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อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของ วัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง การวิจัยนี้ใช้ระเบีบวิจัยเชิงสำรวจ 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่ มตัวอย่าง จำนวน 294 คน คือ พนักงานระดับ
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
คำสำคัญ: วัฒนธรรมองค์การ, ผลการปฏิบัติงาน 

 

Abstract 
The objectives of this research were to the Influence of Organizational Culture and Job 

Performance of Operational Employees of the Processing Food Industry in Laem Chabang Industrial 
Estate This research employed the survey research method. A questionnaire was used to collect data 
from the sample consisting of 294 operational employees of the Processing Food Industry in Laem 
Chabang Industrial Estate.  The inferential statistics of multiple regression analysis.  The results 
indicated that organizational culture has an influence on job performance on with the statistical 
significance at 0.05 level.  
Keywords: organizational culture, job performance 
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ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
ปัจจุบันหลายองค์การที่ดำเนินธุรกิจต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์การหรือกิจกรรมขององค์การหลายอย่าง

ตลอดจนต้องพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้สามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมธุรกิจปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกองค์การมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและผันผวนคาดการณ์ได้ยาก ซึ่งตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งของทุกองค์การหรือธุรกิจคือ
พนักงานเนื่องจากพนักงานเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การผ่านบริบทของการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างผลผลติ
หรือบริการ พนักงานหรือกลุ่มพนักงานสามารถทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายหรือหน้าที่ในบริบทงานของตนเองให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ Fiedler (1967: 9) จะเป็นตัวบ่งช้ีอย่างหนึ่งที่บอกว่าพนักงานขององค์การสามารถสร้างความได้เปรียบ
เชิงแข่งขันให้กับธุรกิจ ดังนั้นแล้วการวัดผลการปฏิบัติงานจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่จะสามารถพิสูจน์ทราบถึงผล
การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เหล่านั้นว่า พนักงานสามารถดำเนินกิจกรรมตามหน้าที่หรอืบริบทท่ีตนเองได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร 

ในช่วงทศวรรษที่ 1980 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การกำลังเป็นที่สนใจอย่างจริงจังโดยมีสาเหตุมาจาก
หน ังส ืออย ่างเร ื ่อง Theory Z:  How American Business Can Meet the Japanese Challenge ของ Ouchi 
(1981), และหนังสือเล่มอื่น ๆ อีก 4 เล่ม ซึ่งแสดงถึงแนวคิดที่ว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสำคัญต่อความสำเร็จของ
องค์การอย่างไรโดยหนังสือทั้งสี่เล่มได้เสนอแนะเหมือนกันประการหนึ่งคือวัฒนธรรมองค์การเป็นหัวใจหลักสำคัญใน
การเป็นองค์การที่มีประสิทธิผลจนกระทั่ง Denison (1997) ได้เสนอแนวคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จากแนวคิดดังกล่าวอาจสรุปได้ว่าวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลองค์การซึ่งผลดังกล่าวการเกี่ยวเนื่องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งเป็นเหตุยึดโยงกันกล่าวคือการที่
องค์การจะสามารถเป็นองค์การที่มีทั้งประสิทธิผล ประสิทธิภาพได้นั้น ต้องพึ่งพาอาศัยการปฏิบัติงานของพนักงานใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมขององค์การซึ่งผลการปฏิบัติงานคือผลลัพธ์ที่พนักงานได้กระทำและสัมฤทธ์ิผลออก Organ and 
Konovsky (1989) และเป็นเหตุให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งนำไปสู่
ความสำเร็จขององค์การ ด้วยเหตุนี ้วัฒนธรรมองค์การจึงเป็นสิ่งสมควรที่จะต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด เพื่อ
ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นจึงกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นหัวใจหลักสำคัญในการเป็นองค์การที่มี
ประสิทธิผลการศึกษาโดยมุ่งเน้นที่อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งเป็นสิ่ง
สำคัญประการหนึ่งที่ควรให้ความสนใจอย่างยิ่งเพื่อความอยู่รอดและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ
อย่างยั่งยืน 

