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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาเรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กร ความผูกพัน และความสุขในการท างานที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างาน ของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
พนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติ ฐานใช้การ
วิเคราะห์ความแตกต่าง โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผลการทดสอบ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
30,001 บาทขึน้ไป และท างานอยู่ในพ้ืนท่ีเขตปทุมวัน  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
1. พนักงานบริษัทเอกชนที่มีวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน                    

โดย พนักงานที่มีวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพในการท างานมากกว่าพนักงานที่มีลักษณะ          
ตั้งรับ-ก้าวร้าว และพนักงานท่ีมีวัฒนธรรมด้านลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา มีประสิทธิภาพในการท างานมากกว่าพนักงานที่มี
ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว 

2. ปัจจัยความสุขในการท างานภาพรวม และรายด้านประกอบด้วย ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในงาน 
และด้านการเป็นที่ยอมรับ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ขณะที่ปัจจัยความสุขในการท างานภาพรวมสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพในการท างานได้ร้อยละ 46.50 

3. ปัจจัยความผูกพันภาพรวม และรายด้านประกอบด้วย ด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยม               
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทพยายามปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิก
ในองค์กรองค์กรมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ขณะที่
ปัจจัยความผูกพันภาพรวมสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพในการท างานได้ร้อยละ 41.30 
 
ค าส าคัญ: วัฒนธรรมองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร ประสิทธิภาพในการท างาน  
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ABSTRACT 
 
               This study aims to investigate the influence of organization culture, organizational 
commitment, happiness at work regarding the work efficiency of private company employees in the 
Bangkok metropolitan area. The samples in this study were 400 private company employees.                 
A questionnaire was used for data collection, and the statistical techniques used for data analysis 
consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, One-Way Anova and multiple 
regression at a 0.05 statistical level of significance. The results of the study revealed that most 
respondents were females, aged between 31-40, earned an average monthly income of 30,001 Baht, 
and worked in the Pathumwan area. The results of hypotheses testing were as follows: (1) private 
company employees in the Bangkok metropolitan area with different organizational cultures had a 
different work efficiency. It was found that constructive culture was preferable for work efficiency, 
rather than the aggressive-defensive style. The passive-defensive style was more efficient than the 
aggressive-defensive style; (2) the overall factors of happiness at work and the aspects of 
connections, love of work and recognition influenced work efficiency of private company employees 
in in the Bangkok metropolitan area. Moreover, the overall factors of happiness at work could predict 
work efficiency at 46.50%; (3) the overall factors of organizational commitment influenced work 
efficiency of private company employees in the Bangkok metropolitan area. Moreover, the overall 
factors of organization commitment could predict work efficiency at 41.30%.  
 
Keywords: Organizational culture, Organizational commitment, Work efficiency,  
 

บทน า 
ปัจจุบันองค์กรหรือธุรกิจต่างๆได้ให้ความส าคัญแก่บุคลากรส าหรับตนเองอย่างมากขึ้น พนักงานจึงเป็น

ทรัพยากรส าคัญขององค์การที่สามารถท าให้องค์การขับเคลื่อนไปให้บรรลุเป้าหมายได้  ดังนั้นงานส าคัญอย่างหนึ่งของ
ผู้บริหารก็คือ การดูแล เอาใจใส่ และกระตุ้นให้พนักงานทุกคนท างานอย่างมีประสิทธิภาพส่วนพนักงานก็ต้อง ท างาน     
เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรอย่างเต็มที่ ประสิทธิภาพการท างานของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน แม้ว่า
พวกเขาจะมีความสามารถเท่าเทียมกันและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกัน สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวก าหนดผลงานของเขาก็คือ
ความพึงพอใจในการท างานที่เหมาะสมตรงกับ  ความต้องการของพนักงานและตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร                
(ปวีนิตย์ มากแก้ว, 2557) 

เนื่องจากการท างานของโลกธุรกิจความผูกพันต่อองค์กร เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญในการสร้างประสิทธิผลในงาน 
ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ขององค์การที่ต้องให้ความส าคัญเพื่อให้พนักงานมีความผูกพัน และรักในการท างาน เพื่อสร้างความ
ผูกพันแก่พนักงาน  โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสมาชิกเกิดความความผกูพันในงานและองค์กรโดยสว่นรวม
สามารถปรับตัวและพัฒนาเพื่อด ารงอยู่ได้ (ณรงค์ ศรีเกรียงทอง และประสพชัย พสุนนท์, 2558) 

