงินเดือน นอกจากยึดระบบอาวุโส

แลว้ยงัใหค้วามสาํคญักบัความสามารถ และทกัษะดว้ย เพราะการทาํงานในองคก์รญ่ีปุ่นบุคลากรทุก

คนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพนับตั้ งแต่เข้าไปทํางานและตลอดไปจนกว่าจะออกจากงาน 

นอกจากน้ีในวฒันธรรมองคก์รญ่ีปุ่น ยงัมีการคาํนึงถึงเร่ืองความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งระหวา่งบุคคลใน

กลุ่มหรือองคก์รญ่ีปุ่นอ่ืนๆ อีกดว้ย 

 2. วฒันธรรมท่ีให้ความสําคญักบับุคลากรในองคก์ร (Emphasis  on  Human  and  Life  

Long Employment) องค์กรญ่ีปุ่นจะให้ความสําคญักบับุคลากรมาก นับตั้งแต่การสมคัรงาน 

กระบวนการคดัเลือก จะค่อนขา้งพิถีพิถนัมาก แต่ในขณะเดียวกนัก็จะให้โอกาสบุคลากรไดเ้รียนรู้

ถึงแมจ้ะไม่มีทกัษะ ประสบการณ์การทาํงานมาก่อนก็ตาม แต่เม่ือไดส้ัมภาษณ์และมองเห็นทศันคติ

ท่ีสะทอ้นความมุ่งมัน่ ก็จะใหโ้อกาสไดเ้ขา้มาทาํงาน เม่ือทาํงานแลว้ก็จะมีระบบการดูแลและพฒันา

บุคลากรอย่างต่อเน่ือง เป็นการปฏิบติัท่ีองค์กรเอาใจใส่เปรียบเหมือนการดูแลคนในครอบครัว

เดียวกนั องค์กรญ่ีปุ่นยงัมีการดูแลในเร่ืองสุขภาพและการพกัผ่อนของบุคลากร มีบริเวณให้ออก

กาํลงักายและยงัให้ความสําคญักบับุคลากรท่ีไดท้าํงานมายาวนานและทุ่มเททั้งปี จึงมีนโยบายได้
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เท่ียวพกัผอ่นและศึกษาดูงาน การให้ความสําคญักบับุคลากรและเทคนิคการสร้างขวญักาํลงัใจเป็น

ส่ิงท่ีชาวญ่ีปุ่นใช้กันมาก คือ การเปิดโอกาสให้ทราบเป้าหมายของกิจกรรมทุกอย่างท่ีเกิดข้ึน 

รับทราบขอ้มูลดา้นการทาํงาน การพฒันา การวิจยัท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์รอนัส่งผลกระทบต่อบุคลากร

ทุกคน และเม่ือมีการโยกยา้ยหนา้ท่ีการงานก็จะแจง้ผลและอนาคตให้บุคคลไดท้ราบ นบัเป็นการทาํ

ใหบุ้คลากรเห็นเส้นทางอาชีพ (Career Path) ของตนไดช้ดัเจน ระบบการทาํงานท่ีให้ความสําคญักบั

บุคลากรเป็นอยา่งมากและมีการจา้งงานตลอดชีพน้ี ไดส่้งผลให้บุคลากรท่ีเขา้ไปทาํงานในองคก์รมี

ความตั้งใจหรือมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานในองค์กรนั้น ๆ อย่างยาวนาน ทาํงานอย่างทุ่มเท มีความรักต่อ

องคก์ร ไม่คิดลาออกไปทาํงานท่ีอ่ืน 

 3. วฒันธรรมการตดัสินใจแบบกลุ่ม (Decision Making) ในองค์กรของชาวญ่ีปุ่นจะมี

กระบวนการทาํงานแบบกลุ่มหรือโดยความคิดเห็นท่ีพอ้งกนั เพื่อเป้าหมายของกลุ่มหรือองคก์รใน

ภาพรวม ดงันั้นสมาชิกทุกคนจะไดรั้บบทบาทในการทาํงานเท่าเทียมกนัในระบบการตดัสินใจ โดย

ไม่ไดข้ดัต่อการทาํงานท่ียึดอาวุโส เพราะผูอ้าวุโสหรือผูบ้ริหารจะรับฟังลูกนอ้ง ให้โอกาสลูกนอ้ง

ในการเสนอความคิดเห็นท่ีจะส่งผลดีต่อองคก์ร เป็นการสร้างขวญักาํลงัใจให้ลูกนอ้ง ปกติแลว้ชาว

ญ่ีปุ่นจะมีความสุภาพ ทั้งการแสดงออก การพูดจา และการแต่งกาย วิธีการตดัสินใจท่ีให้ทุกคนใน

องคก์รมีส่วนร่วมใชร้ะบบท่ีเรียกวา่ “ริงหงิ” (Ringi) คือ วธีิกาํหนดนโยบายขององคก์ร ดว้ยการร้อง

ขอการตดัสินใจเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท่ีแนะนาํให้มีกระบวนการนาํเสนอสู่ผูบ้งัคบับญัชาเบ้ืองบน

โดยผูจ้ดัการระดบัตํ่ากว่า เอกสารเสนอจากลูกจา้งผ่านฝ่ายบริหารสู่หัวหน้าส่วน สู่หัวหน้าแผนก 

และเร่ือยไปจนถึงผูบ้ริหารระดบัสูง จากนั้นจึงยอ้นผ่านกลบัลงไประดบัตํ่ากว่า ว่าขอ้เสนอไดรั้บ

การยอมรับหรือไม่อย่างไร กล่าวคือในแต่ละแผนงานผูบ้ริหารระดบักลางจะตอ้งเตรียมทางเลือก

ต่าง ๆ อนัเป็นคาํตอบของปัญหาท่ีเสนอข้ึนไปอย่างพร้อมมูล รวมทั้งขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ 

ซ่ึงทางเลือกต่าง ๆ ไดรั้บการปรึกษาหารือและขอความเห็นมาแลว้จากระดบัหวัหนา้งานหรือจากทุก

คนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยหนทางมาจากฐานของการประนีประนอมอนัจะส่งผลท่ีดีท่ีสุดต่อองค์กรและ

สามารถปฏิบติัไดจ้ริงมากท่ีสุด กล่าวไดว้า่ระบบน้ีทาํให้บุคลากรทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดนโยบายองคก์รได ้และสร้างความภาคภูมิใจ โดยเฉพาะความรักผกูพนัองคก์ร (Royalty)  

 4. วฒันธรรมท่ีเน้นคุณภาพ (Quality Focusing) ในองค์กรญ่ีปุ่นจะให้ความสําคญักบั

กระบวนการทาํงานทุกขั้นตอน ดังจะปรากฏคาํว่า “อย่าหยุดความพอใจอยู่เท่านั้ น ปรับปรุง

ผลิตภณัฑ์อยูต่ลอดเวลา” หรือคาํวา่ “Safety first ปลอดภยัไวก่้อน” นบัเป็นการกระตุน้บุคลากรทุก

คนนบัตั้งแต่ประธานบริษทัลงไปจนถึงพนกังานคนใหม่ใหช่้วยกนัมองหาแนวทางในการทาํงานให้

ดีข้ึน เพื่อลดอตัราของเสียลง ก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจกบัส่ิงท่ีไดช่้วยสร้างสรรคข้ึ์นมาพฒันา

งาน พร้อมกันนั้นองค์กรญ่ีปุ่นจะมีการพฒันาทักษะด้วยการปลูกฝังวฒันธรรมรักการแข่งขัน 
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เพื่อให้เกิดการกระทาํท่ีดีกว่าคู่แข่งเสมอ หากเป็นองค์กรธุรกิจ นอกจากจะมีการจดัการท่ีเน้น

คุณภาพแลว้ ยงัเนน้การบริการลูกคา้อยา่งเต็มท่ีอีกดว้ย โดยกระบวนการท่ีเนน้คุณภาพน้ี เร่ิมตั้งแต่

การผลิตสินคา้ การตรวจสอบคุณภาพสินคา้ การบรรจุหีบห่อ การโปรโมทสินคา้ ซ่ึงรวมไปถึง

ความประณีต ความสวยงามของการบรรจุหีบห่อ วฒันธรรมองคก์รท่ีเนน้คุณภาพน้ีสามารถสะทอ้น

ไดจ้ากหลกัการและการปฏิบติัท่ีเกิดจากองค์กรชาวญ่ีปุ่น และไดรั้บการเผยแพร่นาํไปปฏิบติัอยา่ง

แพร่หลาย อาทิ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การพฒันาคุณภาพโดยรวม (Total Quality 

Management : TQM) การพฒันาสถานท่ีทาํงานดว้ยการทาํกิจกรรม 5 ส หรือหลกัการพฒันาทกัษะ

การปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง (Kaisen or Continuous Development) 

 5. วฒันธรรมการเน้นให้บุคลากรเรียนรู้และพฒันา (Learning Organization and 

Personnel Development) ดว้ยลกัษณะของชาวญ่ีปุ่นท่ีรักการศึกษาและใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ ไม่วา่จะ

ทาํงานในอาชีพอะไรก็ตาม การทาํงานในองค์กรญ่ีปุ่นบุคลากรทุกคนตอ้งได้รับการปฐมนิเทศ 

(Orientation) ซ่ึงการปฐมนิเทศในบางองค์กรใชเ้วลามากกว่า 6 เดือน รวมทั้งการฝึกอบรมในงาน 

(On the Job Training) การสอนงานจากพี่เล้ียงหรือหวัหนา้งานรุ่นพี่ (Mentor) และในการทาํงานทุก

ปี บุคลากรตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการปรับเปล่ียนหรือพฒันา

ความรู้ ความสามารถเพื่อพฒันาทกัษะดา้นสติปัญญา (Cognitive Skill) หรือการพฒันาทกัษะการ

ทาํงาน การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ (Technical Skill) และทกัษะดา้นพฤติกรรมการทาํงาน (Behavior 

Skill) อนัเป็นเร่ืองการรักษากฎระเบียบวินยั การทาํงานอยา่งมีจิตสํานึกต่อหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

และองคก์ร เป็นตน้ ตวัอยา่ง บริษทั โตโยตา้ประเทศไทย จาํกดั มีการลงทุนสร้างศูนยฝึ์กอบรมดา้น

ทกัษะใหก้บับุคลากรของตนกวา่ร้อยลา้นบาท  

 6. วฒันธรรมการหมุนเวียนเปล่ียนงาน (Job Rotation) องคก์รญ่ีปุ่นมีการพฒันาส่งเสริม

ใหบุ้คลากรไดมี้การเรียนรู้และพฒันาอยูเ่สมออนัเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและองคก์รในภาพรวม 

การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาน้ี เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งเสริมระบบการหมุนเวียนเปล่ียน

งานภายในองคก์รหรือเปล่ียนหนา้ท่ีความรับผดิชอบอีกดว้ย องคก์รญ่ีปุ่นจะมีการปฏิบติัให้บุคลากร

ทุกคนเม่ือทาํงานในหน้าท่ีหน่ึงเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้จนเกิดความชาํนาญ ตอ้งมีการถ่ายทอด0ให้

บุคลากรท่ีมาทาํงานในตาํแหน่งนั้น ๆ ใหม่แลว้จึงยา้ยไปทาํงานในหน้าท่ีใหม่ เพื่อเรียนรู้งานใหม่ 

การปฏิบติัเช่นน้ีเกิดข้ึนทั้งในระดบัปฏิบติัการและระดบัผูบ้ริหาร นอกจากน้ีระบบการสับเปล่ียน

โยกยา้ยตาํแหน่งงาน ยงัเป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัการใหค้วามสาํคญักบับุคคลในองคก์ร 

0 7. วฒันธรรมการวางแผนระยะยาว (Long Term Planning)0 ดว้ยชาวญ่ีปุ่นมีนิสัยทาํงาน

อยา่งรีบเร่งและเคร่งครัดในเร่ืองของเวลา โดยเฉพาะการทาํงานในองคก์รภาคอุตสาหกรรม ท่ีตอ้งมี

การผลิตตามคาํสั่งซ้ืออนัมีระยะเวลาส่งมอบท่ีชดัเจน มีการแข่งขนัสูงตลอดเวลา จะพบว่าองค์กร
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ญ่ีปุ่นจะมีวฒันธรรมการจดัการท่ีเนน้การวางแผนระยะยาวท่ีเกิดข้ึน และเน้นคุณภาพควบคู่กนัไป 

การคิดวางแผนเพื่อป้องกนัดว้ยการประชุมกนัอยูต่ลอดเวลา เพื่อวางแผนป้องกนัความเส่ียงต่อการ

สูญเสียศกัยภาพในการแข่งขนั หากไดไ้ปเยี่ยมชมโรงงานขององคก์รญ่ีปุ่น เราจะพบวา่สภาพของ

สถานประกอบการจะมีการก่อสร้างอาคารท่ีเป็นสัดเป็นส่วน มีระบบความปลอดภยัท่ีดี มีการจดัผงั

การทาํงาน ทุกอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 8. วฒันธรรมท่ีมีความยืดหยุน่ (Flexibility) องคก์รญ่ีปุ่นให้ความสําคญักบับุคลากรและ

การมีส่วนร่วมในการทาํงาน การตดัสินใจแบบกลุ่ม การพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง และแต่ละแผนก

จะทาํงานอย่างเต็มท่ีและรับผิดชอบ สามารถประสานงานกันอย่างดี องค์กรญ่ีปุ่นมกัเป็นการ

กระจายอาํนาจ มีความคล่องตวัสูง เน่ืองดว้ยอาํนาจไม่ไดถู้กรวมไวท่ี้ศูนยก์ลาง (ระบบอาวุโสไม่ได้

มีอิทธิพลในเร่ืองน้ี) เช่น หากหน่วยงานใดอยูใ่กลก้บัเหตุการณ์นั้นมากท่ีสุด จะไดรั้บโอกาสให้เป็น

แกนนําในการจัดการกับปัญหานั้ นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจดัการท่ีมีความ

คล่องตวั ยืดหยุ่นง่าย ชาวญ่ีปุ่นเรียกว่า “การจดัการองค์กรแบบอะมีบา ในขณะเดียวกนัถึงแมว้่า

องค์กรญ่ีปุ่นมีความยืดหยุ่น ปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ แต่วฒันธรรมองค์กรท่ีฝังรากลึก คือ 

การรักษากฏระเบียบขององค์กร ดังท่ีเราจะสังเกตได้จากการทาํงานขององค์กรญ่ีปุ่นจะมีการ

ปลูกฝังอบรมใหบุ้คลากรทุกคน ทุกระดบัไดรั้บทราบและเขา้ใจ นโยบาย กฏระเบียบขององคก์ร มี

การเขม้งวดในการประพฤติปฏิบติัตามกฏระเบียบท่ีเคร่งครัด มีการอบรมอยู่เป็นประจาํ มีการติด

ป้ายประกาศต่าง ๆ ในบอร์ดสาํหรับพนกังาน แมก้ระทัง่ในหอ้งนํ้า หอ้งรับประทานอาหาร 

 9. วฒันธรรมการให้ของขวญั (Gift Giving) ประเทศญ่ีปุ่นมีวฒันธรรมการให้ของขวญั

แก่กนั ซ่ึงมีการปฏิบติักนัในครอบครัว และการดาํรงชีวติทัว่ไป สําหรับการทาํงานในองคก์รการให้

ของขวญัแก่กนัก็มีการปฏิบติั ซ่ึงจะเป็นการท่ีหัวหน้าหรือผูบ้ริหารให้ของขวญัแก่ลูกน้อง หรือ

ลูกน้องให้ของขวญักบัหัวหนา้หรือผูบ้ริหารในเทศกาลต่าง ๆ รวมไปถึงการให้ของขวญัเม่ือมีการ

ทาํธุรกิจร่วมกนั หรือเจรจาต่อรองทางธุรกิจ นอกจากน้ีในการทาํงานของชาวญ่ีปุ่นยงัมีวฒันธรรมท่ี

รุ่นพี่หรือผูบ้ริหารจะตอ้งพารุ่นน้องไปรับประทานอาหารเย็นร่วมกันตอนหลังเลิกงาน และใน

ระหว่างรับประทานอาหารเยน็นั้น ก็มกัมีการด่ืมสังสรรค ์และร้องเพลง นอกจากเป็นการพกัผ่อน

แลว้ยงัเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพนัธ์ให้แน่นแฟ้น เป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมองคก์ร ความคิด 

การปฏิบติั 

 

 ความเป็นสังคมโลกแบบโลกาภิวตัน์ ส่งผลใหว้ฒันธรรมองคก์รแบบญ่ีปุ่นหลาย ๆ อยา่ง

ได้รับการเผยแพร่ไปยงัองค์กรต่าง ๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะวฒันธรรมท่ีเน้นเร่ืองของคุณภาพ การ

ทาํงานและการตดัสินใจเป็นทีม รวมทั้งวฒันธรรมบางอยา่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากองคก์รญ่ีปุ่น 
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เช่น วฒันธรรมการจา้งงานตลอดชีพ เพราะทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายดา้นการจา้งงานให้กบัอคก์ร และเม่ือ

มีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ก็ทาํใหอ้งคก์รปรับตวัยากและไม่สามารถจา้งงานบุคคล

ใหม่ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมได ้ซ่ึงในวจิยัน้ีไดศึ้กษาองคก์รธุรกิจญ่ีปุ่น คือ บริษทั โอมิค จาํกดั  

 

 บริษทั โอมิค จาํกดั ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2497 ท่ีประเทศญ่ีปุ่นเพื่อดาํเนินการตรวจสอบ

คุณภาพขา้ว ท่ีส่งออกจากประเทศไทยไปยงัประเทศญ่ีปุ่น และได้ขยายงานตรวจสอบ ดูแลการ

ขนส่งสินคา้เร่ิอยมาจนกลายเป็นเครือข่ายครอบคลุมไปทัว่โลก ด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

ประกอบกบัประสบการณ์ท่ีมีมาเน่ินนาน รวมทั้งระบบควบคุมคุณภาพสินคา้ท่ีมีความเป็นสากล ทาํ

ใหเ้กิดการบริการท่ีมีความพร้อมและถูกตอ้งแม่นยาํ ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ มีสาํนกังานกวา่ 

46 สาขาทัว่โลก จึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นผลิตภณัฑเ์กษตร ป่าไม ้ประมง อาหาร แร่ธาตุ เคร่ืองจกัร 

โรงงานอุตสาหกรรม และผลิตภณัฑ์ดา้นอุตสาหกรรมทุกชนิด มีการมุ่งเนน้การตรวจสอบและการ

ประเมิน การวิเคราะห์ การออกใบรับรอง และงานบริการให้คาํปรึกษา ซ่ึงใบรับรองคุณภาพและ

รายงานท่ีออกโดยบริษทั โอมิค จาํกดัจดัว่าเป็นเอกสารสําคญัท่ีใช้ในโลกธุรกิจอย่างกวา้งขวาง 

บริษทั โอมิค จาํกดั สาขาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ประเทศไทยนั้นเป็นสาขาต่างประเทศท่ีใหญ่

ท่ีสุดในเครือบริษทัโอมิค เป็นหน่ึงในบริษทัผูน้าํการตรวจสอบ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินคา้