เป็นที่น่าสนใจว่าวัฒนธรรมองค์การมีการศึกษาจากหลากหลายนักวิชาการด้วยกันวัฒนธรรมองค์การจึงถูก
ตีความและแยกออกเป็นหลายประเภทซึ่งนักวิชาการให้คำจำกัดความที่แตกต่างกันแต่มีจุดร่วมคล้ายคลึงกันและเมื่อ
รวบรวมประเภทของวัฒนธรรมองค์การ ที่ถูกแบ่งประเภทต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันพบว่ามีประเภทของวัฒนธรรมองค์การที่
มีการใช้เป็นที่แพร่หลายอยู่ ดังนั้นแล้ววัฒนธรรมองค์การประเภทใดท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

จากแนวโน้มการบริโภคอาหาร การผลิตอาหารแปรรูปและการใช้ชีวิตแบบคนเมืองมีความเร่งรีบในการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังพักอาศัยอยู่ในหอพักและคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองเป็นหลัก ประกอบกับราคาของ
สินค้าอาหารแปรรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานไม่แตกต่างจากอาหารจานเดียวมากนักเมื่อเปรียบเทียบกัน อีกทั้งมีความ
สะอาด หลากหลาย หาซื้อง่าย และสะดวกต่อการบริโภค ส่งผลให้มูลค่าตลาดสินค้ากลุ่มนี้ยังมีการเติบโตต่อเนื่องและ
เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จากปัจจัยดังกล่าว กรุงเทพธุรกิจ (2562) อีกทั้งอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มี
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ความสำคัญอย่างสูงต่อประเทศไทยเนื่องด้วยเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการใช้จำนวนแรงงานท่ีสูงมากมีมูลค่าการลงทุน
สูงที่สุด และมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสาขาต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทยจาก
ความเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสามารถที ่จะทำให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(2562) ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปกำลังได้รับความสนใจในการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแห่งอนาคต 
(Food for the Future) ซึ่งเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรม S-curve ที่เป็นเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ได้แก่ การเพิ่มมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับ 
ด้านความปลอดภัยอาหาร การวิจัยและผลิตโภชนาเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปท่ีใช้โปรตีนทางเลือก กรุงเทพ
ธุรกิจ (2562) เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวไปข้างต้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถโดยรวมในการ
แข่งขันของประเทศในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสิ่งที ่น่าสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การคืออิทธิพลของ
วัฒนธรรมองค์การอันส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งอาจส่งผลให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองสามารถ
แข่งขันและอยู่รอดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การประเภทใดที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื ่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
 
สมมติฐานการวิจัย  

1. วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานระดับปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป นิคมอุตสาหกรรมแหลม

ฉบัง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารแปรรปู นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยรวมมีขนาดประชากร 802 คน 
โดยใช้วิธีเปิดตารางสำเร็จรูปของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เนื่องจากเป็นการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเมื่อทราบขนาดประชากรที่ศึกษาและเป็นการเก็บโดยการสุ่มตามโอกาสความน่าจะเป็น
ดังนั้นขนาดประชากร 802 คน กรมโรงงานและอุตสาหกรรม (2562) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีขนาดของความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัยจำนวน 267 คนจากการคำนวณขนาดของตัวอย่างเท่ากับ 
267  คน เพื่อความครบถ้วนและความสะดวกในการเก็บข้อมูล และเพื่อป้องกันความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่สมบูรณ์
ไว้ร้อยละ 10 เท่ากับ 27 คน เนื่องจากจะทำให้แบบสอบถามมีค่าทางสถิติที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำ
การปรับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น 294 คนโดยผู้วิจัยทำการสุ่มด้วยวิธีแบบแบ่งช้ัน (Proportional 
Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรเนื่องด้วยทุกหน่วยประชากรจะมีโอกาสสุ่มเลือกที่อัตราที่
เท่า ๆ กันแต่ละบริษัทเพื่อให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนท่ีคำนวณได้และเพื่อให้มีความเหมาะสำหรับในการเก็บ
ข้อมูลและครอบคลุมเพียงพอ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีความครอบคลุมตามเนื้อหา และวัตถุประสงค์ในการวิจัย ซึ่งการตั้งคำถามมีลักษณะเป็น
คำถามปลายปิดโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำการตอบแบบสอบถามตามความรู้สึกของตนเอง ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์สถิติพหุตัวแปรโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการทดสอบอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติเชิงอนุมาน 
ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) สำหรับศึกษาอิทธิพลของ วัฒนธรรม

