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บทคัดยอ  

วัฒนธรรมองคการเปนปจจัยหน่ึงท่ีสงผลกับการบริหารธุรกิจ การรับรู วัฒนธรรมองคการชวยให

ผูประกอบการสามารถบริหารธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคการ

วิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาการรับรูวัฒนธรรมองคการของผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหม 2) เปรียบเทียบการรับรู

วัฒนธรรมองคการของผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหมจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณการบริหารธุรกิจ กลุมตัวอยางคือผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหมเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 

จํานวน 297 คน เครื่องมือคือแบบสอบถาม 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน คือ แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล จํานวน 5 ขอ 

และแบบสอบถามวัฒนธรรมองคการจํานวน 40 ขอ ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม

ไดเทากับ .841 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว ผลการวิจัยพบวา 

1) ระดับการรับรูวัฒนธรรมองคการในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูประกอบการ  

มีระดับการรับรูเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับ ไดแก วัฒนธรรมองคการแบบปรับตัว 

แบบราชการ แบบเครือญาติ และแบบมุงผลสําเร็จ  

2) ผูประกอบการท่ีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการบริหารธุรกิจท่ีแตกตางกันมีการรับรู 

เก่ียวกับวัฒนธรรมองคการไมแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ: การรับรู, วัฒนธรรมองคการ, ผูประกอบการ, ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

   

Abstract  

Organizational culture was affecting business management. Perceptions of organizational 

culture of entrepreneurs were benefit to manage the business effectively. These objectives of the 

research were; 1) Study organizational culture perception of the textile and apparel entrepreneurs  

2) To compare organizational culture perception of the textile and apparel entrepreneurs between 

gender, age, education level and experience of business management. Tee sample size of 297 textile 
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2 อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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and apparel entrepreneurs in Bangkok and its vicinity. The research instruments were questionnaires to 

collect of demographic data, the organizational culture perception of the textile and apparel 

entrepreneurs. The questionnaires were tested for reliability by cronbach’s alpha coefficient was .83. 

Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation. In addition, the t-test and one-

way analysis of variance (ANOVA) techniques were also employed by the researchers. The majors finding 

were as follows 

1. Organizational culture perception of the textile and apparel entrepreneurs in high level. 

When consideration was found that adaptability organizational culture the most level score and follow 

bureaucratic organizational culture, clan organizational culture and the last of achievement 

organizational culture. 

2. The organizational culture perception of the textile and apparel entrepreneurs between 

gender, age, education level and experience of business management were not different. 

 

Keywords: Perception, Organizational Culture, Entrepreneurs, Textile and apparel  

  

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในปจจุบัน สงผลใหการบริหารองคการ หรือการประกอบธุรกิจตาง ๆ 

ตองเผชิญกับความยุงยาก ซับซอน เกิดความไมแนนอน และมีความเปนพลวัตมากข้ึน ผูประกอบการท่ีมีความมุงมั่นท่ี

จะดํารงกิจการใหอยูรอดในสภาวะผันผวนเชนน้ี จะตองมีการเรียนรู และพัฒนาขีดความสามารถในการท่ีจะวินิจฉัยการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว เพ่ือใหสามารถคนหาคําตอบและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง (Felipe, Roldan and 

Leal-Rodriguez, 2017) การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนได น้ัน ผูประกอบการจําเปนท่ีจะตองรับรูถึง

วัฒนธรรมในองคการ เน่ืองจากวัฒนธรรมองคการเกิดจากการเรียนรู  การปรับตัวรวมกันของบุคลากรในองคการ ดังน้ัน

วัฒนธรรมองคการจึงมีอิทธิพลตอบุคลากรในองคการ (Rodriguez & Hechanova, 2014: 20) วัฒนธรรมองคการ

สามารถช้ีนําการปฏิบัติงานของคนในองคการ มีผลตอความคิด พฤติกรรมการประพฤต ิและปฏิบัติของสมาชิกในองคการ

น้ัน (วิโรจน สารรัตนะ, 2555: 154) วัฒนธรรมองคการบงช้ีพฤติกรรม ความสนใจและการตัดสินใจรวมกันของบุคลากร

ในองคการ จึงมีความสําคัญกับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการดวย  (Lukasik, 2014) วัฒนธรรม

องคการยังสงผลกับประสิทธิผลองคการดวยเชนกัน (Seifari and  Amoozadeh, 2014) และสงผลกับประสิทธิภาพการ

ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการดวย เพราะการท่ีผูประกอบการจะบริหารธุรกิจใหเกิดกําไร และการเติบโตน้ัน ไมสามารถ

กระทําไดเพียงคนเดียว บุคลากรในองคการจะตองรับรู และสนับสนุน และคิดเชนเดียวกับผูประกอบการ ความสําเร็จหรือ

ความลมเหลวของธุรกิจจึงข้ึนกับวัฒนธรรมองคการและบุคลากร (Garvic, Sormaz and IIics, 2016) 

 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเปนธุรกิจท่ีมีการใชแรงงานจํานวนมากในสายการผลิตท้ังอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า เปนหน่ึงในธุรกิจท่ีมีการใชแรงงานเขมขน คือเปนธุรกิจท่ีพ่ึงพาแรงงานเปนจํานวนมาก 

วัฒนธรรมองคการของธุรกิจจึงมีผลกับการดําเนินธุรกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได ผูประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุงหมจึงตองให

ความสําคัญกับการรับรูวัฒนธรรมองคการเชนเดียวกัน เพ่ือใหสามารถบริหาร จัดการธุรกิจและบุคลากรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการรับรูวัฒนธรรมองคการของผูประกอบการ โดยศึกษาผูประกอบการสิ่งทอและ

เครื่องนุงหม เพ่ือใหมีขอมูลท่ีชวยใหผูท่ีเก่ียวของไดนําไปใชประโยชนตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาการรับรูวัฒนธรรมองคการของผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหม  

2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรูวัฒนธรรมองคการของผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครือ่งนุงหมจําแนกตามเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการบริหารธุรกิจ 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชแนวคิดวัฒนธรรมองคการของ Daft (2002) ท่ีมีการแบงวัฒนธรรมองคการเปน 4 

ประเภท ประกอบดวย 1) วัฒนธรรมองคการแบบปรับตัว (Adaptability Culture) หรือแบบผูประกอบการ 

(Entrepreneurial Culture) เปนวัฒนธรรมท่ีเกิดบุคลากรมีความเปนอิสระ กลาคิดกลาทํา มีความสรางสรรค และไดรับ

การสนับสนุน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ผูบริหารท่ีองคการมีวัฒนธรรมแบบปรับตัว จึงตองมี

บทบาทในการสงเสริม สนับสนุนบุคลากรใหมีอิสระทางความคิด เพ่ือชวยใหธุรกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 2) 

วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ (Achievement Culture) วัฒนธรรมน้ีเปาหมายขององคกรจะมีความชัดเจน ผูบริหาร

จะเห็นผลสําเร็จตามเปาหมาย เปนองคการท่ีเนนคานิยมแบบแขงขันเชิงรุก ความสามารถริเริ่มของบุคคล และความพึง

พอใจตอการทํางานหนักในระยะยาว จนกวาจะบรรลุผลตามเปาหมาย ผูบริหารจึงตองเนนการตั้งเปาหมาย การแขงขัน 

และรางวัลสนับสนุน 3) วัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติ (Clan Culture) เปนวัฒนธรรมท่ีมีความยืดหยุน เนนความ

ตองการของพนักงาน  มีสภาพแวดลอมภายในองคกรคลายการทํางานภายในครอบครัวเดียวกัน ผูบริหารจึงมุงเนนความ

รวมมือ การใหความเอาใจใสเอ้ืออาทรบุคลากร และลูกคา และ 4) วัฒนธรรมองคการแบบราชการ (Bureaucratic 

Culture) เปนวัฒนธรรมท่ีใหความสําคัญกับวิธีการ ความเปนเหตุผล ความมีระเบียบของการทํางาน การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ หลักการประหยัด ปจจุบันองคการท่ีมีวัฒนธรรมประเภทน้ีมีไมมากนัก เพราะไมสามารถตอบสนองความ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วได ผูบริหารควรหลีกเลี่ยงไมใหเกิดวัฒนธรรมเชนน้ีในองคการหรือธุรกิจของตนเอง 

เพราะเปนวัฒนธรรมท่ีขาดความยืดหยุน และบุคลากรยากท่ีจะปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหม ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 

จํานวน 1,299 แหง กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหม จํานวน 297 คนในเขตกรุงเทพ และ

ปริมณฑล กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางเลขสุมของเครซี่และมอรแกน สุมกลุมตัวอยางตามสัดสวน

ผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหมในแตละจังหวัด ประสานผูเก่ียวของ ช้ีแจงวัตถุประสงค และขอความรวมมือ

กับผูประกอบการเพ่ือเขารวมการวิจัย และจัดสงแบบสอบถามไปยังผูประกอบการ พรอมนัดหมายเก็บรวบรวม

แบบสอบถามกลับคืน ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณมา

วิเคราะหขอมูลตอไป 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 1 ฉบับท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ แบงเปน 2 ตอน คือ 1) แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน 5 ขอ ลักษณะขอ

คําถาม 2-5 ตัวเลือก 2) แบบสอบถามการรับรูวัฒนธรรมองคการของผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหมจํานวน 
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28 ขอ ลักษณะขอคําถามเปนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด-นอยท่ีสุด 

ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย โดยนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ 5 ทานพิจารณาความ

ตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item –Objective Congruence: IOC) ไดคาดัชนีความ

สอดคลองของเครื่องมือเปนรายขอ ระหวาง .80-1.00 และนําแบบสอบถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต .80 ไปทดลองใช (Try 

out) กับผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหมในจังหวัดสมุดสาครท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน หาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค ไดคาความเท่ียงของแบบสอบถามการรับรูวัฒนธรรม

องคการของผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหมเทากับ .83 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดยีว เมื่อพบความแตกตางจะทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธี Least-Significant Different (LSD) 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเพศชายจํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ  

55.56 สวนใหญมีอายุระหวาง  40-50 ป จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 36.70 สวนใหญการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 41.20 สวนมากศาสนาพุทธ จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 81.15 และสวนใหญมี

ประสบการณบริหารธุรกิจมากกวา 20 ปข้ึนไป จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 37.04 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลการรับรูวัฒนธรรมองคการของผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหม  

ดังตารางท่ี 1 

 

ตาราง 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรูเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการของผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอ

และเครื่องนุงหมเปนรายดาน 

ประเภทวัฒนธรรมองคการ Χ  SD ระดับการรับรู 

วัฒนธรรมองคการแบบปรับตัว 4.10 .59 มาก 

วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเรจ็ 4.00 .64 มาก 

วัฒนธรรมองคการแบบเครือญาต ิ 4.09 .62 มาก 

วัฒนธรรมองคการแบบราชการ 4.10 .81 มาก 
โดยรวม 4.07 .49 มาก 

 

จากตาราง 1 พบวา ผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหมมีระดับการรับรูเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูประกอบการมีระดับการรับรูเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการอยู

ในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับ ไดแก วัฒนธรรมองคการแบบปรับตัว วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเร็จ วัฒนธรรม

องคการแบบเครือญาติ และวัฒนธรรมองคการแบบราชการ  

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการของผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และประสบการณ รายละเอียดดังตารางท่ี 2-5 
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการรับรูวัฒนธรรมองคการของผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหมจําแนกตาม

เพศเปนรายดาน 

 

การจัดการทรัพยากรบริหาร 

เพศ   

ชาย หญิง t p 

Χ  SD Χ  SD 

วัฒนธรรมองคการแบบปรับตัว 4.14 .53 4.04 .67 1.34 .18 

แบบมุงผลสําเร็จ 4.05 .56 3.95 .71 1.32 .19 

แบบเครือญาต ิ 4.11 .57 4.06 .69 .72 .47 

แบบราชการ 4.11 .95 4.09 .59 .21 .84 

โดยรวม 4.10 .47 4.04 .52 1.15 .25 

  

จากตารางท่ี 2 พบวา ผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหมท่ีมีเพศตางกันมีการรับรูวัฒนธรรมองคการ

ในภาพรวมและทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  

 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบการรับรูวัฒนธรรมองคการของผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหมจําแนกตาม

ระดับอายเุปนรายดาน 

แหลงความแปรปรวน ss df ms f p 

วัฒนธรรมองคการแบบปรับตัว      

ระหวางกลุม 1.55 3 .520 1.476 .221 

ภายในกลุม 103.165 293 .352   

รวม 104.724 296    

แบบมุงผลสําเร็จ      

ระหวางกลุม 2.231 3 .744 1.854 .138 

ภายในกลุม 117.527 293 .401   

รวม 119.758 296    

แบบเครือญาต ิ      

ระหวางกลุม 2.278 3 .759 2.011 .112 

ภายในกลุม 110.588 293 .377   

รวม 112.865 296    

แบบราชการ      

ระหวางกลุม .591 3 .197 .296 .829 

ภายในกลุม 195.259 293 .666   

รวม 195.850 296    

ภาพรวม      

ระหวางกลุม 1.003 3 .334 1.395 .245 
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แหลงความแปรปรวน ss df ms f p 