อาหารและการเกษตร ร่วมสร้างสรรค์งานคุณภาพทั้งในด้านการตรวจสอบเมล็ดธัญพืช บริการ

ตรวจสอบสินคา้ การควบคุมแมลง รวมไปถึงการวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ 

  

 ผูว้จิยัไดเ้ลือกท่ีจะศึกษาบริษทั โอมิค จาํกดั เน่ืองจากเล็งเห็นวา่เป็นองคก์รธุรกิจท่ีก่อตั้ง

โดยคนญ่ีปุ่นและขยายองคก์รมายงัประเทศไทย มีการบริหารองคก์รให้ประสบความสําเร็จผา่นการ

ถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรแบบญ่ีปุ่น ช่วยให้การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของ

องคก์รสูงสุด 

 

6.งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 เพ็ญพิชชา ตั้ งมาลา (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ความสุขในการทาํงานของพนักงาน กอง

บาํรุงรักษากลางโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง โดยทาํการเก็บขอ้มูลจากพนกังานท่ีปฏิบติังานใน

กองบาํรุงรักษากลางโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง จาํนวนทั้งส้ิน 272 คน จากการศึกษาพบว่า 

พนกังานกองบาํรุงรักษากลางโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัลาํปางส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 

41 – 50 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ซ่ึงเป็นพนักงานระดับ

ปฏิบติัการ ภาพรวมความสุขในการทาํงานของพนกังานอยูใ่นระดบัสูง โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจยั
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ท่ีก่อให้เกิดความสุขในการทาํงานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งต่อปัจจยัดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร 

ส่วนปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีทาํงาน และดา้น

ผูน้าํ พนกังานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสุขใน

การทาํงานของพนักงาน ได้แก่ อายุ และระดบัการศึกษา โดยมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการ

ทาํงานของพนกังานของพนกังานในภาพรวมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัตาํแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน และอายุการทาํงาน 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการทาํงาน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ดงักล่าว 

 ลลิดา พิมพการัง (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีผลกัดนัให้เกิดความผูกพนัของพนกังาน

ต่อองค์กรในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มตวัอย่าง

ประชากรชายและหญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 60 ปี เป็นพนกังานท่ีเขา้ทาํงานในองคก์ร

ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีดาํเนินการในประเทศไทย ซ่ึงมีอายุงานไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน จาํนวน 410 ชุด 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กรในประเทศไทย และ

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรไทย ได้แก่ ปัจจัย

ความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพ ปัจจยัการมีส่วนร่วมในการทาํงาน ปัจจยัเงินเดือนและสวสัดิการท่ี

ไดรั้บ ปัจจยัการแข่งขนัและการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ปัจจยัการไดรั้บการยอมรับ และ

ปัจจยัความเช่ือมัน่ในผูน้าํ ส่วนปัจจยัการพฒันาและการเรียนรู้ภายในองค์กร การฝึกอบรม และ

เคร่ืองมือในการทาํงานอย่างเหมาะสม ปัจจยัการส่ือสาร ปัจจยัจรรยาบรรณและคุณธรรมในการ

ทาํงาน แมจ้ะมีระดบัความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ท่ีจะผลกัดนัให้เกิดความผกูพนั ปัจจยัเหล่าน้ี

เป็นปัจจยัสนบัสนุนให้พนกังานเกิดความผกูพนั และทุ่มเทในการทาํงาน พนกังานท่ีมีความผกูพนั

ต่อองคก์รจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมความผกูพนั โดยการท่ีพนกังานมีการพูดแกต่้าง การ

ท่ีพนักงานตอ้งการทาํงานอยู่กบัองค์กร การท่ีพนักงานมีความพยายามและด้ินรนท่ีจะทาํงานกบั

องคก์ร 

  ชุติมณฑน์ ฟ้าภิญโญ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสุขในการทาํงานของพนกังานบริษทั 

ควอลิต้ีเซรามิก จาํกดั โดยทาํการเก็บขอ้มูลจากพนกังานใน บริษทั ควอลิต้ีเซรามิก จาํกดั  ระหวา่ง

วนัท่ี 20 – 30 กนัยายน 2552 จาํนวนทั้งส้ิน 366 คน ใช้แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความสุขในการทาํงาน และสอบถามความสุขจากการทาํงานท่ีไดรั้บใน

ปัจจุบนั ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรบริษทั ควอลิต้ีเซรามิก จาํกดั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ตั้งแต่ 26 – 30 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา มีอายุการทาํงานตั้งแต่ 1 ปี 

แต่ไม่ถึง 3 ปี ปฏิบติังานอยู่ในกลุ่มงานปฏิบติัการ ภาพรวมความสุขในการทาํงานของบุคลากร 

บริษทั ควอลิต้ีเซรามิก จาํกดั อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิด
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ความสุขในการทาํงานอยู่ในระดบัเห็นดว้ยต่อองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความสุขดา้นค่านิยมร่วม

ขององค์กร ด้านความสัมพนัธ์ในท่ีทาํงาน ด้านลกัษณะงาน และด้านผูน้ํา ส่วนองค์ประกอบท่ี

ก่อให้เกิดความสุขในการทาํงานดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงาน บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

ปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกบัความสุขในการทาํงาน

ของบุคลากร ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อายุการทาํงาน และระดบัตาํแหน่งงาน โดยมีความสัมพนัธ์กบั

ความสุขในการทาํงานของบุคลากรในภาพรวมอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส่วน

ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และสถานภาพ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการทาํงาน ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่ดงักล่าว สําหรับองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความสุขในการทาํงาน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

ด้านลกัษณะงาน ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร ด้านความสัมพนัธ์ในท่ีทาํงาน ด้านผูน้าํ และด้าน

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน โดยสามารถทาํนายความสุขในการทาํงานของบุคลากร บริษทั ควอลิต้ี

เซรามิก จาํกดั ไดร้้อยละ 70.7 

 เนตรนภา นนัทพรวญิ�ู (2551)  ไดศึ้กษาเร่ือง ความผกูพนัของพนกังานบริษทั เซ็นทรัล 

รีเทล คอร์ปอเรชั่น จาํกดั โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานบริษทั 

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จาํกดั จาํนวน 456 คน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง

มากกวา่เพศชาย อายรุะหวา่ง 26-30 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

มีรายไดร้ะหวา่ง 10, 001 – 15,000 บาท มีอายงุาน 6 – 10 ปี ความผกูพนัต่อองคก์รของ คือ พนกังาน

บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด

คือความคาดหวงัท่ีจะได้รับการตอบสนองจากองค์กร รองลงมาคือความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทเพื่อ

องค์กร และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ดา้นความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กร ผลการ

เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั จาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าปัจจยัท่ีทาํให้ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแตกต่างกนัได้แก่ 

สถานภาพ รายได ้และอายงุาน 

 พิจิก พรหมแกว้ (2549)  ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้วฒันธรรมองค์กรของพนกังานบริษทั 

ปูนซีเมนต์ นครหลวง จาํกดั (มหาชน) โดยศึกษาวฒันธรรมองค์กรของพนักงานใน 3 ด้าน คือ 

วฒันธรรมองค์กรด้านงาน วฒันธรรมองค์กรด้านกลุ่ม และวฒันธรรมองค์กรด้านบุคคล กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นพนกังานบริษทั ปูนซีเมนต ์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 306 คน พบวา่การรับรู้

วฒันธรรมองคก์รดา้นงานอยูใ่นระดบัปานกลาง และการรับรู้วฒันธรรมดา้นกลุ่มและดา้นบุคคลอยู่

ในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียการรับรู้วฒันธรรมองค์กรสูงท่ีสุด ดา้นงานในเร่ืองทาํงานทุกอย่างให้ดี

ท่ีสุดโดยไม่สนใจความยากง่ายของงาน ดา้นกลุ่มในเร่ืองการทาํงานเป็นทีม และดา้นบุคคลในเร่ือง

คนเป็นทรัพยากรท่ีสําคญักว่าส่ิงอ่ืนใด  ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดบั
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ตาํแหน่ง ระดบัการศึกษา ทศันคติต่อองค์กร และความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคญัต่อองค์กร มี

อิทธิพลต่อการรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีแตกต่างกนั 

 วนิดา พรพิรุฬห์ (2547) ได้ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านวฒันธรรม

องคก์รระหวา่งบริษทัญ่ีปุ่นกบับริษทัอเมริกนัในประเทศไทย โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารและ

พนกังานของบริษทัญ่ีปุ่นและบริษทัอเมริกนัในประเทศไทยพบวา่ บริษทัอเมริกนัและบริษทัญ่ีปุ่นมี

พื้นฐานทางสังคมท่ีแตกต่างกนัในลกัษณะความเป็นเพศ ลกัษณะความเป็นปัจเจกบุคคล ลกัษณะ

เนน้ความมีมนุษยธรรม ลกัษณะการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน ลกัษณะเนน้ความสําเร็จ เนน้อนาคต 

และลกัษณะความเป็นส่วนรวม มีลกัษณะการใช้อาํนาจท่ีไม่แตกต่างกนั แต่มีรายละเอียดเชิงลึกท่ี

แตกต่างกนั การปรับตวัดา้นวฒันธรรมองคก์ร บริษทัอเมริกนัมีความยดืหยุน่ในการปรับตวัไดดี้กวา่

บริษทัญ่ีปุ่น ซ่ึงความยืดหยุ่นในการปรับตวัน้ี พิจารณาได้ว่าเป็นผลมาจากความท่ีเป็นสังคมพหุ

วฒันธรรมของอเมริกา และความมีเอกภาพในองคก์รท่ีมากกวา่บริษทัญ่ีปุ่น ส่งผลให้ชาวอเมริกนัมี

ความยืดหยุ่นในการปรับตวัดีกว่าบริษทัญ่ีปุ่นท่ีมีความเป็นส่วนรวมอยู่มาก เช่น การเช่ือฟังผูมี้

ประสบการณ์ ผูอ้าวโุส การปฏิบติัตามกรอบท่ีมีอยู ่เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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บทที ่ 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 

 การศึกษาเร่ือง ความแตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองค์กร ความรู้สึกผูกพนัและ

ความสุขในองค์กร ระหว่างพนักงานชาวไทยในองค์กรธุรกิจไทย และ องค์กรธุรกิจญ่ีปุ่น 

กรณีศึกษา บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั และ บริษทัโอมิค จาํกดั โดยมีวิธีดาํเนินการ

วจิยัดงัน้ี 

1. วธีิการศึกษา 

2. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 

4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

5. การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

7. การประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

วธีิการวจัิย 

 วิจัยน้ีมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองค์กร 

ความรู้สึกผกูพนัและความสุขในองคก์ร ระหวา่งพนกังานชาวไทยในองคก์รธุรกิจไทย และ องคก์ร

ธุรกิจญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาก

แบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างในองค์กรธุรกิจไทย คือบริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก้) 

จาํกดั และองคก์รธุรกิจญ่ีปุ่น คือ บริษทั โอมิค จาํกดั หลงัจากนั้นจะรับแบบสอบถามคืนเพื่อนาํมา

วเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติ 

 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคคลท่ีอยู่ในองคก์รธุรกิจไทยและองคก์รธุรกิจญ่ีปุ่นท่ี

ดาํเนินธุรกิจตรวจสอบสินคา้ในการนาํเขา้และส่งออก ไดแ้ก่ บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ 

จาํกดั มีประชากรจาํนวนทั้งส้ิน 150 คน และ บริษทั โอมิค จาํกดั มีประชากรทั้งส้ิน 250 คน ซ่ึงมี

จาํนวนประชากรของทั้ง 2 บริษทัทั้งส้ิน 350 คน 
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 กลุ่มตวัอย่างผูว้ิจยัใช้การกาํหนดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan โดยมีการ

แบ่งกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 250 คน แบ่งเป็น บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก้) จาํกัด 100 คน 

บริษทัโอมิค จาํกดั 150 คน  

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัมีดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพการสมรส อตัราเงินเดือน และ ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองคก์ร 

 

 2. การรับรู้วฒันธรรมองค์กร เป็นการสะทอ้นความคิด ความรู้สึก การตดัสินใจ การ

วางแผนและกลยทุธ์ขององคก์ร ช่วยหล่อหลอมให้บุคคลในองคก์รมีความเขา้ใจกฏกติกาในการอยู่

ร่วมกนั และปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั  แบ่งออกเป็น 3 มิติ (พิจิก  พรหมแกว้, 2549) ไดแ้ก่ 

   2.1  การับรู้วฒันธรรมองคก์รในมิติการทาํงาน คือ การให้ความสําคญักบัภารกิจท่ี

บุคคลไดรั้บมอบหมาย โดยใชค้วามพยายามในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

   2.2  การรับรู้วฒันธรรมองคก์รในมิติกลุ่ม คือ การปฏิบติัท่ีให้ความสําคญัต่อการ

ประสานงาน การร่วมมือกนัทาํงาน เพื่อประสพความสาํเร็จจากการทาํงานร่วมกนั 

   2.3  การรับรู้วฒันธรรมองคก์รในมิติบุคคล คือ การให้ความสําคญัต่อคนผูท้าํงาน

ให้กบัองคก์ร ไดรั้บการพฒันาทกัษะและความสามารถในการทาํงานเพื่อปฏิบติัไดต้ามเป้าหมายท่ี

กาํหนด ส่งผลต่อความสาํเร็จขององคก์ร และบุคคลนั้น 

   

 3. ความผูกพนัในองค์กร เป็นการทุ่มเทในงานท่ีได้รับมอบหมายจากพนักงานท่ีมี

ทศันคติท่ีดีต่อองค์กร มีความพึงพอใจ มีแรงจูงใจในการทาํงาน มีความรู้สึกส่งผลต่อ อารมณ์ 

พฤติกรรม และความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในองคก์ร แบ่งออกเป็น 2 ดา้น (สกาวรัตน์ อินทุสมิต, 

2549) ไดแ้ก่ 

   3.1  ความผกูพนัองค์กรดา้นพฤติกรรม คือ การแสดงออกทางพฤติกรรมในการ

อุทิศตนและเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทในการปฏิบติังาน และตอ้งการดาํรงสถานภาพของตนในองคก์ร 

   3.2  ความผูกพนัองคก์รดา้นทศันคติ คือ การท่ีบุคคลในองค์กรรู้สึกวา่เป้าหมาย

และวตัถุประสงคใ์นการทาํงานของตวัเองนั้นสอดคลอ้งกนั ทาํให้ยอมรับเป้าหมาย มีทศันคติท่ีดีต่อ

องคก์ร มีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ร  

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



        50                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                               

 

 4. ความสุขในองคก์ร เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจต่อการทาํงาน โดยบุคคลนั้น

เกิดความเพลิดเพลินและสนุกกบังานท่ีทาํ มีความภูมิใจในงาน มีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี 

แบ่งออกเป็น 5 ดา้น (รวมศิริ เมนะโพธิ, 2550) ไดแ้ก่ 

   4.1  ความสุขในองค์กรดา้นลกัษณะงาน คือ พนกังานมีความพึงพอใจต่อภารกิจ

และกิจกรรมท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไว ้

   4.2  ความสุขในองคก์รดา้นค่านิยมร่วมขององค์กร คือ พฤติกรรมของบุคคลใน

องคก์รท่ียดึถือเป็นพฤติกรรมร่วม และปฏิบติักนัมาจนเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

   4.3  ความสุขในองคก์รดา้นความสัมพนัธ์ในองคก์ร คือ การปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัใน

องคก์ร ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน มีความผกูพนั และใหก้ารยอมรับซ่ึงกนัและกนั 

   4.4  ความสุขในองคก์รดา้นผูน้าํ คือ ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานมีลกัษณะสําคญัใน

การช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานทาํงานอยา่งมีความสุข มีการสร้างแรงจูงใจ และใหก้ารสนบัสนุน 

   4.5 ความสุขในองค์กรด้านคุณภาพชีวิต คือ พนักงานมีความพึงพอใจใน

องคป์ระกอบต่าง ๆ ในชีวติ จากอิทธิพลขององคก์รและพนกังานในองคก์ร 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ เป็นขอ้คาํถาม

เก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ร ความผกูพนั และความสุขในองค์กร ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ บุคคลในองค์กรของบริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั และ บริษทั 

โอมิค จาํกดั  ประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู ้วิจ ัยเป็นผู ้สร้าง

แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส อตัราเงินเดือน และ 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองคก์ร มีขอ้คาํถามทั้งหมด 6 ขอ้ 

 

 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามประเด็นดา้นการรับรู้วฒันธรรมองคก์ร แบ่งออกเป็น 3 มิติ มีขอ้

คาํถามทั้งหมด 18 ขอ้ (พิจิก พรหมแกว้, 2549) ไดแ้ก่ 

 การรับรู้วฒันธรรมองคก์รในมิติการทาํงาน   มีขอ้คาํถาม  6  ขอ้ 

 การรับรู้วฒันธรรมองคก์รในมิติกลุ่ม              มีขอ้คาํถาม  6  ขอ้ 

 การรับรู้วฒันธรรมองคก์รในมิติบุคคล          มีขอ้คาํถาม  6  ขอ้     
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 ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามประเด็นด้านความผูกพนัต่อองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ดา้น มีขอ้

คาํถามทั้งหมดทั้งหมด 10 ขอ้ (สกาวรัตน์ อินทุสมิต, 2549) ไดแ้ก่ 

 ความผกูพนัองคก์รดา้นพฤติกรรม มีขอ้คาํถาม  5  ขอ้     

 ความผกูพนัองคก์รดา้นทศันคติ มีขอ้คาํถาม  5  ขอ้ 

 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามประเด็นดา้นความสุขในองคก์ร แบ่งออกเป็น 5 ดา้น มีขอ้คาํถาม

ทั้งหมด 20 ขอ้ (รวมศิริ มานะโพธ์ิ, 2550) ไดแ้ก่  

 ความสุขในองคก์รดา้นลกัษณะงาน มีขอ้คาํถาม  4  ขอ้ 

 ความสุขในองคก์รดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร มีขอ้คาํถาม  4  ขอ้ 

 ความสุขในองคก์รดา้นความสัมพนัธ์ในองคก์ร  มีขอ้คาํถาม  4  ขอ้ 

 ความสุขในองคก์รดา้นผูน้าํ มีขอ้คาํถาม  4  ขอ้ 

 ความสุขในองคก์รดา้นคุณภาพชีวติ มีขอ้คาํถาม  4  ขอ้ 

    

 เกณฑ์การให้คะแนนเป็นการกาํหนดระดบัคะแนนเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามนาํไปใช้

ประเมินระดบัความคิดเห็นในแต่ละขอ้คาํถามวา่ระดบัความคิดเห็นของตนอยูใ่นระดบัใด โดยแบ่ง

ระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

  

 ระดบัความคิดเห็น  5  คือ  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 ระดบัความคิดเห็น  4  คือ  เห็นดว้ยมาก 