องค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง 

 
สรุปผลการวิจัย  

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) สำหรับศึกษาอิทธิพลของ วัฒนธรรม
องค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบังสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

ผลของการวิเคราะห์การถดถอยพหุของวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังแสดงดังตารางที่ 1  

 
 ตารางที่ 1 ผลการทดสอบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ตามสมมติฐานที่ 1 

ตัวแปร b SEb β t sig Tolerance VIF 
วัฒนธรรมองค์การ 
วัฒนธรรมองคก์ารแบบครอบครัว 0.134 0.044 0.199 3.042 0.003** 0.568 1.760 
วัฒนธรรมองคก์ารแบบเน้นการพฒันา 0.127 0.046 0.186 2.757 0.006** 0.534 1.874 
วัฒนธรรมองค์การแบบเน้นสายบังคับ
บัญชา 

0.181 0.045 0.256 4.010 0.000** 0.595 1.682 

             (Constant) 2.458 .153  16.042 0.000   
SEest = ±0.382; Durbin-Watson = 1.167 

R = 0.545; R2 = 0.297; R2
adj= 0.290; F = 40.850; DF = 3; sig = 0.000 

 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่าวัฒนธรรมองค์การประเภทต่าง ๆ ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการของพนักงานระดับปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (F = 40.850, df = 3, ค่าSig. = 0.000) ซึ่งหมายความว่ามีตัวแปรอิสระอยา่ง
น้อย 1 ตัวที่มีอิทธิผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
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พนักงานระดับปฏิบัติการของพนักงานระดับปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้แก่
วัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัว, วัฒนธรรมองค์การแบบเน้นการพัฒนา, วัฒนธรรมองค์การแบบเน้นสายบังคับ
บัญชาสามารถอธิบายความแปรปวนของการจัดการความรู้ได้ร้อยละ 29.00 (R2 adj= 0.290) และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.545 โดยคุณสมบัติของความคลาดเคลื่อน ค่าความคาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน
(Autocorrelation) โดยพิจารณาจากค่าสถิติ Durbin – Watson ทดสอบ พบว่ามีค่าเท่ากับ 1.167 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 
และน้อยกว่า 3 แสดงว่ามีค่าความคาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน (Autocorrelation) Field (2009)  และพบว่ามีค่า p-
value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ หมายความว่า วัฒนธรรมองค์การประเภทต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 4 ตารางสรุปสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

วัฒนธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานระดบัปฏิบตัิการ 

ยอมรับสมมติฐาน 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง” สามารถอภิปรายผล ซึ่งอ้างอิงจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องได้ ดังนี ้
 วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
 จากผลการทดสอบสมมตุิฐานการศึกษาข้อที่ 1 วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานจากผลการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุของวัฒนธรรมองค์การพบว่า มีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือวัฒนธรรมองค์การแบบ
ครอบครัว, วัฒนธรรมองค์การแบบเน้นการพัฒนา, วัฒนธรรมองค์การแบบเน้นสายบังคับบัญชามีอิทธิพลเชิงบวกตอ่ผล
การปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นวัฒนธรรมองค์การแบบตลาดไม่มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงาน 
 วัฒนธรรมองค์การประเภทวัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัวมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยพนักงานมีความเห็นว่าองค์การที่ตนสังกัดนั้นให้ความสำคัญกับความไว้วางใจซึ่งกันและกันตลอดจนความภักดีต่อ
องค์การประกอบกับองค์การสร้างบรรยายกาศให้พนักงานสามารถรับรู้ได้ถึงความเป็นส่วนตัวและหัวหน้างานของเปิด
โอกาสให้สามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของพนักงานด้วยเหตุนี้ส่งผลให้พนักงานทุ่มเทเกินกว่า
หน้าที่งานปกติในการทำงานและพนักงานมีความเห็นว่าการประสานงานกับเพื่อนร่วมงานมีความจำเป็นในการทำงาน
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลในเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัสนีภรณ์ อรรถพิธ และศยามล เอ
กะกุลานันต์ (2561: 70) ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของบุคลิกภาพเชิงรุก วัฒนธรรมองค์การและความยึดมั่น ผูกพันในงาน 
ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ระดับปฏิบัติการเจเนอเรชันวาย บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยผลการศึกษา
พบว่าวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน 
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 วัฒนธรรมองค์การประเภทวัฒนธรรมองค์การแบบเน้นการพัฒนา มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยพนักงานมีความเห็นว่าองค์การที่ตนสังกัดนั้นให้ความสำคัญกับการสร้างแรงผลักดันให้ท่านในการคิดค้น
สิ่งใหม่ ๆ ประกอบกับองค์การให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ระบบหรือกระบวนการที่ทันสมัยด้วยเหตุ
นี้ส่งผลให้ พนักงานสามารถปรับปรุงการทำงานหรือช้ินงานของท่านให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้งานหรือช้ินงานมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยที่สามารถประหยัดต้นทุนทั้งตัวเงินและเวลาได้ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
ส ่งผลในเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ramanaidu (2011: 89)  ศึกษาเกี ่ยวกับ
ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และความมุ่งมั่นที่ส่งผลกระทบต่อผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษาสถาบันการศึกษามาเลเซียโดยผลการศึกษาพบว่าวัฒนธรรมองค์การส่งผล
กระทบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 วัฒนธรรมองค์การประเภทวัฒนธรรมองค์การแบบเน้นสายบังคับบัญชามีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยพนักงานมีความเห็นว่าองค์การที่ตนสังกัดนั้นให้ความสำคัญกับกฎระเบียบที่เป็นทางการเป็นสิ่งที่ทำให้
องค์การของท่านมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประกอบกับการที่องค์การให้ความสำคัญกับการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบและสามารถสืบที่ไปที่มาของภาระงานได้และให้ความสำคัญกับโครงสร้างสายบังคับบัญชาและการควบคุมอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ พนักงานทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดและพนักงานมักตรวจสอบ
ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในช้ินงานเสมอประกอบกับให้ความใส่ใจกับรายละเอียดในการทำงานและผลงานของท่าน
เพื่อเพิ่มคุณภาพในงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลในเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรางคณา 
เอกอัจฉริยา และ ทิพทินนา สมุทรานนท์ (2558: 85) ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ คุณภาพชีวิตการ
ทำงาน ความเครียดกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายทางโทรศัพท์ในบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งโดยผลการศึกษา
พบว่าวัฒนธรรมองค์การแบบราชการมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 วัฒนธรรมองค์การประเภทวัฒนธรรมองค์การแบบตลาด ไม่มีอิทธิพลผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
พนักงานมีความเห็นว่าองค์การที่ตนสังกัดนั้นแม้ว่าจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายของแต่ละงานเป็นอย่างมากและให้
ความสำคัญกับการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกและยืดมั่นเป้าหมายขององค์การเป็นหลักแต่องค์การไม่ได้มุ่งเนน้ให้
ความมั่นคงในงานกับพนักงานเท่าที่สมควรประกอบกับผู้นำหรือหัวหน้างานไม่ได้มุ่งเน้นการประสานของพนักงานเป็น
หลักซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลในเชิงลบต่อผลการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Darsana (2013: 38) ศึกษา
เกี่ยวกับอิทธิพลของบุคลิกภาพและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การโดยผลการศึกษาพบว่าวัฒนธรรมองค์การไม่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานซึ่งแตกต่างจากนักวิชาการและ
ผลการศึกษาของท่านอื่น 
 
ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาวัฒนธรรมองค์การพบว่าองค์การอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
มีการผสมผสานวัฒนธรรมองค์การประเภทต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยวัฒนธรรมองค์การแต่ละประเภทมีจุดเด่นในการ
มุ่งเน้นที่แตกต่างกันซึ่งพนักงานสามารถรับรู้ได้แตกต่างกันจากผลการวิเคราะห์ระดับวัฒนธรรมองค์การดังนั้นแล้ว
องค์การควรพิจารณาในการเพิ่มหรือรักษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานให้เพิ่มขึ้นหรือคงสภาพไว้และ
มุ่งขยายผลจุดเด่นของวัฒนธรรมองค์การในแต่ละแบบให้สามารถแสดงประสิทธิภาพของวัฒนธรรมองค์การแบบต่าง ๆ 
ได้อย่างเต็มที่ประกอบกับการแปลงลักษณะเด่นของวัฒนธรรมองค์การให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติใช้จริงได้อีกทั้ง
องค์การยังควรพิจารณาพฤติกรรมหรือทัศนคติของพนักงานอยู่เสมอเพื่อเป็นการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในการจัดการ
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เนื่องจากองค์การหนึ่ง ๆ สามารถผสมผสานได้หลากหลายวัฒนธรรมจึงควรต้องทราบว่าองค์การจะต้องใช้วัฒนธรรม
ประเภทหรือลักษณะไหนในการจัดการบริหารพนักงานของตนอย่างเหมาะสมและจากผลการวิจัยทำให้ทราบว่า 
วัฒนธรรมองค์การประเภทต่าง ๆ ส่งผลต่อการจัดการความรู้และผลการปฏิบัติงานของพนักงานยกเว้นวัฒนธรรม
องค์การแบบตลาดที่ไม่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานซึ่งมีสาเหตุมาจากลักษณะเด่นของวัฒนธรรมประเภทนี้เองเนื่ องจาก
วัฒนธรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการกระตุ้นในเกิดการแข่งขันกันตลอดเวลาทั้งภายในและภายนอกประกอบกับมุ่งเน้น
เป้าหมายขององค์การเป็นหลักทำให้พนักงานรับรู้ได้ถึงความกดดันและความยุติธรรมที่องค์การมีให้กับพนักงาน 
อย่างไรก็ดีองค์การควรต้องพิจารณาถึงประเภทและรูปแบบของวัฒนธรรมองค์การอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมีระดับที่เพิ่มมากขึ้นได้ ทั้งนี้วัฒนธรรมองค์การในรูปแบบต่าง ๆ อาจมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อผล
การปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอาจเป็นปัจจัยจากอิทธิพลของประเภทสัญชาติของ
องค์การทีผู่้วิจัยทำการศึกษาซึ่งผู้วิจัยไม่ได้ทำการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้  

จากการศึกษาผลการปฏิบัติงานของพนักงานพบว่าผลการปฏบิัติงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก พนักงาน
ขององค์การมีความทุ่มเทกับการปฏิบัติงานในภาระงานท่ีตนรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ใส่ใจกับคุณภาพของงานตนอีกท้ัง
ยังมีมนุษย์สัมพันธ์และช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานตามกำลังความสามารถของตนดังนั้นแล้วองค์การควรมุ่งเน้นที่จะสรา้ง
วัฒนธรรมที่พนักงานยอมรับและเห็นชอบ ซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นและดียิ่งขึ้นเนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมองค์การส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพิ่มขึ้นดังนั้นแล้วองค์การจึงควรมุ่งเน้นใน
การปรับวัฒนธรรมองค์การให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของพนักงานตามที่เหมาะสมหรือเห็นสมควรและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้  
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