ภายในกลุม 70.26 293 .240   

รวม 71.229 296   

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหมท่ีมีอายุตางกันมีการรับรูวัฒนธรรมองคการ

ในภาพรวมและทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  

 
ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบการรับรูวัฒนธรรมองคการของผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหมจําแนกตาม

ระดับการศึกษาเปนรายดาน 

แหลงความแปรปรวน ss df ms f p 

วัฒนธรรมองคการแบบปรับตัว      

ระหวางกลุม 238 2 .119 .335 .716 

ภายในกลุม 104.486 294 .355   

รวม 104.724 296    

แบบมุงผลสําเร็จ      

ระหวางกลุม .143 2 .071 .175 .839 

ภายในกลุม 119.615 294 .407   

รวม 119.758 296    

แบบเครือญาต ิ      

ระหวางกลุม .216 2 .108 .282 .755 

ภายในกลุม 112.650 294 .383   

รวม 112.865 296    

แบบราชการ      

ระหวางกลุม 1.199 2 .599 .905 .406 

ภายในกลุม 194.651 294 .662   

รวม 195.850 296    

ภาพรวม      

ระหวางกลุม .177 2 .088 .366 .694 

ภายในกลุม 71.052 294 .242   

รวม 71.229 296    

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา ผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหมท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการรับรู

วัฒนธรรมองคการในภาพรวมและทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
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ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบการรับรูวัฒนธรรมองคการของผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหมจําแนกตาม

ประสบการณการบริหารธุรกิจเปนรายดาน 

แหลงความแปรปรวน ss df ms f p 

วัฒนธรรมองคการแบบปรับตัว      

ระหวางกลุม 1.919 4 .180 1.363 .247 

ภายในกลุม 102.805 292 .352   

รวม 104.724 296    

วัฒนธรรมองคการแบบมุงผลสําเรจ็      

ระหวางกลุม 1.366 4 .342 .843 .499 

ภายในกลุม 118.391 292 .405   

รวม 119.758 296    

วัฒนธรรมองคการแบบเครือญาต ิ      

ระหวางกลุม .233 4 .058 .151 .962 

ภายในกลุม 112.632 292 .386   

รวม 112.865 296    

วัฒนธรรมองคการแบบราชการ      

ระหวางกลุม 4.712 4 1.178 1.800 .129 

ภายในกลุม 191.138 292 .655   

รวม 195.850 296    

ภาพรวม      

ระหวางกลุม .758 4 .192 .795 .529 

ภายในกลุม 70.461 292 .241   

รวม 71.229 296    

 

 จากตารางท่ี 5 พบวา ผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหมท่ีมีประสบการณการบริหารธุรกิจตางกันมี

การรับรูวัฒนธรรมองคการในภาพรวมและทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

 

อภิปรายผล  

1. ผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหม มีการรับรูวัฒนธรรมองคการในภาพรวมระดับมาก พิจารณา 

เปนรายดาน พบวา วัฒนธรรมองคการแบบปรับตัว และวัฒนธรรมองคการแบบราชการมีระดับมากท่ีสุด ( X = 4. 10, 

S.D. = 0. 59; X = 4. 10, S.D. = 0. 81) สามารถอภิปรายไดวา การประกอบธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันสูง และธุรกิจ

สิ่งทอและเครื่องนุงหมเปนธุรกิจท่ีมีการใชแรงงานเขมขน เปนการผลิตท่ีบุคลากรตองมีการควบคุมอยางใกลชิด เพราะ

หากมีการปลอยปละละเลยจะเกิดความผิดพลาดและนําไปสูการสูญเสียดานคุณภาพ และคาใชจาย จึงพ่ึงพาการปฏิบัติ

หนาท่ีของบุคลากรท่ีอยูใกลชิดกับการผลิต ตองการบุคลากรท่ีกลาตัดสินใจ เมื่อเกิดปญหาเฉพาะหนาในการปฏิบัติงาน  
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และการปฏิบัติงานตามข้ันตอนอยางเครงครัด ผูประกอบการจึงรับรูวัฒนธรรมองคการของตนเอง ในลักษณะ