 ระดบัความคิดเห็น  3  คือ  เห็นดว้ยปานกลาง 

 ระดบัความคิดเห็น  2  คือ  เห็นดว้ยนอ้ย 

 ระดบัความคิดเห็น  1  คือ  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดโ้ดยอิสระ 
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การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 จากแนวคาํถามตามงานวิจยัของ พิจิก พรหมแกว้ (2549)  สกาวรัตน์ อินทุสมิต (2549) 

และรวมศิริ เมนะโพธิ (2550) มีการหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิอลัฟา

ของครอนบคั (Crobach’s Alpha) ไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.8845  0.9444 และ 0.9242 ตามลาํดบั 

 ผูว้ิจ ัยได้นําแบบสอบถามประเด็นด้านการรับรู้วฒันธรรมองค์กร ความผูกพนัและ

ความสุขในองคก์รเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะและนาํมาปรับปรุงแกไ้ข ก่อนท่ีจะ

นาํไปทดสอบแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง คือพนกังานในองคก์รไทยและองคก์รญ่ีปุ่น จาํนวน 23 

คน  โดยวธีิสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั (Crobach’s Alpha) ไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.844 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูว้ิจยัขอความร่วมมือบุคคลท่ีสนิท เพื่อขอความช่วยเหลือในการแจกแบบสอบถาม

ใหก้บัพนกังานในบริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั และ บริษทั โอมิค จาํกดั จาํนวน 100

ชุด และ 150 ชุดตามลาํดบั โดยช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

(Statistical package for the social sciences) 

 

 

การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผู ้วิจ ัยรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

(Statistical package for the social sciences) ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลส่วนส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี   

ร้อยละ 

 2. ขอ้มูลดา้นการรับรู้วฒันธรรมองค์กร ความผูกพนั และความสุขในองค์กรวิเคราะห์

โดยการแจกแจงความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้นาํมาวิเคราะห์ความแตกต่าง

ดว้ยวธีิการทดสอบค่าที (t - test)  

 3. ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์และรวบรวมมาเรียบ

เรียงในรูปแบบการบรรยาย 
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 เกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อแปลความหมายในการ

วดัระดบัความคิดเห็นในประเด็นการรับรู้วฒันธรรมองค์กร ความผูกพนัและความสุขในองค์กร 

โดยนาํมาตรวดัแบบไลเคิร์ท สเกล (Likert scale) มาปรับใชใ้นวจิยั ดงัน้ี 

 

 

 ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ มากท่ีสุด หรือ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ มาก หรือ เห็นดว้ย 

 ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ปานกลาง หรือ ไม่แน่ใจ 

 ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ นอ้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย 

 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ นอ้ยท่ีสุด หรือ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

(เพญ็พิชชา ตั้งมาลา, 2553) 
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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอผลการวิจัย  เร่ือง  ความแตกต่างของการรับรู้

วฒันธรรมองค์กร ความผูกพนั และความสุขในองคก์ร ระหว่างพนกังานชาวไทยในองค์กรธุรกิจ

ไทย และ องค์กรธุรกิจญ่ีปุ่น กรณีศึกษา บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั และ บริษทั 

โอมิค จาํกดั  ผูว้ิจยันาํขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของบริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ 

จาํกดั จาํนวน 100 คน และบริษทั โอมิค จาํกดั จาํนวน 150 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 250 คน  

มาวเิคราะห์และเสนอผลการวจิยัโดยใชต้ารางประกอบคาํอธิบาย แบ่งออกเป็น 3  ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี  1 การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี  2 การวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้วฒันธรรมองค์กร ความผูกพนั และความสุขใน

องคก์รของบริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั และ บริษทั โอมิค จาํกดั 

 ตอนท่ี  3 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองคก์ร ความผกูพนั และ

ความสุขในองคก์ร ระหวา่งบริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั และ บริษทั โอมิค จาํกดั 

  

4.1  การวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 4.1.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

 กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานชาวไทยท่ีดาํเนินงานอยู่ในองค์กร

ไทยและองค์กรญ่ีปุ่น ซ่ึงในการวิจยัน้ีไดศึ้กษาธุรกิจการบริการตรวจสอบการนาํเขา้และส่งออก

สินคา้ คือ บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั แทนกลุ่มตวัอย่างองค์กรไทย และบริษทั   

โอมิค จาํกดั แทนกลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่น  รวมทั้งหมดจาํนวน 250 คน โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

พื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาได้ดาํเนินการวิเคราะห์ในคร้ังน้ีจะแสดงผลในรูปของ

ตาราง  (Categorical Data) ท่ีเรียกวา่ ตารางการแจกแจงความถ่ี  (Frequency Distribution)  แสดงผล

ในตารางท่ี  4.1  
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ตารางที ่4.1 จาํนวน  ร้อยละ ของลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลพนกังานชาวไทยท่ีดาํเนินงานอยูใ่น 

    องคก์รไทยและองคก์รญ่ีปุ่น      N = 250 

 

ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 

 

พนกังานชาวไทยทั้งหมด 

จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. อยูใ่นองคก์ร 

ไทย 

ญ่ีปุ่น 

 

 

100 

150 

 

40 

60 

2. เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

 

47 

203 

 

18.8 

81.2 

3. อาย ุ

              22-29 

              30-37 

              38-45 

              46-53 

              54-61 

 

 

94 

64 

46 

29 

17 

 

37.6 

25.6 

18.4 

11.6 

6.8 

4. ระดบัการศึกษา 

              มธัยมศึกษา 

              ปริญญาตรี 

              ปริญญาโท 

 

 

9 

225 

16 

 

3.6 

90 

6.4 

5. สถานภาพ 

              โสด 

               แต่งงาน 

               หยา่ร้าง 

 

 

170 

74 

6 

 

68 

29.6 

2.4 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

N = 250 

 

ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 

 

พนกังานชาวไทยทั้งหมด 

จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

6. อตัราเงินเดือน 

10,000-20,000 

20,000-30,000 

30,000-40,000 

40,000-50,000 

มากกวา่ 50,000 

 

 

160 

69 

10 

5 

6 

 

64 

27.6 

4 

2 

2.4 

7. ระยะเวลาการทาํงาน 

1-5 ปี 

              5-10 ปี 

10-20 ปี 

มากกวา่ 20 ปี 

 

 

114 

82 

42 

12 

 

45.6 

32.8 

16.8 

4.8 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะปัจจยับุคคล ดงัน้ี 

 กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจาํนวน 250 คน โดยศึกษาพนักงานชาวไทยในองค์กรไทย คือ 

บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และพนกังานชาว

ไทยในองคก์รญ่ีปุ่น คือ บริษทั โอมิค จาํกดั จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 60 

 เพศของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจาํนวน 250 คน  โดยเป็นเพศชายจาํนวน 47 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 18.8 และเป็นเพศหญิง จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 81.2 

 อายุของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด จาํนวน 250 คน โดยมีช่วงอายุ 22-29 จาํนวน 94 คน        

คิดเป็นร้อยละ 37.6   ช่วงอาย ุ30-37 จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6   ช่วงอายุ 38-45 จาํนวน 46 

คน คิดเป็นร้อยละ 18.4   ช่วงอายุ 46-53 จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6  และ  ช่วงอายุ 54-61 

จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 
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 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด จาํนวน 250 คน โดยมีระดับมัธยมศึกษา 

จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6   ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และ ระดบั

ปริญญาโท จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 

 สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จาํนวน 250 คนโดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพโสด 

จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 68   แต่งงาน จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 และ หย่าร้าง 

จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 

 อตัราเงินเดือนของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด จาํนวน 250 คน โดยมีอตัราเงินเดือน 10,000-

20,000 บาท จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 64   20,000-30,000 บาท จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.6   30,000-40,000 บาท จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4   40,000-50,000 บาท จาํนวน 5 คน คิด

เป็นร้อยละ 2  และ  มากกวา่ 50,000 บาท จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 

 ระยะเวลาการทาํงานของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด จาํนวน 250 คนโดยมีกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

ระยะเวลาในการทาํงาน 1-5 ปี จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 114   5-10ปี จาํนวน 82 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.8   10-20ปี จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8  และ  มากกว่า 20 ปี จาํนวน 12 คน       

คิดเป็นร้อยละ 4.8 

 

 4.1.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจากบริษัท ตรวจสอบ

สินค้าสากล (อสัโก้) จํากดั แทนกลุ่มตวัอย่างองค์กรไทย 

 กลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทยท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานชาวไทยท่ีดาํเนินงานอยูใ่นบริษทั 

ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั จาํนวน 100 คน  โดยผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์ในคร้ังน้ีจะแสดงผลในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี 

โดยแสดงผลในตารางท่ี  4.2 

 

ตารางที ่4.2 จาํนวน  ร้อยละ ของลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลพนกังานชาวไทยท่ีดาํเนินงานอยูใ่น 

    บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้  จาํกดั                                      N = 100 

 

ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 

 

พนกังานชาวไทยในองคก์รไทย 

จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

24 

76 

 

24 

76 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ)        N = 100 

 

ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 

 

พนกังานชาวไทยในองคก์รไทย 

จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

2. อาย ุ

22-29 

30-37 

38-45 

46-53 

54-61 

 

 

54 

29 

11 

4 

2 

 

54 

29 

11 

4 

2 

3. ระดบัการศึกษา 

มธัยมศึกษา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

 

 

1 

96 

3 

 

1 

96 

3 

4. สถานภาพ 

โสด 

แต่งงาน 

หยา่ร้าง 

 

 

90 

9 

1 

 

90 

9 

1 

5. อตัราเงินเดือน 

10,000-20,000 

20,000-30,000 

มากกวา่ 50,000 

 

 

85 

14 

1 

 

85 

14 

1 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ)        N = 100 

 

ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 

 

พนกังานชาวไทยในองคก์รไทย 

จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

6. ระยะเวลาทาํงาน 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10-20 ปี 

มากกวา่ 20 ปี 

 

 

53 

33 

12 

2 

 

53 

33 

12 

2 

 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทยมีขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะปัจจยับุคคล ดงัน้ี 

 เพศของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทยทั้งหมดจาํนวน 100 คน โดยเป็นเพศชายจาํนวน 24 คน 

คิดเป็นร้อยละ 24 และเป็นเพศหญิง จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 76 

 อายุของกลุ่มตวัอย่างองค์กรไทยทั้งหมดจาํนวน 100 คน โดยมีช่วงอายุ 22-29 จาํนวน   

54 คน คิดเป็นร้อยละ 54   ช่วงอาย ุ30-37 จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29   ช่วงอายุ 38-45 จาํนวน 

11 คน คิดเป็นร้อยละ 11  ช่วงอายุ 46-53 จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และ  ช่วงอายุ 54-61 

จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างองค์กรไทยทั้ งหมดจาํนวน 100 คน โดยมีระดับ

มธัยมศึกษา จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1   ปริญญาตรี จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 96  และ  

ปริญญาโท จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 

 สถานภาพของกลุ่มตวัอย่างองค์กรไทยทั้งหมดจาํนวน 100 คน โดยมีสถานภาพโสด 

จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 90    แต่งงาน จาํนวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 9 และ  หย่าร้าง จาํนวน   

1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 

 อตัราเงินเดือนของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทยทั้งหมดจาํนวน 100 คน โดยมี อตัราเงินเดือน 

10,000-20,000 บาท จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 85   20,000-30,000 บาท จาํนวน 14 คิดเป็น   

ร้อยละ 14 และ  มากกวา่ 50,000 บาท จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
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 ระยะเวลาทาํงานของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทยทั้งหมดจาํนวน 100 คน โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีมีระยะเวลาในการทาํงาน 1-5 ปี จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53    5-10ปี จาํนวน 33 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 33  10-20ปี จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12  และ  มากกว่า 20 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 2 

 

 

 4.1.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจากบริษัท โอมิค จํากัด 

แทนกลุ่มตัวอย่างองค์กรญีปุ่่ น 

 กลุ่มตวัอย่างองค์กรญ่ีปุ่นท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานชาวไทยท่ีดาํเนินงานอยู่ใน

บริษทั โอมิค จาํกดั จาํนวน 150 คน  โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผู ้

ศึกษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์ในคร้ังน้ีจะแสดงผลในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี โดยแสดงผลใน

ตารางท่ี  4.3 

 

ตารางที ่4.3 จาํนวน  ร้อยละ ของลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลพนกังานชาวไทยท่ีดาํเนินงานอยูใ่น 

    บริษทั โอมิค จาํกดั       N = 150 

 

ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 

 

พนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่น 

จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

 

23 

127 

 

15.3 

84.7 

2. อาย ุ

22-29 

30-37 

38-45 

46-53 

54-61 

 

 

40 

35 

35 

25 

15 

 

26.7 

23.3 

23.3 

16.7 

10 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ)        N = 150 

 

ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 

 

พนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่น 

จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

3. ระดบัการศึกษา 

มธัยมศึกษา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

 

 

8 

129 

13 

 

5.33 

86 

8.67 

4. สถานภาพ 

โสด 

แต่งงาน 

หยา่ร้าง 

 

 

80 

65 

5 

 

53.3 

43.3 

3.3 

5. อตัราเงินเดือน 

10,000-20,000 

20,000-30,000 

30,000-40,000 

40,000-50,000 

มากกวา่ 50,000 

 

 

75 

55 

10 

5 

5 

 

50 

36.7 

6.7 

3.3 

3.3 

6. ระยะเวลาทาํงาน 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10-20 ปี 

มากกวา่ 20 ปี 

 

 

61 

49 

30 

10 

 

40.7 

32.7 

20 

6.6 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างองค์กรญ่ีปุ่นมีขอ้มูลเก่ียวกบัลักษณะปัจจยับุคคล 

ดงัน้ี 

 เพศของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่นทั้งหมดจาํนวน 150 คน โดยเป็นเพศชายจาํนวน 23 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.3 และเป็นเพศหญิง จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7 

 อายุของกลุ่มตวัอย่างองค์กรญ่ีปุ่นทั้งหมดจาํนวน 150 คน โดยมีช่วงอายุ 22-29 จาํนวน 

40 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.7  ช่วงอายุ 30-37 จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3   ช่วงอายุ 38-45 

จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3  ช่วงอาย ุ46-53 จาํนวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.7และ  ช่วงอาย ุ

54-61 จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างองค์กรญ่ีปุ่นทั้ งหมดจาํนวน 150 คน โดยมีระดับ

มธัยมศึกษา จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.33   ปริญญาตรี จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 86 และ 

ปริญญาโท จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.67 

 สถานภาพของกลุ่มตวัอย่างองค์กรญ่ีปุ่นทั้งหมดจาํนวน 150 คน โดยมีสถานภาพโสด 

จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3   แต่งงาน จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 และ หย่าร้าง 

จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 

 อัตราเงินเดือนของกลุ่มตัวอย่างองค์กรญ่ีปุ่นทั้ งหมดจํานวน 150 คน โดยมี อัตรา

เงินเดือน 10,000-20,000 บาท จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 50  20,000-30,000 บาท จาํนวน 55 คน 

คิดเป็นร้อยละ 36.7   30,000-40,000 บาท จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7  40,000-50,000 จาํนวน 

5 คน คิดเป็นร้อยละ  3.3 และ มากกวา่ 50,000 บาท จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 

 ระยะเวลาทาํงานของกลุ่มตัวอย่างองค์กรญ่ีปุ่นทั้ งหมดจาํนวน 150 คน โดยมีกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาในการทาํงาน 1-5 ปี จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7   5-10ปี จาํนวน       

49 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.7   10-20ปี จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20  และ  มากกวา่ 20 ปี จาํนวน 

10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ความผูกพัน และความสุขในองค์กรของบริษัท 

ตรวจสอบสินค้าสากล (อสัโก้) จํากดั และ บริษัท โอมิค จํากดั 

 

 ในการวิจยัน้ีไดศึ้กษาแนวความคิดในเร่ืองความตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองค์กร  

ความผูกพนั และความสุขในองค์กร ซ่ึงจากการเก็บรวมรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 250 คน 
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แบ่งเป็น ตวัแทนองคก์รไทย คือ บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั จาํนวน 100 คน และ 

ตวัแทนองคก์รญ่ีปุ่น คือ บริษทั โอมิค จาํกดั จาํนวน 150 คน สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลได ้ดงัน้ี 

  

 4.2.1 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการรับรู้

วฒันธรรมองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทย โดยแบ่งเป็น 3 มิติ คือ มิติการทาํงาน   มิติกลุ่ม และ 

มิติบุคคล โดยจะแสดงผลในรูปของตารางท่ี 4.4 – 4.6 

 4.2.2 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการรับรู้

วฒันธรรมองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่น โดยแบ่งเป็น 3 มิติ คือ มิติการทาํงาน   มิติกลุ่ม และ 

มิติบุคคล โดยจะแสดงผลในรูปของตารางท่ี 4.7 – 4.9 

 4.2.3 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความ

ผกูพนัองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทย โดยแบ่งเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรม และ ดา้นทศันคติ 

โดยจะแสดงผลในรูปของตารางท่ี 4.10 – 4.11 

 4.2.4 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความ

ผูกพนัองค์กรของกลุ่มตวัอย่างองค์กรญ่ีปุ่น โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรม และ ด้าน

ทศันคติ โดยจะแสดงผลในรูปของตารางท่ี 4.12 – 4.13 

  4.2.5 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้าน

ความสุขในองค์กรของกลุ่มตัวอย่างองค์กรไทย โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะงาน           

ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร  ดา้นความสัมพนัธ์ในองคก์ร  ดา้นผูน้าํ และ ดา้นคุณภาพชีวิต โดยจะ

แสดงผลในรูปของตารางท่ี 4.14 – 4.18 

 4.2.6 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้าน

ความสุขในองค์กรของกลุ่มตัวอย่างองค์กรไทย โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะงาน           

ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร  ดา้นความสัมพนัธ์ในองคก์ร  ดา้นผูน้าํ และ ดา้นคุณภาพชีวิต โดยจะ

แสดงผลในรูปของตารางท่ี 4.19 – 4.23 

  

 

  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4.2.1 แสดงผลจํานวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการรับรู้

วฒันธรรมองค์กรของกลุ่มตัวอย่างองค์กรไทย 

 

ตารางที ่4.4 แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการรับรู้ 

    วฒันธรรมองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทยในมิติการทาํงาน 

 

การรับรู้วฒันธรรมองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทย 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

มิติการทาํงาน         

1.การทาํภารกิจในการทาํงาน

ให้สําเร็จย่อมมาก่อนภารกิจ

ส่วนตวั 

12 

(12.0) 

27 

(27.0) 

40 

(40.0) 

21 

(21.0) 

0 

(0.0) 

3.30 0.937 ปาน

กลาง 

2.มี ค ว า ม พ ย า ย า ม พัฒ น า

ความรู้ ความเข้าใจในงาน

เสมอ 

13 

(13.0) 

40 

(40.0) 

26 

(26.0) 

21 

(21.0) 

0 

(0.0) 