ความสุขในการท างาน คือ การรับรู้ทางอารมณ์ และรู้สึกว่าตนได้มีความสุขกับงานของตน มีความต้องการที่จะ
ได้เป็นผู้ที่ถูกยกย่องและได้รับการยอมรับจากสังคม มีความก้าวหน้าและความมั่นคงจากที่ท างาน เข้าถึงโอกาสในการ
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พัฒนา มีผู้บังคับบัญชาที่มีความเมตตากรุณา เพื่อนร่วมงานที่จริงใจ รู้สึกได้รับความปลอดภัยจากการท างาน (ภัทรดนัย 
ฉลองบุญ, 2562) และ Manion (2003, อ้างถึงใน บูรินทร์ภัฏ พรหมมาศ และคณะ , 2556) ยังได้อธิบายองค์ประกอบ
ของความสุขในการท างาน (Joy at Work) มี 4 ด้าน คือ 

1. การติดต่อสัมพันธ์ (Connections)  
2. ความรักในงาน (Love of the Work)  
3. ความส าเร็จในงาน (Work Achievement)  
4. การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง  
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กร ความผูกพัน และ

ความสุขการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อต้องการ
ทราบว่าพนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรในการท างานให้มีความสุข 
และส่งผลให้งานออกมามีประสิทธิภาพของพนักงาน รวมไปถึงวิธีการที่เหมาะสมที่จะน าไปพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แก้ไขให้บริษัทมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและบริหารองค์กรมากข้ึนกว่าปัจจุบัน และการวิจัยในครั้งนี้ยังเป็นแนวทาง
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัทสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรประกอบด้วยด้านลักษณะสร้างสรรค์ ด้านลักษณ ะ           

ตั้งรับ-เฉยชา ด้านลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าวท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านความสุขในองค์กรประกอบด้วยด้านการติดต่อความสัมพันธ์ ด้านความรัก  

ในงาน ด้านความส าเร็จในงาน ด้านความส าเร็จในงาน ด้านการเป็นท่ียอมรับท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วยด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและ

ค่านิยมองค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทพยายามปฏิบัติงานเพื่อองค์กร ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความ
เป็นสมาชิกขององค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1. เพื่อใหผู้้บริหารสามารถน าข้อมูลมาประยุกต์ แก้ไข และปรับปรุง ให้เกิดผลประโยชน์ท่ีดีที่สุดแก่องค์กร 
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ความผูกพัน และความสุขในการท างานส่งผลต่อประสิทธิภาพ            

ในการท างาน ให้เกิดการแขง่ขัน และเกิดผลประโยชน์ท่ีดีที่สุดในเชิงธุรกิจ 
3. เพื่อให้ผู้สนใจอื่นๆสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงอื่นๆ เช่น การศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้านต่างๆ

เพิ่มเติม 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกัน 
2. ความสุขในการท างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานบริ ษัทเอกชนในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 
3. ความผูกพันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานบริษัทเอกชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร การพิจารณาถึงความหมายของวัฒนธรรมองค์กรในส่วนนี้จะ

พิจารณาถึงความหมายของวัฒนธรรมและวัฒนธรรมองค์กร ออกเป็น 3 รูปแบบ (Cooke and Lafferty, 1989) คือ  
1. วัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ (The Constructive Culture) เป็นองค์กรที่มีลักษณะของการให้

ความส าคัญกับค่านิยมในการท างาน โดยมุ่งส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ท างานมีลักษณะที่ส่งผลให้สมาชิกภายในองค์กรประสบความส าเร็จในการท างาน และมุ่งที่ความพึงพอใจของบุคคล
เกี่ยวกับความต้องการความส าเร็จในการท างาน และมุ่งท่ีความพึงพอใจของบุคคลเกี่ยวกับความต้องการความส าเร็จ และ
ความต้องการไมตรีสัมพันธ์  

2. วัฒนธรรมองค์กรแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา (Passive/Defensive Style) หมายถึง องค์กรที่มีค่านิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกมุ่งเน้นความมั่นคงของบุคคลากร และผู้น าที่มุ่งเน้นบุคคล เน้นการคล้อยตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ยึดถือกฎระเบียบแบบแผน พึ่งพาผู้บริหาร และพยายามหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีต้องรับผิดชอบ นิยมรอค าสั่งจาก
ผู้บริหาร บุคลากรเน้นถึงสัมพันธภาพกับบุคคลในลักษณะปกป้องและตั้งรับ เป็นแนวทางท าให้มั่นคง ปลอดภัยและ
ก้าวหน้าในการท างาน  