วัฒนธรรมองคการแบบปรับตัว และวัฒนธรรมองคการแบบราชการ สอดคลองกับ ศิริรัตน ศรีไชย ( 2015) ศึกษา รูปแบบ

วัฒนธรรมองคกรตามความคิดเห็นของพนักงานในองคกรกลุมบริษัทรักษาความปลอดภัยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบวา พนักงานในองคการมีความคิดเห็นวาองคกรท่ีทํางานอยูในปจจุบันมีลักษณะวัฒนธรรมองคกรเปน

แบบราชการท่ีเนนการบังคับบัญชา และเปนความคิดเห็นท่ีอยูในระดับมาก  สอดคลองกับการศึกษาของ ทิพานันท  

ธีระปญญา (2557) พบวา พนักงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีการรับรูวัฒนธรรมองคการในระดับมาก และ

สอดคลองกับการศึกษาของวรางคณา เอกอัจฉริยา และทิพทินนา สมุทรานนท (2558) ท่ีพบวา การรับรูวัฒนธรรม

องคการของพนักงานรับโทรศัพทโดยรวมอยูในระดับมาก และการรับรูวัฒนธรรมองคการแบบปรับตัว และแบบ

ราชการมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

2. การรับรูวัฒนธรรมองคการของผูประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหมท่ีมีเพศ  อายุ ระดับการศึกษา  

และประสบการณในการบริหารธุรกิจท่ีแตกตางกันมีการรับรูวัฒนธรรมองคการไมแตกตางกัน สามารถอภิปรายไดวา 

ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหม เปนธุรกิจท่ีมีการดําเนินการมาอยางยาวนาน สวนใหญเปนธุรกิจท่ีเริ่มตนจากธุรกิจ

ครอบครัว ผูประกอบการจึงเรียนรูการบริหาร การจัดการ และวัฒนธรรมองคการมาอยางตอเน่ืองตามประสบการณท่ี

บริหาร จึงทําใหมีการรับรูวัฒนธรรมองคการไมแตกตางกันท้ังในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณใน

การบริหารธุรกิจ สอดคลองกับ สนธยา เกรียงไกร ณ พัทลุง (2557) ศึกษา พบวาพนักงานบริษัทในตําบลนิคมพัฒนา 

อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองท่ีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส แตกตางกันมีการรับรูวัฒนธรรมไม

แตกตางกัน แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ สุรีรัตน พิมพออน และ จรัญญา ปานเจริญ (2558) ศึกษาเปรียบเทียบ

การรับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงานโรงแรมลักซอร นนทบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และพบวา พนักงาน

โรงแรมลักซอร นนทบุรี ท่ีมีอายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ แผนกงานท่ีสังกัด แตกตางกัน มีการรับรูวัฒนธรรม

องคการในภาพรวมแตกตางกัน และไมสอดคลองกับการศึกษาของ ทิพานันท ธีระปญญา (2557) พบวา พนักงานใน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเปรียบเทียบกลุมบริษัทยุโรป อเมริกา และญี่ปุนท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา ระดับรายได อายุ

งาน และสาขาท่ีจบท่ีแตกตางกัน สงผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการและความผูกพันองคการแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

1. ผูบริหารองคการ หรือผูประกอบธุรกิจหากจะมีการกําหนดนโยบาย หรือเปลีย่นแปลงองคการในดานใด 

ดานหน่ึงควรเรียนรูวัฒนธรรมองคการของตนเองกอนเพ่ือใหสามารถวินิจฉัยทิศทางพฤติกรรมแนวคิด และการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังยังชวยใหสามารถคาดคะเนผลสําเร็จของนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีตองการให

เกิดข้ึนได 

2. วัฒนธรรมองคการสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับการบริหารจดัการองคการหรือธุรกิจ เพียงแตผูท่ีมี 

บทบาทสําคัญ เชน ผูบริหารหรือผูประกอบการจะตองแสดงออกถึงบทบาท ทักษะ ความสามารถท่ีสอดคลองกับ

ลักษณะวัฒนธรรมองคการท่ีตองการเปลีย่นแปลงน้ัน ๆ  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1. ศึกษา ประสิทธิผลองคการท่ีมีวัฒนธรรมองคการแตกตางกันตามการรับรูของพนักงานในองคการ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

 
2. ศึกษาปจจัยวัฒนธรรมองคการท่ีสงผลกับความสําเร็จขององคการ 
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