3.45 0.968 ปาน

กลาง 

3.คุณภาพของงานต้องมา

ก่อนปริมาณงานเสมอ 

5 

(5.0) 

51 

(51.0) 

35 

(35.0) 

9 

(9.0) 

0 

(0.0) 

3.52 0.731 มาก 

4.แมง้านท่ีง่ายท่ีสุดก็ควรทาํ

อยา่งดีท่ีสุด  

4 

(4.0) 

41 

(41.0) 

34 

(34.0) 

21 

(21.0) 

0 

(0.0) 

3.28 0.842 ปาน

กลาง 

5.กฏระเบียบขอ้บงัคบัในการ

ทํางานมีความจํา เป็นท่ีจะ

นาํไปสู่ความสาํเร็จ 

1 

(1.0) 

38 

(38.0) 

59 

(59.0) 

2 

(2.0) 

0 

(0.0) 

3.38 0.546 ปาน

กลาง 

6. คนท่ีทาํงานหนกัเท่านั้นจึง

จะประสบความสาํเร็จ 

2 

(2.0) 

10 

(10.0) 

37 

(37.0) 

51 

(51.0) 

0 

 (0.0) 

2.63 0.747 ปาน

กลาง 

คะแนนรวมเฉล่ีย 
3.26 0.795 ปาน

กลาง 

  

 จากตารางท่ี 4.4 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านการรับรู้วฒันธรรม

องค์กรในมิติการทาํงาน ของพนกังานชาวไทยในองค์กรไทย โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียของ

องคก์รไทย คือ 3.26 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.759 ซ่ึงแปลผลออกมาอยูใ่นเกณฑป์านกลาง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.5 แสดงจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการรับรู้ 

   วฒันธรรมองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทยในมิติกลุ่ม 

 

การรับรู้วฒันธรรมองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทย 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

มิติกลุ่ม         

1.การทาํงานเป็นทีมเป็นส่ิงท่ี

สาํคญัท่ีสุดในการทาํงาน 

0 

(0.0) 

45 

(45.0) 

37 

(37.0) 

18 

(18.0) 

0 

(0.0) 

3.27 0.750 ปาน

กลาง 

2.การตดัสินใจในการทาํงาน

ขั้นสุดท้ายเป็นไปตามความ

คิดเห็นของกลุ่ม 

3 

(3.0) 

34 

(34.0) 

40 

(40.0) 

23 

(23.0) 

0 

(0.0) 

3.17 0.817 ปาน

กลาง 

3.การปฏิบัติงานตามความ

คิดเห็นของคนส่วนใหญ่เป็น

เร่ืองท่ีดี 

3 

(3.0) 

42 

(42.0) 

22 

(22.0) 

18 

(18.0) 

15 

(15.0) 

3.00 1.155 ปาน

กลาง 

4.การปฏิบติังานโดยคนเพียง

ค นเ ดีย วส า ม า รถ นํา ไ ป สู่

ความสาํเร็จได ้

1 

(1.0) 

14 

(14.0) 

45 

(45.0) 

28 

(28.0) 

12 

(12.0) 

2.64 0.905 ปาน

กลาง 

5.ให้ความสําคัญกับตนเอง

เป็นอนัดบัแรก 

0 

(0.0) 

5 

(5.0) 

36 

(36.0) 

26 

(26.0) 

33 

(33.0) 

2.13 0.939 นอ้ย 

6.สมาชิกในองค์กรร่วมกัน

อย่างทุ่มเทเพื่อสร้างผลงาน

แก่องคก์ร 

2 

(2.0) 

33 

(33.0) 

38 

(38.0) 

27 

(27.0) 

0 

 (0.0) 

3.10 0.823 ปาน

กลาง 

คะแนนรวมเฉล่ีย 
2.89 0.898 ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.5 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านการรับรู้วฒันธรรม

องค์กรในมิติกลุ่ม ของพนกังานชาวไทยในองค์กรไทย โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียขององค์กร

ไทย คือ 2.89 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.898 ซ่ึงแปลผลออกมาอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.6 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการรับรู้ 

   วฒันธรรมองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทยในมิติบุคคล 

 

การรับรู้วฒันธรรมองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทย 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

มิติบุคคล         

1.ต้องการทํางานท่ีท้าทาย

เพื่อนาํไปสู่ความสาํเร็จ 

3 

(3.0) 

38 

(38.0) 

47 

(47.0) 

12 

(12.0) 

0 

(0.0) 

3.32 0.723 ปาน

กลาง 

2.ให้ความสําคัญกับปัญหา

ของบุคคลในองคก์ร 

0 

(0.0) 

26 

(26.0) 

41 

(41.0) 

33 

(33.0) 

0 

(0.0) 

2.93 0.769 ปาน

กลาง 

3.มีการได้รับอิสระในการ

ตดัสินใจทาํในส่ิงท่ีตนเลือก 

0 

(0.0) 

24 

(24.0) 

43 

(43.0) 

33 

(33.0) 

0 

(0.0) 

2.91 0.753 มาก 

4. บุคคลท่ีมีความสามารถ

หลากหลายจะสามารถสร้าง

ประโยชน์ให้กบัองค์กรมาก

ท่ีสุด 

2 

(2.0) 

37 

(37.0) 

57 

(57.0) 

4 

(4.0) 

0 

(0.0) 

3.37 0.597 ปาน

กลาง 

5.ได้รับการกระตุ้นให้เ กิด

ความกระตือรือร้นในการ

ปฏิบติังาน 

1 

(1.0) 

43 

(43.0) 

52 

(52.0) 

4 

(4.0) 

0 

(0.0) 

3.41 0.588 ปาน

กลาง 

6.ได้รับการแจ้งให้ทราบถึง

ศกัยภาพของตนเอง 

1 

(1.0) 

35 

(35.0) 

46 

(46.0) 

18 

(18.0) 

0 

 (0.0) 

3.19 0.734 ปาน

กลาง 

คะแนนรวมเฉล่ีย 
3.19 0.694 ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.6 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านการรับรู้วฒันธรรม

องคก์รในมิติบุคคล ของพนกังานชาวไทยในองคก์รไทย โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียขององคก์ร

ไทย คือ 3.19 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.694 ซ่ึงแปลผลออกมาอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4.2.2 แสดงผลจํานวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการรับรู้

วฒันธรรมองค์กรของกลุ่มตัวอย่างองค์กรญีปุ่่ น 

 

ตารางที ่4.7 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการรับรู้ 

   วฒันธรรมองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่นในมิติการทาํงาน 

 

การรับรู้วฒันธรรมองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่น 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

มิติการทาํงาน         

1.การทาํภารกิจในการทาํงาน

ให้สําเร็จย่อมมาก่อนภารกิจ

ส่วนตวั 

31 

(20.7) 

94 

(62.7) 

25 

(16.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.04 0.612 มาก 

2.มีการพยายามพฒันาความรู้ 

ความเขา้ใจในงานเสมอ 

46 

(30.7) 

70 

(46.7) 

34 

(22.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.08 0.728 มาก 

3.คุณภาพของงานต้องมา

ก่อนปริมาณงานเสมอ 

60 

(40.0) 

75 

(50.0) 

15 

(10.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.30 0.642 มาก 

4.แมง้านท่ีง่ายท่ีสุดก็ควรทาํ

อยา่งดีท่ีสุด  

65 

(43.3) 

75 

(50.0) 

10 

(6.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.37 0.607 มาก 

5.กฏระเบียบขอ้บงัคบัในการ

ทํางานมีความจํา เป็นท่ีจะ

นาํไปสู่ความสาํเร็จ 

32 

(21.3) 

56 

(37.3) 

58 

(38.7) 

4 

(2.7) 

0 

(0.0) 

3.77 0.812 มาก 

6.คนท่ีทาํงานหนกัเท่านั้นจึง

จะประสบความสาํเร็จ 

18 

(12.0) 

50 

(33.3) 

59 

(39.3) 

19 

(12.7) 

4 

 (2.7) 

3.39 0.948 ปาน

กลาง 

คะแนนรวมเฉล่ีย 3.99 0.725 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.7 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านการรับรู้วฒันธรรม

องคก์รในมิติการทาํงาน ของพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่น โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียของ

องคก์รญ่ีปุ่น คือ 3.99 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.725 ซ่ึงแปลผลออกมาอยูใ่นเกณฑม์าก 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.8 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการรับรู้ 

   วฒันธรรมองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่นในมิติกลุ่ม 

 

การรับรู้วฒันธรรมองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่น 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

มิติกลุ่ม         

1.การทาํงานเป็นทีมเป็นส่ิงท่ี

สาํคญัท่ีสุดในการทาํงาน 

48 

(32.0) 

63 

(42.0) 

34 

(22.7) 

5 

(3.3) 

0 

(0.0) 

4.03 0.827 มาก 

2.การตดัสินใจในการทาํงาน

ขั้นสุดท้ายเป็นไปตามความ

คิดเห็นของกลุ่ม 

23 

(15.3) 

90 

(60.0) 

37 

(24.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.91 0.628 มาก 

3.การปฏิบัติงานตามความ

คิดเห็นของคนส่วนใหญ่เป็น

เร่ืองท่ีดี 

20 

(13.3) 

80 

(53.3) 

45 

(30.0) 

5 

(3.4) 

0 

(0.0) 

3.77 0.718 มาก 

4.การปฏิบติังานโดยคนเพียง        

ค นเ ดีย วส า ม า รถ นํา ไ ป สู่

ความสาํเร็จได ้

11 

(7.3) 

25 

(16.7) 

79 

(52.7) 

35 

(23.3) 

0 

(12.0) 

3.08 0.832 ปาน

กลาง 

5.ให้ความสําคัญกับตนเอง

เป็นอนัดบัแรก 

0 

(0.0) 

10 

(6.7) 

70 

(46.7) 

60 

(40.0) 

10 

(6.6) 

2.53 0.720 ปาน

กลาง 

6.สมาชิกในองค์กรร่วมกัน

อย่างทุ่มเทเพื่อสร้างผลงาน

แก่องคก์ร 

20 

(13.3) 

65 

(43.3) 

60 

(40.0) 

5 

(3.4) 

0 

 (0.0) 

3.67 0.748 มาก 

คะแนนรวมเฉล่ีย 3.50 0.746 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.8 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านการรับรู้วฒันธรรม

องคก์รในมิติกลุ่ม ของพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่น โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียขององคก์ร

ญ่ีปุ่น คือ 3.50 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.746 ซ่ึงแปลผลออกมาอยูใ่นเกณฑม์าก 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.9 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการรับรู้ 

   วฒันธรรมองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่นในมิติบุคคล 

 

การรับรู้วฒันธรรมองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่น 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

มิติบุคคล         

1.ต้องการทํางานท่ีท้าทาย

เพื่อนาํไปสู่ความสาํเร็จ 

10 

(6.7) 

67 

(44.7) 

73 

(48.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.58 0.616 มาก 

2.ให้ความสําคัญกับปัญหา

ของบุคคลในองคก์ร 

5 

(3.3) 

100 

(66.7) 

40 

(26.7) 

5 

(3.3) 

0 

(0.0) 

3.70 0.588 มาก 

3.มีการได้รับอิสระในการ

ตดัสินใจทาํในส่ิงท่ีตนเลือก 

0 

(0.0) 

55 

(36.7) 

65 

(43.3) 

30 

(20.0) 

0 

(0.0) 

3.17 0.737 ปาน

กลาง 

4.บุคคลท่ีมีความสามารถ

หลากหลายจะสามารถสร้าง

ประโยชน์ให้กบัองค์กรมาก

ท่ีสุด 

25 

(16.7) 

70 

(46.7) 

55 

(36.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.80 0.705 มาก 

5.ได้รับการกระตุ้นให้เ กิด

ความกระตือรือร้นในการ

ปฏิบติังาน 

10 

(6.7) 

75 

(50.0) 

60 

(40.0) 

5 

(3.3) 

0 

(0.0) 

3.60 0.666 ปาน

กลาง 

6.ได้รับการแจ้งให้ทราบถึง

ศกัยภาพของตนเอง 

5 

(3.3) 

15 

(10.0) 

110 

(73.3) 

20 

(13.4) 

0 

 (0.0) 

3.03 0.607 ปาน

กลาง 

คะแนนรวมเฉล่ีย 
3.48 0.653 ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.9 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านการรับรู้วฒันธรรม

องคก์รในมิติบุคคล ของพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่น โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียขององคก์ร

ญ่ีปุ่น คือ 3.48 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.653 ซ่ึงแปลผลออกมาอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4.2.3 แสดงผลจํานวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความ

ผูกพนัองค์กรของกลุ่มตัวอย่างองค์กรไทย 

 

ตารางที ่4.10 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     ดา้นความผกูพนัองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทยในดา้นพฤติกรรม 

 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทย 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านพฤติกรรม         

1.มีการพดูถึงองคก์รในทางท่ี

เหมาะสม 

3 

(3.0) 

49 

(49.0) 

37 

(37.0) 

9 

(9.0) 

2 

(2.0) 

3.42 0.781 ปาน

กลาง 

2.มีการมุ่ งมั่น ติดตามงา น

เพื่อใหง้านสาํเร็จ 

1 

(1.0) 

37 

(37.0) 

42 

(42.0) 

20 

(20.0) 

0 

(0.0) 

3.19 0.761 ปาน

กลาง 

3.มีการชักชวนผูอ่ื้นมาร่วม

งานท่ีองคก์ร 

0 

(0.0) 

27 

(27.0) 

34 

(34.0) 

20 

(20.0) 

19 

(19.0) 

 2.69 1.070 ปาน

กลาง 

4.มีการช้ีแจงข้อมูลท่ีเข้าใจ

ผดิเม่ือมีผูก้ล่าวตาํหนิองคก์ร  

1 

(1.0) 

45 

(45.0) 

51 

(51.0) 

3 

(3.0) 

0 

(0.0) 

 3.44 0.574 ปาน

กลาง 

5.มีความ รู้สึกไม่สนใจคํา

ชักชวนให้ออกไปทาํงานท่ี

องคก์รอ่ืน 

0 

(0.0) 

29 

(29.0) 

37 

(37.0) 

0 

(0.0) 

34 

(34.0) 

 2.61 1.230 ปาน

กลาง 

คะแนนรวมเฉล่ีย 
3.07 0.883 ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.10 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร

ดา้นพฤติกรรม ของพนกังานชาวไทยในองคก์รไทย โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียขององคก์รไทย 

คือ 3.07 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.883 ซ่ึงแปลผลออกมาอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.11 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  ดา้นความผกูพนัองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทยในดา้นทศันคติ 

 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทย 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านทศันคต ิ         

1.มี ค ว า ม รู้ สึ ก ภู มิ ใ จ ท่ี ไ ด้

ทาํงานในองคก์ร 

4 

(4.0) 

35 

(35.0) 

56 

(56.0) 

5 

(5.0) 

0 

(0.0) 

3.38 0.648 ปาน

กลาง 

2.รู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึง

ขององคก์ร 

5 

(5.0) 

39 

(39.0) 

53 

(53.0) 

3 

(3.0) 

0 

(0.0) 

3.46 0.642 ปาน

กลาง 

3.มี ค ว า ม เ ต็ ม ใ จ ท่ี จ ะ เ ป็ น

ตัวแทนองค์กรในการเข้า

ร่วมกิจกรรมสาธารณะ 

7 

(7.0) 

55 

(55.0) 

35 

(35.0) 

3 

(3.0) 

0 

(0.0) 

 3.66 0.655 มาก 

4.มีความรู้สึกเฉยๆกบัปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร  

4 

(4.0) 

17 

(17.0) 

46 

(46.0) 

33 

(33.0) 

0 

(0.0) 

 2.92 0.813 ปาน

กลาง 

5.มีความเต็มใจท่ีจะทาํงาน

ช่วงนอกเวลาแม้ไม่ได้รับ

ค่าตอบแทน 

0 

(0.0) 

8 

(8.0) 

37 

(37.0) 

22 

(22.0) 

33 

(33.0) 

 2.20 0.995 นอ้ย 

คะแนนรวมเฉล่ีย 
3.12 0.750 ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.11 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร

ดา้นทศันคติ ของพนกังานชาวไทยในองคก์รไทย โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียขององคก์รไทย คือ 

3.12 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.750 ซ่ึงแปลผลออกมาอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4.2.4 แสดงผลจํานวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความ

ผูกพนัองค์กรของกลุ่มตัวอย่างองค์กรญีปุ่่ น 

 

ตารางที ่4.12 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     ดา้นความผกูพนัองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่นในดา้นพฤติกรรม 

 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่น 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านพฤติกรรม         

1.มีการพดูถึงองคก์รในทางท่ี

เหมาะสม 

15 

(10.0) 

75 

(50.0) 

55 

(36.7) 

5 

(3.3) 

0 

(0.0) 

3.67 0.702 มาก 

2.มีการมุ่ งมั่น ติดตามงา น

เพื่อใหง้านสาํเร็จ 

45 

(30.0) 

70 

(46.7) 

35 

(23.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.07 0.730 มาก 

3.มีการชักชวนผูอ่ื้นมาร่วม

งานท่ีองคก์ร 

5 

(3.3) 

55 

(36.7) 

65 

(43.3) 

20 

(13.4) 

5 

(3.3) 

 3.23 0.847 ปาน

กลาง 

4.มีการช้ีแจงข้อมูลท่ีเข้าใจ

ผดิเม่ือมีผูก้ล่าวตาํหนิองคก์ร  

15 

(10.0) 

70 

(46.7) 

55 

(36.7) 

10 

(6.6) 

0 

(0.0) 

 3.60 0.760 มาก 

5.มีความ รู้สึกไม่สนใจคํา

ชักชวนให้ออกไปทาํงานท่ี

องคก์รอ่ืน 

5 

(3.3) 

55 

(36.7) 

65 

(43.3) 

15 

(10.0) 

10 

(6.7) 

 3.20 0.912 ปาน

กลาง 

คะแนนรวมเฉล่ีย 3.55 0.790 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.12 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร

ดา้นพฤติกรรม ของพนกังานชาวไทยในองค์กรญ่ีปุ่น โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียขององค์กร

ญ่ีปุ่น คือ 3.55 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.790 ซ่ึงแปลผลออกมาอยูใ่นเกณฑม์าก 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.13 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

      ดา้นความผกูพนัองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่นในดา้นทศันคติ 

 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่น 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านทศันคต ิ         

1.มี ค ว า ม รู้ สึ ก ภู มิ ใ จ ท่ี ไ ด้

ทาํงานในองคก์ร 

25 

(16.7) 

65 

(43.3) 

45 

(30.0) 

15 

(10.0) 

0 

(0.0) 

3.67 0.872 มาก 

2.รู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึง

ขององคก์ร 

15 

(10.0) 

70 

(46.7) 

60 

(40.0) 

5 

(3.3) 

0 

(0.0) 

3.63 0.709 มาก 

3.มี ค ว า ม เ ต็ ม ใ จ ท่ี จ ะ เ ป็ น

ตัวแทนองค์กรในการเข้า

ร่วมกิจกรรมสาธารณะ 

40 

(26.7) 

75 

(50.0) 

25 

(16.7) 

10 

(6.6) 

0 

(0.0) 

 3.97 0.839 มาก 

4.มีความรู้สึกเฉยๆกบัปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร  

14 

(9.3) 

61 

(40.7) 

70 

(46.7) 

0 

(0.0) 

5 

(3.3) 

 3.53 0.800 มาก 

5.มีความเต็มใจท่ีจะทาํงาน

ช่วงนอกเวลาแม้ไม่ได้รับ

ค่าตอบแทน 

6 

(4.0) 

45 

(30.0) 

54 

(36.0) 

30 

(20.0) 

15 

(10.0) 

 2.98 1.033 ปาน

กลาง 

คะแนนรวมเฉล่ีย 3.56 0.851 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.13 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร

ดา้นทศันคติ ของพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่น โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียขององคก์รญ่ีปุ่น 

คือ 3.56 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.851 ซ่ึงแปลผลออกมาอยูใ่นเกณฑม์าก 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                              

 4.2.5 แสดงผลจํานวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความสุข

ในองค์กรของกลุ่มตัวอย่างองค์กรไทย 

 

ตารางที ่4.14 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุขใน

องคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทยในดา้นลกัษณะงาน 

 

ความสุขในองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทย 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านลกัษณะงาน         

1.หน้าท่ีท่ีท่านรับผิดชอบใน

ปัจจุบนัมีความเด่นชดั 

21 

(21.0) 

18 

(18.0) 

46 

(46.0) 

15 

(15.0) 

0 

(0.0) 

3.45 0.989 ปาน

กลาง 

2.มีโอกาสก้าวหน้าในงานท่ี

ทาํอยูใ่นปัจจุบนั 

0 

(0.0) 

12 

(12.0) 

29 

(29.0) 

53 

(53.0) 

6 

(6.0) 

2.47 0.784 นอ้ย 

3.ง า น ท่ี ทํา อ ยู่ นั้ น มี ค ว า ม

น่าสนใจ หลากหลาย และทา้

ทายความสามารถ 

14 

(14.0) 

15 

(15.0) 

48 

(48.0) 

5 

(5.0) 

18 

(18.0) 

 3.02 1.223 ปาน

กลาง 

4.มีอิสระในการทาํงานอย่าง

เตม็ท่ี  

1 

(1.0) 

37 

(37.0) 

29 

(29.0) 

33 

(33.0) 

0 

(0.0) 

 3.06 0.862 ปาน

กลาง 

คะแนนรวมเฉล่ีย 
3.00 0.965 ปาน

กลาง 

  

 จากตารางท่ี 4.14 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุขในองคก์รดา้น

ลกัษณะงาน ของพนกังานชาวไทยในองคก์รไทย โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียขององคก์รไทย คือ 

3.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.965 ซ่ึงแปลผลออกมาอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.15 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุข 

     ในองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทยในดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร 

 

ความสุขในองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทย 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร         

1.มีความเช่ือในค่านิยมร่วม

ขององค์กร และได้นําไป

ปฏิบติั 

0 

(0.0) 

48 

(48.0) 

32 

(32.0) 

20 

(20.0) 

0 

(0.0) 

3.28 0.780 ปาน

กลาง 

2.มีความเข้าใจว่างานท่ีทํา

ส่งผลต่อองคก์รอยา่งไร 

7 

(7.0) 

53 

(53.0) 

25 

(25.0) 

15 

(15.0) 

0 

(0.0) 

3.52 0.835 มาก 

3.มีการยึดถือเป้าหมายและ

คุณค่าขององค์กรประหน่ึง

เป็นเป้าหมายของตนเอง 

6 

(6.0) 

43 

(43.0) 

33 

(33.0) 

18 

(18.0) 

0 

(0.0) 

 3.37 0.849 ปาน

กลาง 

4.มีความรู้สึกว่าตนเองนั้นมี

ความหมายและความสําคญั

ต่อองคก์ร 

1 

(1.0) 

1 

(1.0) 

56 

(56.0) 

42 

(42.0) 

0 

(0.0) 

 2.61 0.567 ปาน

กลาง 

คะแนนรวมเฉล่ีย 
3.20 0.758 ปาน

กลาง 

  

 จากตารางท่ี 4.15 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุขในองคก์รดา้น

ค่านิยมร่วมขององค์กร ของพนักงานชาวไทยในองค์กรไทย โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียของ

องคก์รไทย คือ 3.20 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.758 ซ่ึงแปลผลออกมาอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.16 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุข 

        ในองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทยในดา้นความสัมพนัธ์ในองคก์ร 

 

ความสุขในองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทย 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านความสัมพนัธ์ในองค์กร         

1.มีค วา ม สุ ข  รู้ สึ ก ดี  ส นุก 

เพลิดเพลินเม่ืออยู่กับเพื่อน

ร่วมงาน  

2 

(2.0) 

40 

(40.0) 

57 

(57.0) 

1 

(1.0) 

0 

(0.0) 

3.43 0.555 ปาน

กลาง 

2.เ ม่ือมี ปั ญหาจะ สามารถ

ปรึกษาเพื่อนร่วมงานได้ทุก

เร่ือง 

0 

(0.0) 

13 

(13.0) 

26 

(26.0) 

46 

(46.0) 

15 

(15.0) 

2.37 0.895 นอ้ย 

3.ได้รับการสนับสนุนจาก

เพื่อนร่วมงานในทุก ๆ เร่ือง 

10 

(10.0) 

7 

(7.0) 

46 

(46.0) 

37 

(37.0) 

0 

(0.0) 

 2.90 0.916 ปาน

กลาง 

4.มีความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้น

กบัเพื่อนร่วมงาน 

0 

(0.0) 

38 

(38.0) 

45 

(45.0) 

17 

(17.0) 

0 

(0.0) 

3.21 0.715 ปาน

กลาง 

คะแนนรวมเฉล่ีย 
2.98 0.770 ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.16 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุขในองคก์รดา้น

ความสัมพนัธ์ในองค์กร ของพนกังานชาวไทยในองค์กรไทย โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียของ

องคก์รไทย คือ 2.98 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.770 ซ่ึงแปลผลออกมาอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.17 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุข 

     ในองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทยในดา้นผูน้าํ 

 

ความสุขในองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทย 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านผู้นํา         

1.หัวหน้าสามารถท่ีจะสร้าง

แรง จูง ใ จใ ห้กับ พ นัก ง า น

สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

4 

(4.0) 

48 

(48.0) 

14 

(14.0) 

33 

(33.0) 

1 

(1.0) 

3.21 0.988 ปาน

กลาง 

2.หัวหน้า มีความเ สียสละ 

อุทิศตนเองให้กับพนักงาน 

และองคก์ร 

4 

(4.0) 

37 

(37.0) 

26 

(26.0) 

31 

(31.0) 

2 

(2.0) 

3.10 0.959 ปาน

กลาง 

3.หั ว ห น้ า มี ก า ร ก ร ะ จ า ย

อาํนาจใหก้บัพนกังาน 

4 

(4.0) 

13 

(13.0) 

66 

(66.0) 

5 

(5.0) 

12 

(12.0) 

 2.92 0.907 ปาน

กลาง 

4.หวัหน้ามีการจดจาํ และให้

ความสําคญักบัความสําเร็จท่ี

เกิดโดยท่านเสมอ  

2 

(2.0) 

27 

(27.0) 

30 

(30.0) 

29 

(29.0) 

12 

(12.0) 

 2.78 1.040 ปาน

กลาง 

คะแนนรวมเฉล่ีย 
3.00 0.974 ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.17 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุขในองคก์รดา้น

ผูน้าํ ของพนกังานชาวไทยในองค์กรไทย โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียขององค์กรไทย คือ 3.00 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.974 ซ่ึงแปลผลออกมาอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.18 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุข 

     ในองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทยในดา้นคุณภาพชีวติ 

 

ความสุขในองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทย 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านคุณภาพชีวติ         

1.อยู่ในสภาพแวดล้อมใน

ก า ร ทํา ง า น ท่ี ดี  ป ล อ ด ภัย 

ส่งเสริมสุขภาพทั้ งกายและ

ใจ 

0 

(0.0) 

24 

(24.0) 

57 

(57.0) 

19 

(19.0) 

0 

(0.0) 

3.05 0.657 ปาน

กลาง 

2.ชีวิตมีความสมดุลระหว่าง

ชีวิตส่วนตัว และชีวิตการ

ทาํงาน 

0 

(0.0) 

35 

(35.0) 

31 

(31.0) 

34 

(34.0) 

0 

(2.0) 

3.01 0.835 ปาน

กลาง 

3.สามารถแบ่งเวลาในการทาํ

กิจกรรมส่วนตวัต่างๆไดโ้ดย

ไม่กระทบกบังาน 

3 

(3.0) 

57 

(57.0) 

20 

(20.0) 

20 

(20.0) 

0 

(0.0) 

 3.43 0.844 ปาน

กลาง 

4.มีความพึงพอใจในชีวติการ

ทาํงานในปัจจุบนั 

2 

(2.0) 

35 

(35.0) 

30 

(30.0) 

19 

(19.0) 

14 

(14.0) 

 2.92 1.089 ปาน

กลาง 

คะแนนรวมเฉล่ีย 
3.10 0.856 ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.18 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุขในองคก์รดา้น

คุณภาพชีวติ ของพนกังานชาวไทยในองคก์รไทย โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียขององคก์รไทย คือ 

3.10 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.856 ซ่ึงแปลผลออกมาอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4.2.6 แสดงผลจํานวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความสุข

ในองค์กรของกลุ่มตัวอย่างองค์กรญีปุ่่ น 

 

ตารางที ่4.19 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุข 

      ในองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่นในดา้นลกัษณะงาน 

 

ความสุขในองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่น 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านลกัษณะงาน         

1.หน้าท่ี ท่ีได้รับผิดชอบใน

ปัจจุบนัมีความเด่นชดั 

15 

(10.0) 

50 

(33.3) 

80 

(53.4) 

5 

(3.3) 

0 

(0.0) 

3.50 0.721 มาก 

2.มีโอกาสก้าวหน้าในงานท่ี

ทาํอยูใ่นปัจจุบนั 

0 

(0.0) 

25 

(16.7) 

80 

(53.3) 

30 

(20.0) 

15 

(10.0) 

2.77 0.847 ปาน

กลาง 

3.ง า น ท่ี ทํา อ ยู่ นั้ น มี ค ว า ม

น่าสนใจ หลากหลาย และทา้

ทายความสามารถ 

5 

(3.3) 

35 

(23.3) 

90 

(60.0) 

10 

(6.7) 

10 

(6.7) 

 3.10 0.833 ปาน

กลาง 

4.มีอิสระในการทาํงานอย่าง

เตม็ท่ี  

10 

(6.7) 

60 

(40.0) 

65 

(43.3) 

15 

(10.0) 

0 

(0.0) 

 3.43 0.763 ปาน

กลาง 

คะแนนรวมเฉล่ีย 
3.20 0.791 ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.19 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุขในองคก์รดา้น

ลกัษณะงาน ของพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่น โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียขององคก์รญ่ีปุ่น

คือ 3.20 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.791 ซ่ึงแปลผลออกมาอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.20 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุข 

     ในองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่นในดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร 

 

ความสุขในองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่น 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร         

1.มีความเช่ือในค่านิยมร่วม

ขององค์กร และได้นําไป

ปฏิบติั 

0 

(0.0) 

45 

(30.0) 

85 

(56.7) 

20 

(13.3) 

0 

(0.0) 

3.17 0.639 ปาน

กลาง 

2.มีความเข้าใจว่างานท่ีทํา

ส่งผลต่อองคก์รอยา่งไร 

21 

(14.0) 

87 

(58.0) 

38 

(25.3) 

4 

(2.7) 

0 

(0.0) 

3.83 0.689 มาก 

3.มีการยึดถือเป้าหมายและ

คุณค่าขององค์กรประหน่ึง

เป็นเป้าหมายของตนเอง 

16 

(10.7) 

84 

(56.0) 

36 

(24.0) 

14 

(9.3) 

0 

(0.0) 

 3.68 0.789 มาก 

4.มีความรู้สึกว่าตนเองนั้นมี

ความหมายและความสําคญั

ต่อองคก์ร 

5 

(3.3) 

31 

(20.7) 

102 

(68.0) 

12 

(8.0) 

0 

(0.0) 

 3.19 0.621 ปาน

กลาง 

คะแนนรวมเฉล่ีย 
3.47 0.685 ปาน

กลาง 

  

 จากตารางท่ี 4.20 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุขในองคก์รดา้น

ค่านิยมร่วมขององค์กร ของพนักงานชาวไทยในองค์กรญ่ีปุ่น โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียของ

องค์กรญ่ีปุ่นคือ 3.47 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.685 ซ่ึงแปลผลออกมาอยู่ในเกณฑ ์        

ปานกลาง 
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ตารางที ่4.21 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุข 

      ในองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่นในดา้นความสัมพนัธ์ในองคก์ร 

 

ความสุขในองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่น 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านความสัมพนัธ์ในองค์กร         

1.มีค วา ม สุ ข  รู้ สึ ก ดี  ส นุก 

เพลิดเพลินเม่ืออยู่กับเพื่อน

ร่วมงาน  

28 

(18.7) 

58 

(38.7) 

64 

(42.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.76 0.748 มาก 

2.เ ม่ือมี ปั ญหาจะ สามารถ

ปรึกษาเพื่อนร่วมงานได้ทุก

เร่ือง 

6 

(4.0) 

34 

(22.7) 

91 

(60.7) 

19 

(12.6) 

0 

(0.0) 

3.18 0.696 ปาน

กลาง 

3.ได้รับการสนับสนุนจาก

เพื่อนร่วมงานในทุก ๆ เร่ือง 

0 

(0.0) 

54 

(36.0) 

79 

(52.7) 

17 

(11.3) 

0 

(0.0) 

 3.25 0.644 ปาน

กลาง 

4.ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีแน่น

แฟ้นกบัเพื่อนร่วมงาน 

6 

(4.0) 

69 

(46.0) 

69 

(46.0) 

6 

(4.0) 

0 

(0.0) 

3.50 0.642 มาก 

คะแนนรวมเฉล่ีย 
3.42 0.683 ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.21 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุขในองคก์รดา้น

ความสัมพนัธ์ในองคก์ร ของพนกังานชาวไทยในองค์กรญ่ีปุ่น โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียของ

องค์กรญ่ีปุ่นคือ 3.42 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.683 ซ่ึงแปลผลออกมาอยู่ในเกณฑ ์        

ปานกลาง 
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ตารางที ่4.22 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุข 

     ในองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่นในดา้นผูน้าํ 

 

ความสุขในองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่น 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านผู้นํา         

1.หัวหน้าสามารถท่ีจะสร้าง

แรง จูง ใ จใ ห้กับ พ นัก ง า น

สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

14 

(9.3) 

66 

(44.0) 

51 

(34.0) 

15 

(10.0) 

4 

(2.7) 

3.47 0.895 ปาน

กลาง 

2.หัวหน้า มีความเ สียสละ 

อุทิศตนเองให้กับพนักงาน 

และองคก์ร 

18 

(12.0) 

34 

(22.7) 

79 

(52.7) 

14 

(9.3) 

5 

(3.3) 

3.31 0.919 ปาน

กลาง 

3.หั ว ห น้ า มี ก า ร ก ร ะ จ า ย

อาํนาจใหก้บัพนกังาน 

15 

(10.0) 

36 

(24.0) 

66 

(44.0) 

29 

(19.3) 

4 

(2.7) 

 3.19 0.953 ปาน

กลาง 

4.หวัหน้ามีการจดจาํ และให้

ความสําคญักบัความสําเร็จท่ี

เกิดโดยท่านเสมอ  

11 

(7.3) 

34 

(22.7) 

55 

(36.7) 

46 

(30.7) 

4 

(2.6) 

 3.01 0.969 ปาน

กลาง 

คะแนนรวมเฉล่ีย 
3.25 0.934 ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.22 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุขในองคก์รดา้น

ผูน้าํ ของพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่น โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียขององคก์รญ่ีปุ่นคือ 3.25 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.934 ซ่ึงแปลผลออกมาอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 
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ตารางที ่4.23 แสดงผลจาํนวน ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุข 

      ในองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่นในดา้นคุณภาพชีวิต 

 

ความสุขในองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่น 

ระดบัความสาํคญั 
ค่าเฉล่ีย 

x̄  

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านคุณภาพชีวติ         

1.อยู่ในสภาพแวดล้อมใน

ก า ร ทํา ง า น ท่ี ดี  ป ล อ ด ภัย 

ส่งเสริมสุขภาพทั้ งกายและ

ใจ 

5 

(3.3) 

66 

(44.0) 

57 

(38.0) 

18 

(12.0) 

4 

(2.7) 

3.33 0.833 ปาน

กลาง 

2.ชีวิตมีความสมดุลระหว่าง

ชีวิตส่วนตัว และชีวิตการ

ทาํงาน 

11 

(7.3) 

72 

(48.0) 

54 

(36.0) 

13 

(8.7) 

0 

(0.0) 

3.54 0.756 มาก 

3.สามารถแบ่งเวลาในการทาํ

กิจกรรมส่วนตวัต่างๆไดโ้ดย

ไม่กระทบกบังาน 

20 

(13.3) 

103 

(68.7) 

14 

(9.3) 

13 

(8.7) 

0 

(0.0) 

 3.87 0.748 มาก 

4.มีความพึงพอใจในชีวติการ

ทาํงานในปัจจุบนั 

19 

(12.7) 

51 

(34.0) 

71 

(47.3) 

9 

(6.0) 

0 

(0.0) 

 3.53 0.791 มาก 

คะแนนรวมเฉล่ีย 3.57 0.782 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.23 แสดงผลเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสุขในองคก์รดา้น

คุณภาพชีวิต ของพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่น โดยคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียขององคก์รญ่ีปุ่น

คือ 3.57 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.782 ซ่ึงแปลผลออกมาอยูใ่นเกณฑม์าก 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ความผูกพัน และความสุขใน

องค์กร ระหว่างบริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล (อสัโก้) จํากดั และ บริษัท โอมิค จํากดั 

  

 การศึกษาเร่ือง ความตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองคก์ร  ความผกูพนั และความสุขใน

องคก์ร ซ่ึงจากการเก็บรวมรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 250 คน แบ่งเป็น ตวัแทนองคก์รไทย คือ 

บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั จาํนวน 100 คน และ ตวัแทนองคก์รญ่ีปุ่น คือ บริษทั 

โอมิค จาํกดั จาํนวน 150 คน ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์ความแตกต่างดว้ยวิธีการทดสอบค่าที    

(t - test) และแสดงผลในรูปของตาราง ดงัน้ี 

 4.3.1 แสดงความแตกต่างดา้นการรับรู้วฒันธรรมองคก์ร โดยแบ่งเป็น 3 มิติ คือ มิติการ

ทาํงาน   มิติกลุ่ม และ มิติบุคคล โดยจะแสดงผลในรูปของตารางท่ี 4.24 

 4.3.2 แสดงความแตกต่างด้านความผูกพันต่อองค์กร โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ            

ดา้นพฤติกรรม และ ดา้นทศันคติ โดยจะแสดงผลในรูปของตารางท่ี 4.25  

 4.3.3 แสดงความแตกต่างดา้นความสุขในองคก์ร โดยแบ่งเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะ

งาน  ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร  ดา้นความสัมพนัธ์ในองคก์ร  ดา้นผูน้าํ และ ดา้นคุณภาพชีวิต โดย

จะแสดงผลในรูปของตารางท่ี 4.26 

 

 

 4.3.1  แสดงผลเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ของผู้ตอบ

แบบสอบถามจาก บริษัทตรวจสอบสินค้าสากล (อัสโก้) จํากัด แทนกลุ่มตัวอย่างองค์กรไทย และ 

บริษัท โอมิค จํากัด แทนกลุ่มตัวอย่างองค์กรญี่ปุ่ น โดยแบ่งเป็น 3 มิติ คือ มิติการทํางาน   มิติกลุ่ม 

และ มิติบุคคล 

ตารางที ่ 4.24 แสดงผลเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นการรับรู้วฒันธรรมองคก์รระหวา่งพนกังาน 

       ในองคก์รไทยกบัองคก์รญ่ีปุ่น 

 

การรับรู้วฒันธรรมองค์กร 

องค์กรไทย องค์กรญี่ปุ่ น 

t Sig N=100 N=150 

1.มิติการทาํงาน 3.26 3.99 13.180* 0.000 

แปลผล ปานกลาง มาก   

   ส
ำนกัหอ
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การรับรู้วฒันธรรมองค์กร 

องค์กรไทย องค์กรญี่ปุ่น 

t Sig N=100 N=150 

2.มิติกลุ่ม 2.89 3.50 11.001* 0.000 

แปลผล ปานกลาง มาก   

3.มิติบุคคล 3.19 3.48 6.207* 0.000 

แปลผล ปานกลาง ปานกลาง   

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.24 แสดงผลเปรียบเทียบดา้นการรับรู้วฒันธรรมองคก์ร ของพนกังานชาว

ไทยในองคก์รไทย จาํนวน 100 คน และ องคก์รญ่ีปุ่น จาํนวน 150 คน โดยแบ่งการรับรู้วฒันธรรม

องคก์ร ออกเป็น 3 มิติ ดงัน้ี 

 มิติการทาํงานของพนกังานชาวไทยในองค์กรไทย มีคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียของการ

รับรู้วฒันธรรมองค์กรในมิติการทาํงาน คือ 3.26 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และคะแนนความคิดเห็น

เฉล่ียขององค์กรญ่ีปุ่น คือ 3.99 อยู่ในเกณฑ์มาก เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียพบว่า 

องคก์รไทยและองคก์รญ่ีปุ่นมีการรับรู้วฒันธรรมองคก์รในมิติการทาํงานท่ีแตกต่างกนั โดยองคก์ร

ญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ียมากกวา่องคก์รไทยอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 มิติกลุ่มของพนักงานชาวไทยในองค์กรไทย มีคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียของการรับรู้

วฒันธรรมองค์กรในมิติกลุ่ม คือ 2.89 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียของ

องคก์รญ่ีปุ่น คือ 3.50 อยูใ่นเกณฑม์าก เม่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียพบวา่ องคก์รไทย

และองค์กรญ่ีปุ่นมีการรับรู้วฒันธรรมองค์กรในมิติกลุ่มท่ีแตกต่างกนั โดยองค์กรญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ีย

มากกวา่องคก์รไทยอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 มิติบุคคลของพนกังานชาวไทยในองค์กรไทย มีคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียของการรับรู้

วฒันธรรมองค์กรในมิติบุคคล คือ 3.19 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียของ

องคก์รญ่ีปุ่น คือ 3.48 อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง เม่ือนาํมาทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียพบวา่ 

องคก์รไทยและองคก์รญ่ีปุ่นมีการรับรู้วฒันธรรมองคก์รในมิติบุคคลท่ีแตกต่างกนั โดยองคก์รญ่ีปุ่น

มีค่าเฉล่ียมากกวา่องคก์รไทยอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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 4.3.2  แสดงผลเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความผูกพันต่อองค์กร ของผู้ตอบ

แบบสอบถามจาก บริษัทตรวจสอบสินค้าสากล (อัสโก้) จํากัด แทนกลุ่มตัวอย่างองค์กรไทย และ 

บริษัท โอมิค จํากดั แทนกลุ่มตัวอย่างองค์กรญี่ปุ่ น โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรม และด้าน

ทศันคติ 

 

ตารางที ่ 4.25 แสดงผลเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นความผกูพนัต่อองคก์รระหวา่งพนกังาน 

       ในองคก์รไทยกบัองคก์รญ่ีปุ่น 

 

ความผูกพนัต่อองค์กร 

องค์กรไทย องค์กรญี่ปุ่ น 

t Sig N=100 N=150 

1.ดา้นพฤติกรรม 3.07 3.55 7.271* 0.000 

แปลผล ปานกลาง มาก   

3.ดา้นทศันคติ 3.12 3.56 6.409* 0.000 

แปลผล ปานกลาง มาก   

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.25 แสดงผลเปรียบเทียบดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานชาวไทย

ในองค์กรไทย จาํนวน 100 คน และ องคก์รญ่ีปุ่น จาํนวน 150 คน โดยแบ่งความผูกพนัต่อองคก์ร 

ออกเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 

 ด้านพฤติกรรมของพนักงานชาวไทยในองค์กรไทย มีคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียของ

ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นพฤติกรรม คือ 3.07 อยูใ่นเกณฑป์านกลาง และคะแนนความคิดเห็นเฉล่ีย

ขององคก์รญ่ีปุ่น คือ 3.55 อยูใ่นเกณฑ์มาก เม่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียพบวา่ องคก์ร

ไทยและองค์กรญ่ีปุ่นมีความผูกพนัต่อองค์กรด้านพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน โดยองค์กรญ่ีปุ่นมี

ค่าเฉล่ียมากกวา่องคก์รไทยอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 ดา้นทศันคติของพนกังานชาวไทยในองค์กรไทย มีคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียของความ

ผูกพนัต่อองค์กรดา้นทศันคติ คือ 3.12 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียของ

องคก์รญ่ีปุ่น คือ 3.56 อยูใ่นเกณฑม์าก เม่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียพบวา่ องคก์รไทย
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และองค์กรญ่ีปุ่นมีความผูกพนัต่อองค์กรด้านทศันคติท่ีแตกต่างกัน โดยองค์กรญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ีย

มากกวา่องคก์รไทยอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 

 4.3.2  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความสุขในองค์กร ของผู้ตอบ

แบบสอบถามจาก บริษัทตรวจสอบสินค้าสากล (อัสโก้) จํากัด แทนกลุ่มตัวอย่างองค์กรไทย และ 

บริษัท โอมิค จํากัด แทนกลุ่มตัวอย่างองค์กรญี่ปุ่ น โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะงาน ด้าน

ค่านิยมร่วมขององค์กร ด้านความสัมพนัธ์ในองค์กร ด้านผู้นํา และด้านคุณภาพชีวติ 

 

ตารางที ่ 4.26 แสดงผลเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นความสุขในองคก์รระหวา่งพนกังาน 

       ในองคก์รไทยกบัองคก์รญ่ีปุ่น 

ความสุขในองค์กร 

องค์กรไทย องค์กรญี่ปุ่ น 

t Sig N=100 N=150 

1.ดา้นลกัษณะงาน 3.00 3.20 2.339* 0.020 

แปลผล ปานกลาง ปานกลาง   

2.ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร 3.20 3.47 3.880* 0.000 

แปลผล ปานกลาง ปานกลาง   

3.ดา้นความสัมพนัธ์ในองคก์ร 2.98 3.42 6.204* 0.000 

แปลผล ปานกลาง ปานกลาง   

4.ดา้นผูน้าํ 3.00 3.25 2.404* 0.017 

แปลผล ปานกลาง ปานกลาง   

5.ดา้นคุณภาพชีวิต 3.10 3.57 6.079* 0.000 

แปลผล ปานกลาง มาก   

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.26 แสดงผลเปรียบเทียบดา้นความสุขในองคก์ร ของพนกังานชาวไทยใน

องคก์รไทย จาํนวน 100 คน และ องคก์รญ่ีปุ่น จาํนวน 150 คน โดยสามารถแบ่งความสุขในองคก์ร 

ออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

 ดา้นลกัษณะงานของพนักงานชาวไทยในองค์กรไทย มีคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียของ

ความสุขในองคก์รดา้นลกัษณะงาน คือ 3.00 อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง และคะแนนความคิดเห็นเฉล่ีย

ขององค์กรญ่ีปุ่น คือ 3.20 อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียพบว่า 

องคก์รไทยและองคก์รญ่ีปุ่นมีความสุขในองคก์รดา้นลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนั โดยองคก์รญ่ีปุ่นมี

ค่าเฉล่ียมากกวา่องคก์รไทยอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 ดา้นค่านิยมร่วมขององค์กรของพนกังานชาวไทยในองคก์รไทย มีคะแนนความคิดเห็น

เฉล่ียของความสุขในองค์กรดา้นค่านิยมร่วมขององค์กร คือ 3.20 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และ

คะแนนความคิดเห็นเฉล่ียขององค์กรญ่ีปุ่น คือ 3.47 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เม่ือทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียพบว่า องค์กรไทยและองค์กรญ่ีปุ่นมีความสุขในองค์กรด้านค่านิยมร่วม

ขององค์กรท่ีแตกต่างกัน โดยองค์กรญ่ีปุ่นนั้นมีค่าเฉล่ียมากกว่าองค์กรไทยอย่างมีนัยสําคญัท่ี        

ระดบั 0.05 

 ดา้นความสัมพนัธ์ในองคก์รของพนกังานชาวไทยในองคก์รไทย มีคะแนนความคิดเห็น

เฉล่ียของความสุขในองค์กรดา้นความสัมพนัธ์ในองค์กร คือ 2.98 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และ

คะแนนความคิดเห็นเฉล่ียขององค์กรญ่ีปุ่น คือ 3.42 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เม่ือทดสอบความ

แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียพบวา่ องคก์รไทยและองคก์รญ่ีปุ่นมีความสุขในองคก์รดา้นความสัมพนัธ์

ในองคก์รท่ีแตกต่างกนั โดยองคก์รญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ียมากกวา่องคก์รไทยอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 ดา้นผูน้าํของพนกังานชาวไทยในองค์กรไทย มีคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียของความสุข

ในองคก์รดา้นผูน้าํ คือ 3.00 อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง และคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียขององคก์รญ่ีปุ่น 

คือ 3.25 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียพบว่า องค์กรไทยและ

องค์กรญ่ีปุ่นมีความสุขในองคก์รดา้นผูน้าํท่ีแตกต่างกนั โดยองค์กรญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ียมากกวา่องคก์ร

ไทยอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 ดา้นคุณภาพชีวิตของพนกังานชาวไทยในองค์กรไทย มีคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียของ

ความสุขในองคก์รดา้นคุณภาพชีวิต คือ 3.10 อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง และคะแนนความคิดเห็นเฉล่ีย

ขององคก์รญ่ีปุ่น คือ 3.57 อยูใ่นเกณฑ์มาก เม่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียพบวา่ องคก์ร

ไทยและองคก์รญ่ีปุ่นมีความสุขในองคก์รดา้นคุณภาพชีวิตท่ีแตกต่างกนั โดยองคก์รญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ีย

มากกวา่องคก์รไทยอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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บทที ่ 5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 

 การศึกษาเร่ือง  ความแตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองคก์ร ความผูกพนั และความสุข

ในองคก์ร ระหวา่งพนกังานชาวไทยในองคก์รธุรกิจไทย และ องคก์รธุรกิจญ่ีปุ่น กรณีศึกษา บริษทั 

ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั และ บริษทั โอมิค จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะและ

เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองค์กร ความผูกพนั และความสุขในองค์กร 

ระหวา่งพนกังานชาวไทยในองคก์รธุรกิจไทย และ องคก์รธุรกิจญ่ีปุ่น เพื่อนาํไปเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง และพฒันาด้านวฒันธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรมีศกัยภาพในการ

แข่งขนั และเป็นการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 ในการจดัเก็บและรวบรวมผลการวิจยัในคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยันํามาใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  จาํนวน 250 ชุด  แบ่งเป็นพนกังานชาวไทยใน

องค์กรไทย จาํนวน 100 ชุด และพนกังานชาวไทยในองค์กรญ่ีปุ่น จาํนวน 150 ชุด  ทั้งน้ีผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ยินดีจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้ งให้ข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์ต่อ

การศึกษาเป็นอยา่งดี 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ดว้ยวิธีการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ  โดยท่ีการรับรู้วฒันธรรมองค์กร ความผูกพนั และ

ความสุขในองคก์รวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้

นาํมาวเิคราะห์ความแตกต่างดว้ยวธีิการทดสอบค่าที (t-test) สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

  

 5.1.1 การสรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 250 คน เป็นพนกังานชาวไทย

ในองคก์รไทย 100 คน และพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่น 150 คน ซ่ึงเป็นเพศชายทั้งหมด 47 คน

(18.8%) แบ่งเป็นพนกังานในองค์กรไทย 24 คน (51.06%) และพนกังานในองค์กรญ่ีปุ่น 23 คน 

(48.94%)  เป็นเพศหญิงทั้งหมด 203 คน (81.2%) แบ่งเป็นพนกังานในองคก์รไทย 76 คน (37.44%) 

และพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น 127 คน (62.56%) 

   ส
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 และพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุระหว่าง 22-29 ปี ทั้งหมดจาํนวน 

94 คน (37.6%) แบ่งเป็นพนกังานในองคก์รไทย 54 คน (57.45%) และพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น 40 

คน (42.55%)  รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 30-37 ปี ทั้งหมดจาํนวน 64 คน (25.6%) แบ่งเป็น

พนกังานในองคก์รไทย 29 คน (45.31%) และพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น 35 คน (54.69%)   ช่วงอายุ

ระหวา่ง 38-45 ปี ทั้งหมดจาํนวน 46 คน (18.4%) แบ่งเป็นพนกังานในองคก์รไทย 11 คน (23.91%) 

และพนกังานในองค์กรญ่ีปุ่น 35 คน (76.09%)   ช่วงอายุระหว่าง 46-53 ปี ทั้งหมดจาํนวน 29 คน 

(11.6%) แบ่งเป็นพนกังานในองค์กรไทย 4 คน (13.79%) และพนกังานในองค์กรญ่ีปุ่น 25 คน 

(86.21%)  และช่วงอายรุะหวา่ง 54-61 ปี ทั้งหมดจาํนวน 17 คน (6.8%) แบ่งเป็นพนกังานในองคก์ร

ไทย 2 คน (11.76%) และพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น 15 คน (88.24%) 

 ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี ทั้งหมดจาํนวน 

225 คน (90%) แบ่งเป็นพนกังานในองคก์รไทย 96 คน (42.67%) และพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น 129 

คน (57.33%)  รองลงมา คือ ระดบัปริญญาโท ทั้งหมดจาํนวน 16 คน (6.4%) แบ่งเป็นพนกังานใน

องคก์รไทย 3 คน (18.75%) และพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น 13 คน (81.25%) และระดบัมธัยมศึกษา 

ทั้งหมดจาํนวน 9 คน (3.6%) แบ่งเป็นพนักงานในองค์กรไทย 1 คน (11.11%) และพนกังานใน

องคก์รญ่ีปุ่น 8 คน (88.89%) 

 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดนั้น ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 170 

คน (68%) แบ่งเป็นพนกังานในองคก์รไทย 90 คน (52.94%) และพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น 80 คน 

(47.06%)   สถานภาพแต่งงานแลว้ทั้งหมด จาํนวน 74 คน (29.6%) แบ่งเป็นพนกังานในองคก์รไทย 

9 คน (12.16%) และพนกังานในองค์กรญ่ีปุ่น 65 คน (87.84%) และมีสถานภาพหยา่ร้าง ทั้งหมด

จาํนวน 6 คน (2.4%) แบ่งเป็นพนกังานในองคก์รไทย 1 คน (16.67%) และพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น 

5 คน (83.33%) 

 อตัราเงินเดือนของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดส่วนใหญ่มีอตัราเงินเดือน 10,000-20,000 

บาท จาํนวน 160 คน (64%) แบ่งเป็นพนกังานในองค์กรไทย 85 คน (53.13%) และพนกังานใน

องค์กรญ่ีปุ่น 75 คน (46.87%)  รองลงมาคือมีอตัราเงินเดือน 20,000-30,000 บาท จาํนวน 69 คน 

(27.6%) แบ่งเป็นพนกังานในองค์กรไทย 14 คน (20.29%) และพนกังานในองค์กรญ่ีปุ่น 55 คน 

(79.71%)   อตัราเงินเดือน 30,000-40,000 บาท จาํนวน 10 คน (4%) เป็นพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น

ทั้ง 10 คน (100%)   อตัราเงินเดือน 40,000-50,000 บาท จาํนวน 5 คน (2%) เป็นพนกังานในองคก์ร

ญ่ีปุ่นทั้ง 5 คน (100%)  และอตัราเงินเดือนมากกว่า 50,000 บาท จาํนวน 6 คน (2.4%) แบ่งเป็น

พนกังานในองคก์รไทย 1 คน (16.67%) และพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น 5 คน (83.33%) 
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 ระยะเวลาในการทาํงานของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดส่วนใหญ่มีระยะเวลาทาํงาน 1-5 

ปี จาํนวน 114 คน (45.6%) แบ่งเป็นพนักงานในองค์กรไทย 53 คน (46.49%) และพนกังานใน

องค์กรญ่ีปุ่น 61 คน (53.51%)  รองลงมาคือมีระยะเวลาทาํงาน 5-10 ปี จาํนวน 82 คน (32.8%) 

แบ่งเป็นพนกังานในองคก์รไทย 33 คน (40.24%) และพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น 49 คน (59.76%)   

ระยะเวลาการทาํงาน 10-20 ปี จาํนวน 42 คน (16.8%) แบ่งเป็นพนักงานในองค์กรไทย 12 คน 

(28.57%) และพนักงานในองค์กรญ่ีปุ่น 30 คน (71.43%)   และระยะเวลาทาํงานมากกว่า 20 ปี 

จาํนวน 12 คน (4.8%) แบ่งเป็นพนกังานในองค์กรไทย 2 คน (16.67%) และพนกังานในองค์กร

ญ่ีปุ่น 10 คน (83.33%) 

 

 5.1.2 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความแตกต่างของการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร  

ความผูกผนั และความสุขในองค์กร  

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้วฒันธรรมองคก์ร  ความผูกพนั และความสุขในองคก์ร 

ของบริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั แทนกลุ่มตวัอย่างองค์กรไทย และบริษทั โอมิค 

จาํกดั แทนกลุ่มตวัอยา่งองค์กรญ่ีปุ่น สามารถสรุปขอ้มูลและความแตกต่างของทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่ง

ไดด้งัน้ี 

 

  5.1.2.1 การรับรู้วฒันธรรมองค์กร 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองการรับรู้วฒันธรรมองค์กรของบริษทั ตรวจสอบสินค้า

สากล (อสัโก)้ จาํกดั แทนกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทย และบริษทั โอมิค จาํกดั แทนกลุ่มตวัอยา่งองคก์ร

ญ่ีปุ่น โดยแบ่งแนวคิดเร่ืองการรับรู้วฒันธรรมองค์กร ออกเป็น 3 มิติ คือ มิติการทาํงาน  มิติกลุ่ม 

และมิติบุคคล   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้วฒันธรรมองค์กรพบว่า ในมิติการทาํงานนั้ น

พนกังานชาวไทยในองคก์รไทยมีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (Mean = 3.26) โดยมีประเด็นในการให้

ความสาํคญักบัคุณภาพของงานท่ีเด่นชดั และพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่นมีค่าอยูใ่นระดบัมาก 

(Mean = 3.99) โดยมีประเด็นในการให้ความสําคญักบัการทาํงานอยา่งดีท่ีสุดในทุก ๆ งาน ซ่ึงเม่ือ

นาํมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียพบว่า องค์กรไทย และองค์กรญ่ีปุ่นมีการรับรู้

วฒันธรรมองค์กรในมิติการทาํงานท่ีแตกต่างกนั โดยพนักงานชาวไทยในองค์กรญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ีย

มากกวา่พนกังานชาวไทยในองคก์รไทย 
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  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้วฒันธรรมองค์กรในมิติกลุ่ม พบว่าพนกังานชาวไทย

ในองคก์รไทยมีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (Mean = 2.89) และพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่นมีค่า

อยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.50) โดยมีประเด็นการให้ความสําคญักบัการทาํงานเป็นทีมมากท่ีสุดใน

การทาํงาน ซ่ึงเม่ือนาํมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียพบว่า องคก์รไทย และองค์กร

ญ่ีปุ่นมีการรับรู้วฒันธรรมองค์กรในมิติกลุ่มท่ีแตกต่างกนั โดยพนกังานชาวไทยในองค์กรญ่ีปุ่นมี

ค่าเฉล่ียมากกวา่พนกังานชาวไทยในองคก์รไทย 

  และผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของการรับรู้วฒันธรรมองคก์รในมิติบุคคล พบวา่พนกังาน

ชาวไทยในองคก์รไทยมีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (Mean = 3.19) โดยมีประเด็นท่ีเด่นชดัในเร่ืองการ

ไดรั้บการกระตุน้ใหเ้กิดความกระตือรือร้นในการทาํงาน และพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่นมีค่า

อยู่ในระดบัปานกลาง (Mean = 3.48) โดยมีประเด็นจากการให้ความสําคญักบัความสามารถท่ี

หลากหลายเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือนํามาเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉล่ียพบว่า องค์กรไทย และองค์กรญ่ีปุ่นมีการรับรู้วฒันธรรมองค์กรในมิติบุคคลท่ี

แตกต่างกนั โดยพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ียมากกวา่พนกังานชาวไทยในองคก์รไทย 

 

  5.1.2.2 ความผูกพนัต่อองค์กร 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองความผูกพนัต่อองค์กรของบริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล 

(อสัโก)้ จาํกดั แทนกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทย และบริษทั โอมิค จาํกดั แทนกลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่น 

โดยแบ่งแนวคิดเร่ืองความผูกพนัต่อองค์กร ออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรม และ ดา้นทศันคติ 

ซ่ึงผลในการวิเคราะห์ขอ้มูลของความผูกพนัต่อองค์กร ดา้นพฤติกรรมพบว่าพนกังานชาวไทยใน

องคก์รไทยมีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (Mean = 3.07) โดยมีประเด็นท่ีเด่นชดัในเร่ืองการช้ีแจงขอ้มูล

ท่ีเขา้ใจผดิต่อองคก์ร และพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่นมีค่าอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.55) โดย

มีประเด็นการให้ความสําคญักบัการมุ่งมัน่ติดตามงานเพื่อให้งานสําเร็จ ซ่ึงเม่ือนาํมาเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียพบว่า องค์กรไทย และองค์กรญ่ีปุ่นมีความผูกพันต่อองค์กร          

ดา้นพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั โดยพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ียมากกว่าพนกังานชาว

ไทยในองคก์รไทย 

  และผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นทศันคติพบวา่พนกังานชาว

ไทยในองคก์รไทยมีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (Mean = 3.12) และพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่นมี

ค่าอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.56) โดยทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่งมีประเด็นการให้ความสําคญักบัการเต็มใจ

ท่ีจะเป็นตวัแทนองค์กรในการเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ซ่ึงเม่ือนาํมาเปรียบเทียบความ
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แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียพบวา่ องคก์รไทย และองคก์รญ่ีปุ่นมีความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นทศันคติท่ี

แตกต่างกนั โดยพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ียมากกวา่พนกังานชาวไทยในองคก์รไทย 

 

  5.1.2.3 ความสุขในองค์กร 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในเร่ืองความสุขในองค์กรของบริษทั ตรวจสอบสินค้าสากล    

(อสัโก)้ จาํกดั แทนกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทย และบริษทั โอมิค จาํกดั แทนกลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่น 

โดยแบ่งแนวคิดเร่ืองความสุขในองคก์ร ออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะงาน  ดา้นค่านิยมร่วมของ

องคก์ร  ดา้นความสัมพนัธ์ในองคก์ร  ดา้นผูน้าํ และ ดา้นคุณภาพชีวิต  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ 

ความสุขในองค์กรดา้นลกัษณะงานของพนกังานชาวไทยในองคก์รไทยมีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 

(Mean = 3.00) และพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่นมีค่าอยูใ่นระดบัปากลาง (Mean = 3.20) โดย

ทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่งมีประเด็นการให้ความสําคญักบัหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนันั้นมีความเด่นชดั

ซ่ึงเม่ือนํามาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียพบว่า องค์กรไทย และองค์กรญ่ีปุ่นมี

ความสุขในองค์กร ดา้นลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนั โดยพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ีย

มากกวา่พนกังานชาวไทยในองคก์รไทย 

  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความสุขในองคก์ร ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร พบวา่พนกังาน

ชาวไทยในองคก์รไทยมีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (Mean = 3.20) และพนกังานชาวไทยในองคก์ร

ญ่ีปุ่นมีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (Mean = 3.47) โดยทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่งมีประเด็นการให้ความสําคญั

กบัความเขา้ใจว่างานท่ีทาํส่งผลอย่างไรต่อองค์กร ซ่ึงเม่ือนาํมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉล่ียพบว่า องค์กรไทย และองค์กรญ่ีปุ่นมีความสุขในองค์กร ด้านค่านิยมร่วมขององค์กรท่ี

แตกต่างกนั โดยพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ียมากกวา่พนกังานชาวไทยในองคก์รไทย 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสุขในองค์กร ด้านความสัมพันธ์ในองค์กร พบว่า

พนกังานชาวไทยในองคก์รไทยมีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (Mean = 2.98) และพนกังานชาวไทยใน

องคก์รญ่ีปุ่นมีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (Mean = 3.42) โดยทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่งนั้นมีประเด็นการให้

ความสําคัญกับความสุข รู้สึกดี  สนุก เพลิดเพลินเม่ือได้อยู่กับเพื่อนร่วมงาน  ซ่ึงเม่ือนํามา

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียพบวา่ องคก์รไทย และองคก์รญ่ีปุ่นมีความสุขในองคก์ร 

ดา้นความสัมพนัธ์ในองคก์รท่ีแตกต่างกนั โดยพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ียมากกว่า

พนกังานชาวไทยในองคก์รไทย 
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  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความสุขในองคก์ร ดา้นผูน้าํ พบวา่พนกังานชาวไทยในองคก์ร

ไทยมีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (Mean = 3.00) และพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่นมีค่าอยูใ่นระดบั

ปานกลาง (Mean = 3.25) โดยทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่งนั้นมีประเด็นการให้ความสําคญักบัหวัหนา้งานท่ี

สามารถสร้างแรงจูงใจใหส้ามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเม่ือนาํมาเปรียบเทียบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียพบว่า องค์กรไทย และองค์กรญ่ีปุ่นมีความสุขในองค์กร ด้านผูน้ําท่ี

แตกต่างกนั โดยพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ียมากกวา่พนกังานชาวไทยในองคก์รไทย 

  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความสุขในองคก์ร ดา้นคุณภาพชีวติ พบวา่พนกังานชาวไทยใน

องคก์รไทยมีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (Mean = 3.10) และพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่นมีค่าอยู่

ในระดบัมาก (Mean = 3.57) โดยทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่งนั้นมีประเด็นการใหค้วามสาํคญัการแบ่งเวลาใน

การทาํกิจกรรมส่วนตวัต่าง ๆ โดยไม่กระทบกบัการทาํงาน ซ่ึงเม่ือนาํมาเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหวา่งค่าเฉล่ียพบวา่ องคก์รไทย และองคก์รญ่ีปุ่นมีความสุขในองคก์ร ดา้นคุณภาพชีวิตท่ีแตกต่าง

กนั โดยพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ียมากกวา่พนกังานชาวไทยในองคก์รไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.1  ผลค่าเฉล่ียวเิคราะห์การศึกษาการรับรู้วฒันธรรมองคก์ร ความผกูพนั และความสุข 

  การรับรู้วฒันธรรมองค์กร 

 มิติงาน      (3.26) 

 มิติกลุ่ม     (2.89) 

 มิติบุคคล   (3.19) 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่างองค์กรธุรกจิไทย 

  ความผูกพนัในองค์กร 

 ดา้นพฤติกรรม      (3.07) 

  ดา้นทศันคติ          (3.12) 

 

 

 

 

 

 

   ความสุขในองค์กร 

 ดา้นลกัษณะงาน  (3.00) 

 ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร (3.20) 

 ดา้นความสัมพนัธ์ในองคก์ร(2.98) 

 ดา้นผูน้าํ  (3.00) 

 ดา้นคุณภาพชีวิต  (3.10) 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่างองค์กรธุรกจิญี่ปุ่ น 

  การรับรู้วฒันธรรมองค์กร 

มิติงาน       (3.99) 

มิติกลุ่ม      (3.50) 

มิติบุคคล    (3.48) 

 

 

 

 

 

  ความผูกพนัในองค์กร 

ดา้นพฤติกรรม       (3.55) 

  ดา้นทศันคติ           (3.56) 

 

 

 

 

 

 

   ความสุขในองค์กร 

ดา้นลกัษณะงาน   (3.20) 

ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร (3.47) 

ดา้นความสัมพนัธ์ในองคก์ร(3.42) 

ดา้นผูน้าํ  (3.25) 

ดา้นคุณภาพชีวิต  (3.57) 
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5.2 การอภิปรายผลการวจัิย 

 การดาํเนินการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษา ความแตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองคก์ร 

ความผูกพนั และความสุขในองค์กร ระหว่างพนักงานชาวไทยในองค์กรธุรกิจไทย และ องค์กร

ธุรกิจญ่ีปุ่น กรณีศึกษา บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั และ บริษทั โอมิค จาํกดั เพื่อ

เรียนรู้และนาํไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันาองคก์รให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพิ่มมากข้ึน โดยเร่ิมจากบุคคลในองค์กร ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุดขององค์กร ไม่วา่จะเป็น

องคก์รไทย องคก์รญ่ีปุ่น หรือองคก์รไหน ๆ ก็ตาม  โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะทาํการศึกษาประเด็นการ

รับรู้วฒันธรรมองคก์ร โดยแบ่งประเด็นออกเป็น 3 มิติ คือ มิติงาน มิติกลุ่ม และมิติบุคคล  ประเด็น

ท่ีสองในการศึกษา คือ ความผกูพนัต่อองคก์ร โดยแบ่งประเด็นออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรม 

และดา้นทศันคติ และประเด็นสุดทา้ยในการศึกษา คือ ความสุขในองคก์ร โดยแบ่งประเด็นออกเป็น 

5 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร ดา้นความสัมพนัธ์ในองคก์ร ดา้นผูน้าํ และ

ดา้นคุณภาพชีวิต โดยศึกษาความแตกต่างของพนกังานชาวไทยใน บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล 

(อสัโก)้ จาํกดั แทนกลุ่มตวัอยา่งองคก์รไทย และ บริษทั โอมิค จาํกดั แทนกลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่น  

ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มตวัอย่างองค์กรญ่ีปุ่น มีการรับรู้วฒันธรรม

องค์กร  ความผูกพนัต่อองค์กร  และความสุขในองค์กร มากกว่ากลุ่มตวัอย่างองค์กรไทยในทุก

ประเด็น ซ่ึงจะอภิปรายผลตามประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

  5.2.1 ประเด็นการรับรู้วฒันธรรมองค์กร 

   การรับรู้วฒันธรรมองคก์รมีผลในเชิงบวกต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานเพื่อการ

พฒันาองค์กร กล่าวคือ หากบุคคลในองค์กรมีการรับรู้ในวฒันธรรมองค์กรของตน วฒันธรรม

องคก์รนั้นก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงานของบุคคลในองค์กร ในดา้นความคิด ความรู้สึก 

การตดัสินใจ การวางแผน และช่วยหล่อหลอมให้บุคคลในองคก์รอยูร่่วมกนั และปฏิบติัในทิศทาง

เดียวกนั เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีองคก์รกาํหนด  การศึกษาน้ีไดแ้บ่งประเด็นการรับรู้วฒันธรรมองคก์ร 

ออกเป็น 3 มิติ  คือ มิติงาน หมายถึง แบบแผนการปฎิบติัภารกิจตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงเม่ือ

บุคคลในองคก์รรับรู้ถึงวฒันธรรมองคก์รในมิติงาน ก็จะทาํให้บุคคลนั้นพยายามท่ีจะปฎิบติังานให้

บรรลุเป้าหมายตามท่ีองคก์รกาํหนด  มิติท่ีสอง คือ มิติกลุ่ม หมายถึง การประสานงาน การร่วมมือ

กนัทาํงาน เพื่อความสําเร็จในการทาํงานร่วมกนัตามท่ีองคก์รตอ้งการ แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ

ของคนในองคก์ร และมิติท่ีสาม คือ มิติบุคคล หมายถึง การมีอิสระในการตดัสินใจในการทาํงาน 

การไดรั้บการพฒันาทกัษะและความสามารถ หากบุคคลในองคก์รรับรู้วฒันธรรมองคก์รมิติบุคคลก็

จะส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กร และบุคคลในองค์กร จากผลการศึกษาในประเด็นการรับรู้
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วฒันธรรมองค์กร กลุ่มตัวอย่างพนักงานชาวไทยในองค์กรญ่ีปุ่นมีการรับรู้วฒันธรรมองค์กร

มากกวา่ กลุ่มตวัอยา่งพนกังานชาวไทยในองคก์รไทยในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติกลุ่ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

หลายทฤษฎีท่ีว่า องค์กรญ่ีปุ่นจะให้ความสําคัญกับว ัฒนธรรมองค์กรแบบกลุ่ม เพราะใน

กระบวนการทาํงานองค์กรญ่ีปุ่นจะแสดงความคิดเห็นร่วมกนั โดยสมาชิกทุกคนจะไดรั้บบทบาท

ในการทาํงานเท่าเทียมกนัในระบบการตดัสินใจ ทาํให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการกาํหนด

นโยบายองคก์รได ้และสร้างความภูมิใจจนเกิดเป็นความรักความผกูพนัต่อองคก์ร 

 

  5.2.2 ประเด็นความผูกพนัต่อองค์กร 

   ความผกูพนัต่อองคก์รจะแสดงถึงความสามารถในการผลกัดนัให้บุคคลในองคก์ร

สามารถบรรลุผลการปฎิบติังาน ซ่ึงความผูกพนัจะคงอยู่คู่กบัองค์กร และสนบัสนุนให้เกิดสินคา้ 

และบริการ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจขององค์กร การศึกษาน้ีไดแ้บ่งประเด็นความผูกพนัต่อองค์กร 

ออกเป็น 2 ดา้น คือ ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นพฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกของความผกูพนั

ต่อองคก์รในรูปของพฤติกรรมต่อเน่ือง คงเส้นคงวาในการทาํงาน ไม่มีความคิดท่ีจะเปล่ียนงานและ

สร้างผลในแง่ลบต่อองค์กร ประเด็นท่ีสอง คือ ความผูกพนัต่อองค์กรด้านทัศนคติ หมายถึง 

ความรู้สึกของบุคคลในองคก์ร โดยรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  มีความเช่ือมัน่ ยอมรับ

ในเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร และปรารถนาท่ีจะสร้างผลในแง่บวกแก่องค์กร จากผล

การศึกษาในประเด็นความผูกพนัต่อองคก์ร กลุ่มตวัอย่างพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่นมีความ

ผกูพนัต่อองค์กรมากกว่า กลุ่มตวัอย่างพนกังานชาวไทยในองค์กรไทยในทุกมิติ ซ่ึงเห็นไดช้ดัใน

ด้านพฤติกรรม เน่ืองจากองค์กรญ่ีปุ่นจะให้ความสําคญักบับุคลากร เน้นให้เกิดการเรียนรู้ และ

พฒันา ดว้ยระบบการทาํงานท่ีใหค้วามสาํคญักบับุคลากรเป็นอยา่งมาก ไดส่้งผลใหบุ้คลากรท่ีเขา้ไป

ทาํงานในองค์กรมีความตั้งใจหรือมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานในองค์กรนั้น ๆ อย่างยาวนาน ทาํงานอย่าง

ทุ่มเท มีความรักต่อองคก์ร มีความสุขในการทาํงาน 

 

  5.2.3 ประเด็นความสุขในองค์กร 

   ความสุขในองค์กรกลายเป็นปัจจัยสําคัญในการบริหารงานภายในองค์กร 

เน่ืองจากส่งผลต่อการดาํเนินงานขององค์กรโดยตรง การลงทุนเพื่อสร้างบรรยากาศให้บุคคลใน

องค์กรปฎิบติังานอย่างมีความสุข ถือเป็นการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนคุม้ค่าต่อองค์กร การสร้าง

บรรยากาศให้เกิดความสุขในองค์กรเป็นประโยชน์ทั้งพนักงาน และนายจ้าง โดยเช่ือว่าคนท่ีมี

ความสุขหรือองค์กรท่ีมีบรรยากาศแห่งความสุข จะมีพลงัอนัยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์ผลงานใน 

ทุก ๆ ดา้น เช่น การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกคา้ พนกังานท่ีมีความสุข
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ในการทาํงานจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีความรักและความผกูพนัใน

งาน ลดพฤติกรรมในแง่ลบ เกิดพฤติกรรมในแง่บวกต่อองคก์ร การศึกษาน้ีไดแ้บ่งประเด็นความสุข

ในองค์กร ออกเป็น 5 ดา้น  คือ ความสุขในองค์กรดา้นลกัษณะงาน หมายถึง บุคคลในองค์กรมี

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมและภารกิจท่ีตนเองปฎิบติั  ประเด็นท่ีสอง คือ ความสุขในองค์กรดา้น

ค่านิยมร่วมขององค์กร หมายถึง บุคคลในองค์กรยึดถือพฤติกรรมร่วม และปฎิบติักันมาอย่าง

ต่อเน่ืองจนเป็นวฒันธรรมขององคก์รนั้น  ประเด็นท่ีสาม คือ ความสุขในองคก์รดา้นความสัมพนัธ์

กบัเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การมีปฎิสัมพนัธ์ร่วมกนัในองคก์ร ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน โดยมีความ

ผกูพนัท่ีแน่นแฟ้น และให้การยอมรับซ่ึงกนัและกนั  ประเด็นท่ีส่ี คือ ความสุขในองค์กรดา้นผูน้าํ 

หมายถึง ผูบ้ริหารหรือหัวหน้างานมีการส่งเสริมให้พนักงานเกิดการทาํงานอย่างมีความสุข โดย

ส่งเสริมในการสร้างทีมงาน สร้างแรงจูงใจ และสร้างแรงปรารถนาในการทาํงาน สร้างความรู้สึกท่ี

ดีให้เกิดกับทุกคนในองค์กร และประเด็นท่ีห้า คือ ความสุขในองค์กรด้านคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน หมายถึง ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบแต่ละด้านของชีวิต ท่ีมีอิทธิพลต่อองค์กรและ

พนักงาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและสร้างประสิทธิภาพในการทาํงานอย่างสูงท่ีสุด จากผล

การศึกษาในประเด็นความสุขในองคก์ร กลุ่มตวัอยา่งพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่นมีความสุขใน

องค์กรมากกว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานชาวไทยในองค์กรไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะความสุขใน

องคก์รดา้นค่านิยมร่วมในองค์กร และดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน  เน่ืองจากองคก์รญ่ีปุ่นจะให้

ความสําคญักบับุคคลในองค์กรโดยถือเป็นพนัธกิจขององค์กร จึงมีการสร้างค่านิยมร่วมในการ

ปฎิบติังานต่าง ๆ ร่วมกนัใหมี้ความเสถียรภาพจนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์รร่วมกนั เกิดความสุขใน

การทาํงาน และมีคุณภาพชีวติท่ีดียิง่ข้ึนไป 

 

 จากการอภิปรายผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งพนกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่น มีการ

รับรู้วฒันธรรมองคก์ร ความผกูพนั และความสุขในองคก์ร มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งพนกังานชาวไทย

ในองคก์รไทยในทุก ๆ ดา้น เน่ืองจากองคก์รญ่ีปุ่นมีการสร้างวฒันธรรมองคก์ร และการปฏิบติังาน

อยา่งเป็นระบบมากกวา่องคก์รไทย โดยเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในเร่ืองวฒันธรรมองคก์รแบบกลุ่ม และ

วฒันธรรมท่ีใหค้วามสาํคญักบับุคลากร ส่งผลใหพ้นกังานชาวไทยในองคก์รญ่ีปุ่น มีค่าความผกูพนั

ต่อองคก์รดา้นพฤติกรรม และความสุขในองคก์รดา้นค่านิยมร่วมในองคก์ร และคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานมากกวา่พนกังานชาวไทยในองคก์รไทย 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเร่ือง เร่ือง  ความแตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองค์กร ความผูกพนั และ

ความสุขในองค์กร ระหว่างพนักงานชาวไทยในองค์กรธุรกิจไทย และ องค์กรธุรกิจญ่ีปุ่น 

กรณีศึกษา บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั และ บริษทั โอมิค จาํกดั ตอ้งการท่ีจะศึกษา

ถึง การรับรู้วฒันธรรมองคก์ร ความผกูพนั และความสุขของพนกังานชาวไทย ในองคก์รไทยและ

องค์กรญ่ีปุ่นเพื่อนําผลความแตกต่างนั้ นมาพฒันาองค์กรในด้านการบริหารบุคคล ซ่ึงถือเป็น

องคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนองคก์ร จนกระทัง่สามารถพฒันาองคก์ร ควบคุมการ

ดาํเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีผูศึ้กษาเห็นว่า ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ือง 

วฒันธรรมองค์กรว่ามีประเด็นอ่ืนอีกหรือไม่ ท่ีมีความสําคญัต่อการรับรู้วฒันธรรมองค์กร และ

ประเด็นอ่ืน ๆ ในเร่ืองความผูกพนั และความสุขของบุคคลในองค์กร เน่ืองจากข้อจาํกัดด้าน

ระยะเวลาทาํให้ผูศึ้กษาตอ้งจาํกดัเฉพาะประเด็นท่ีผูศึ้กษาสนใจเท่านั้น ในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งจะ

เห็นไดจ้ากผลการศึกษาว่าพนกังานไทยในองค์กรญ่ีปุ่นมีการรับรู้วฒันธรรมองค์กร ความผูกพนั 

และความสุขในองค์กรมากกว่าพนักงานชาวไทยในองค์กรไทยในทุกประเด็น เน่ืองจากบริษทั     

โอมิค จาํกดั กลุ่มตวัอยา่งองคก์รญ่ีปุ่น มีประสบการณ์ และมีระบบการบริหารท่ีมีเสถียรภาพสูงกวา่ 

บริษทั ตรวจสอบสินคา้สากล (อสัโก)้ จาํกดั กลุ่มตวัอย่างองค์กรไทย เพราะในระบบการบริหาร

องค์กรไทยมีความเข้มงวดและเป็นระบบตํ่ากว่า และจากการท่ี บริษทั ตรวจสอบสินค้าสากล     

(อสัโก้) จาํกัด มีขนาดบริษทัท่ีเล็กกว่า ทาํให้ไม่มีงบประมาณมากพอในการส่งเสริมการสร้าง

วฒันธรรมองคก์รอยา่งจริงจงั ผูศึ้กษาหวงัวา่การศึกษาเร่ืองน้ีจะไดเ้ป็นแนวทางในการศึกษาองคก์ร

อ่ืน ๆ ท่ีมีองคป์ระกอบต่าง ๆ ใกลเ้คียงกนั เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีชดัเจนมากข้ึนต่อไป 

 จากการศึกษาน้ีสรุปได้ว่า คนญ่ีปุ่นมีลักษณะเป็นคนท่ีมีวินัย มีกรอบการใช้ชีวิต มี

วฒันธรรมในการทาํงานคือ ขยนั ทุ่มเท อดทน ซ่ึงบางส่ิงก็นาํมาปรับใชก้บัองคก์รไทยได ้แต่บางส่ิง

ก็ไม่สามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริงกบัคนไทย เช่น หากตอ้งการมอบหมายงานหน่ึงช้ินให้กบัพนกังาน ถา้

เป็นคนญ่ีปุ่น คนท่ีไดรั้บมอบหมายจะตอ้งคิดและจดัการงานให้ประสบความสําเร็จเพียงคนเดียว

ตั้งแต่ตน้จนจบ ขณะท่ีคนไทย ตอ้งมีคนใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาก่อน ในทางกลบักนั วฒันธรรม

องค์กรญ่ีปุ่นก็มีจุดอ่อน นั่นคือ จริงจงัต่อการทาํงานจนเกินไป กระทัง่ส่งผลเสียต่อร่างกายและ

สุขภาพจิต วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีก็คืออยากให้นาํการผสมผสานวฒันธรรมองค์กรของทั้ง

ไทยและญ่ีปุ่นมาใชใ้นการพฒันาองคก์ร เพราะไม่วา่วฒันธรรมของประเทศใดก็ตาม ต่างมีทั้งขอ้ดี 

และขอ้ดอ้ยในตวัเอง ข้ึนอยูว่า่จะเลือกใชอ้ยา่งไรเท่านั้น 
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แบบสอบถามชุดที…่............... 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถามน้ีใช้เพื่อประกอบการศึกษาเร่ือง “ความแตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองคก์ร 

ความผกูพนัและความสุขในองคก์ร ระหวา่งพนกังานชาวไทยในองค์กรธุรกิจไทย และ องค์กรธุรกิจ

ญ่ีปุ่น” โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้วฒันธรรมองค์กร 

ความผูกพนั และความสุขในองค์กร ของบริษทั ตรวจสอบสินค้าสากล (อสัโก้) จาํกัด แทนกลุ่ม

ตวัอยา่งองค์กรไทย และ บริษทั โอมิค จาํกดั แทนกลุ่มตวัอยา่งองค์กรญ่ีปุ่น ทางผูศึ้กษาขอรับรองว่า

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามชุดน้ีจะถูกเก็บเป็นความลบัอย่างดี  เพื่อความปลอดภยัของท่าน และ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับการอนุเคราะห์เวลาอันมีค่าของท่านในการตอบคาํถามของ

แบบสอบถามชุดน้ี 
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แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการทดสอบระดบัความคิดเห็นเบ้ืองตน้ หากมีส่วนตอ้งการเพิ่มเติมกรุณาเพิ่มใน

ส่วนของขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

    ระดบัความคิดเห็น 5 คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

      ระดบัความคิดเห็น 4 คือ เห็นดว้ยมาก 

      ระดบัความคิดเห็น 3 คือ เห็นดว้ยปานกลาง 

      ระดบัความคิดเห็น 2 คือ เห็นดว้ยนอ้ย 

      ระดบัความคิดเห็น 1 คือ เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน กรุณาทาํเคร่ืองหมาย / หน้าข้อความทีต่รงกบัท่าน 

 
1. เพศ                        � ชาย                   � หญิง 

2. อาย ุ                       � 22 – 29             � 30 – 37             � 38 – 45             � 46 - 53    

        � 54 - 61              � มากกวา่ 61                

3. ระดบัการศึกษา � ประถมศึกษา    � มธัยมศึกษา      � ปริญญาตรี        �  ปริญญาโท  

 �  ปริญญาเอก  

4. สถานภาพ � โสด                  � แต่งงาน            � หยา่ร้าง � แยกกนัอยู ่           

5. อตัราเงินเดือน � ตํ่ากวา่ 10,000     � 10,000 – 20,000        � 20,000 – 30,000    

 � 30,000 – 40,000       � 40,000 – 50,000        � มากกวา่ 50,000     

6. ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองคก์ร   �1 – 5 ปี    � 5 – 10 ปี    � 10 – 20 ปี    � มากกวา่ 20 ปี       

7. ทาํงานอยูใ่นองคก์ร     �  ไทย       �  ญ่ีปุ่น 

 

ส่วนที ่2 กรุณาใส่เคร่ืองหมาย / ในช่องทีต่รงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 

 

ประเดน็ด้านการรับรู้วฒันธรรมองค์กร 

ระดบัของความเห็น 

น้อย

ทีสุ่ด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ทีสุ่ด 

การรับรู้วฒันธรรมองคก์รในมิติการทาํงาน      

1. การทาํภารกิจในการทาํงานใหส้าํเร็จยอ่มมาก่อนภารกิจส่วนตวั 1 2 3 4 5 

2. ท่านมีความพยายามพฒันาความรู้ ความเขา้ใจในงานเสมอ 1 2 3 4 5 

3. ท่านคิดวา่คุณภาพของงานตอ้งมาก่อนปริมาณงานเสมอ 1 2 3 4 5 

4. ท่านคิดวา่แมง้านท่ีง่ายท่ีสุดก็ควรทาํอยา่งดีท่ีสุด   1 2 3 4 5 

5. กฏระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงานมีความจาํเป็นท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จ 1 2 3 4 5 

6. ท่านคิดวา่คนท่ีทาํงานหนกัเท่านั้นจึงจะประสบความสาํเร็จ 1 2 3 4 5 
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ประเดน็ด้านการรับรู้วฒันธรรมองค์กร 

ระดบัของความเห็น 

น้อย

ทีสุ่ด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ทีสุ่ด 

การรับรู้วฒันธรรมองคก์รในมิติกลุ่ม      

7. การทาํงานเป็นทีมเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในการทาํงาน 1 2 3 4 5 

8. การตดัสินใจในการทาํงานขั้นสุดทา้ยเป็นไปตามความคิดเห็นของกลุ่ม 1 2 3 4 5 

9. การปฏิบติังานตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่เป็นเร่ืองท่ีดี 1 2 3 4 5 

10. การปฏิบติังานเพียงคนเดียวสามารถนาํไปสู่ความสาํเร็จได ้  1 2 3 4 5 

11. ท่านใหค้วามสาํคญักบัตนเองเป็นอนัดบัแรก 1 2 3 4 5 

12. สมาชิกในองคก์รท่านร่วมกนัอยา่งทุ่มเทเพ่ือสร้างผลงานแก่องคก์ร 1 2 3 4 5 

การรับรู้วฒันธรรมองคก์รในมิติบุคคล      

13. ท่านตอ้งการทาํงานท่ีทา้ทายเพ่ือนาํไปสู่ความสาํเร็จ 1 2 3 4 5 

14. ท่านใหค้วามสาํคญักบัปัญหาของบุคคลในองคก์ร 1 2 3 4 5 

15. ท่านไดรั้บอิสระในการตดัสินใจทาํในส่ิงท่ีตนเลือก 1 2 3 4 5 

16. ผูท่ี้มีความสามารถหลากหลายจะสร้างประโยชน์ใหก้บัองคก์รมากท่ีสุด 1 2 3 4 5 

17. ท่านไดรั้บการกระตุน้ใหเ้กิดความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 1 2 3 4 5 

18. ท่านไดรั้บการแจง้ใหท้ราบถึงศกัยภาพของตนเอง 1 2 3 4 5 

 

 

 

ส่วนที ่3 กรุณาใส่เคร่ืองหมาย / ในช่องทีต่รงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 

 

 

ประเดน็ด้านความผูกพนัองค์กร 

ระดบัของความเห็น 

น้อย

ทีสุ่ด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ทีสุ่ด 

ความผกูพนัองคก์รดา้นพฤติกรรม      

1. ท่านมีการพดูถึงองคก์รในทางท่ีดี 1 2 3 4 5 

2. ท่านมีการมุ่งมัน่ติดตามงานเพ่ือใหง้านสาํเร็จ 1 2 3 4 5 

3. ท่านมีการชกัชวนผูอ่ื้นมาร่วมงานท่ีองคก์ร 1 2 3 4 5 

4. ท่านมีการช้ีแจงขอ้มูลท่ีเขา้ใจผิดเม่ือมีผูก้ล่าวตาํหนิองคก์ร   1 2 3 4 5 

5. ท่านมีความรู้สึกไม่สนใจคาํชกัชวนใหอ้อกไปทาํงานท่ีองคก์รอ่ืน 1 2 3 4 5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประเดน็ด้านความผูกพนัองค์กร 

ระดบัของความเห็น 

น้อย

ทีสุ่ด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ทีสุ่ด 

ความผกูพนัองคก์รดา้นทศันคติ      

6. ท่านมีความรู้สึกภูมิใจท่ีไดท้าํงานในองคก์ร 1 2 3 4 5 

7. ท่านรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 1 2 3 4 5 

8. ท่านเตม็ใจท่ีจะเป็นตวัแทนองคก์รในการเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะ 1 2 3 4 5 

9. ท่านมีความรู้สึกเฉยๆกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร   1 2 3 4 5 

10. ท่านมีความเตม็ใจท่ีจะทาํงานนอกเวลาแมไ้ม่ไดรั้บค่าตอบแทน 1 2 3 4 5 

 

 
ส่วนที ่4 กรุณาใส่เคร่ืองหมาย / ในช่องทีต่รงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 

 
 

ประเดน็ด้านความสุขในองค์กร 

ระดบัของความเห็น 

น้อย

ทีสุ่ด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ทีสุ่ด 

ความสุขในองคก์รดา้นลกัษณะงาน      

1. หนา้ท่ีท่ีท่านรับผิดชอบในปัจจุบนัมีความเด่นชดั 1 2 3 4 5 

2. ท่านมีโอกาสกา้วหนา้ในงานท่ีทาํอยูใ่นปัจจุบนั 1 2 3 4 5 

3. งานท่ีท่านทาํอยูมี่ความน่าสนใจ หลากหลาย และทา้ทายความสามารถ 1 2 3 4 5 

4. ท่านมีอิสระในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี   1 2 3 4 5 

ความสุขในองคก์รดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร      

5. ท่านมีความเช่ือในค่านิยมร่วมขององคก์ร และไดน้าํไปปฏิบติั 1 2 3 4 5 

6. ท่านมีความเขา้ใจวา่งานท่ีทาํส่งผลต่อองคก์รอยา่งไร 1 2 3 4 5 

7. ท่านมีการยดึถือเป้าหมายและคุณค่าขององคก์รประหน่ึงเป็นเป้าหมายของตนเอง 1 2 3 4 5 

8. ท่านมีความรู้สึกวา่ตนเองมีความสาํคญั หรือมีความหมายต่อองคก์ร 1 2 3 4 5 

ความสุขในองคก์รดา้นความสมัพนัธ์ในองคก์ร      

9. ท่านมีความสุข รู้สึกดี สนุก เพลิดเพลินเม่ืออยูก่บัเพ่ือนร่วมงาน   1 2 3 4 5 

10. เม่ือมีปัญหาท่านสามารถปรึกษาเพ่ือนร่วมงานไดทุ้กเร่ือง 1 2 3 4 5 

11. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากเพ่ือนร่วมงานในทุก ๆ เร่ือง 1 2 3 4 5 

12. ท่านมีความสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกบัเพ่ือนร่วมงาน 1 2 3 4 5 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



110 
 

 

ประเดน็ด้านความสุขในองค์กร 

ระดบัของความเห็น 

น้อย

ทีสุ่ด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ทีสุ่ด 

ความสุขในองคก์รดา้นผูน้าํ      

13. หวัหนา้สามารถสร้างแรงจูงใจใหส้ามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 1 2 3 4 5 

14. หวัหนา้มีความเสียสละ อุทิศตนเองใหก้บัพนกังาน และองคก์ร 1 2 3 4 5 

15. หวัหนา้มีการกระจายอาํนาจใหก้บัพนกังาน 1 2 3 4 5 

16. หวัหนา้มีการจดจาํ และใหค้วามสาํคญักบัความสาํเร็จท่ีเกิดโดยท่านเสมอ   1 2 3 4 5 

ความสุขในองคก์รดา้นคุณภาพชีวติ      

17.อยูใ่นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี ปลอดภยั ส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ 1 2 3 4 5 

18. ชีวติท่านมีความสมดุลระหวา่งชีวติส่วนตวั และชีวติการทาํงาน 1 2 3 4 5 

19. ท่านสามารถแบ่งเวลาในการทาํกิจกรรมส่วนตวัต่างๆไดโ้ดยไม่กระทบกบังาน 1 2 3 4 5 

20. ท่านมีความพึงพอใจในชีวติการทาํงานในปัจจุบนั 1 2 3 4 5 

 

 

ส่วนที ่5 ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..... 

 

----------------ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม---------------- 
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