3. วัฒนธรรมองค์กรแบบตั้งรับ-ก้าวร้าว (The Aggressive-Defensive Style) หมายถงึ องค์กรที่มีค่านิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกลักษณะผู้น ามุ่งงานและเน้นความต้องการด้านความมั่นคงของการท างาน มุ่งเน้นอ านาจ              
เน้นตรงกันข้าม แข่งขัน ชิงดีชิงเด่น ต่อต้านและมุ่งเจ้าระเบียบ  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความสุขในการท างาน Manion (2003, อ้างถึงใน บูรินทร์ภัฏ พรหมมาศ 
และคณะ,2556) ได้อธิบายองค์ประกอบของความสุขในการท างาน (Joy at Work) มี 4 ด้าน คือ 

1. การติดต่อสัมพันธ์ (Connections) หมายถึง การรับรู้พื้นฐานที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของบุคลากร                  
ในสถานที่ท างาน โดยที่บุคลากรมาร่วมกันท างานท าให้เกิดสังคมการท างานขึ้ น เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรที่ตน
ปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสนทนา พูดคุยอย่างเป็นมิตร ให้การช่วยเหลือและได้รับการ
ช่วยเหลือจากผู้ร่วมงานเกิดมิตรภาพระหว่างการปฏิบัตงิานกับบุคลากรต่างๆ และความรู้สึกเป็นสุข ตลอดจนรับรู้ว่าได้อยู่
ท่ามกลางเพื่อนร่วมงานท่ีมีความรักและความปรารถนาดีต่อกัน 

2. ความรักในงาน (Love of the Work) หมายถึง การรับรู้ถึงความรู้สึกรักและผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับงาน 
รับรู้ว่าตนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ กระตือรือร้นในการท างาน ตื่นเต้น ดีใจ เพลิดเพลินในการที่จะปฏิบัติงาน 
และปรารถนาที่จะปฏิบัติงาน ด้วยความเต็มใจ รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ปฏิบัติงาน รู้สึกภูมิใจที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบในงาน 

3. ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) หมายถึง การรับรู้ว่าได้ท างานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
โดยได้รับความส าเร็จในการท างาน ได้รับมอบหมายให้ท างานท่ีท้าทายให้ส าเร็จ มีอิสระในการท างาน ท าให้รู้สึกมีคุณค่า
ในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความก้าวหน้าท าให้องค์การ
เกิดการพัฒนา 

4. การเป็นท่ียอมรับ (Recognition) หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองได้รับความเช่ือถือจากผู้ร่วมงานและได้รับการ
ยอมรับจากผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาในการท างาน ได้รับความคาดหวังที่ดีในการปฏิบัติงานและความไว้วางใจจาก
ผู้ร่วมงานในการท างาน และการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ร่วมงานตลอดจนได้ใช้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
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 แนวคิดเร่ืองความผูกพันต่อองค์กร Steers (1991, p.79) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า 
เป็นลักษณะที่แสดงออกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์และการเกี่ยวข้องกับองค์การ ซึ่งมีคุณลักษณะ 3 ประการคือ  

1.  ความเชื่อมั่นและการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ 
3. ความต้องการที่จะคงอยู่เพื่อเป็นสมาชิกภาพของโครงการต่อไป 
แนวคิดเร่ืองความส าเร็จในการท างาน   
ปีเตอร์สัน และโพวแมน (Plowman & Peterson, 1989) ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ Harring Emerson โดย

ตัดทอนบางข้อลงและสรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อด้วยกัน คือ 
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ 
2. ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน 
3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงาน

และทันสมัย 
4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการ คือจะต้องลงทุนน้อยและได้

ก าไรมากที่สุด  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานเอกชนในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการค านวณขนาดตัวอย่าง แบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดย
ก าหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ค านวณได้จากสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2561, น. 38) และความผิดพลาดที่
ยอมรับได้ไม่เกิน 5% ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 385 คน เพิ่มจ านวนตัวอย่าง 15 คน จะได้เท่ากับ 400 คน 

วิธีสุ่มตัวอย่าง  
การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) มีขั้นตอนดังนี ้
ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเราเลือกเขตที่มีบริษัทเอกชน

จ านวนมากท่ีสุดทั้งหมด 10 เขต 
ขั้นที่ 2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างแบบสะดวกในเขตพื้นที่ทั้งหมด 10 เขต ตัวอย่าง สถานที่ในการเก็บแบบสอบถามของผู้วิจัย ได้แก่ สวนลุมพินี 
สวนจตุจักร สวนเบญจกิติ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บางรัก ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 9 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ซึ่ง
เป็นสถานท่ีสามารถพบเจอผู้ตอบแบบสอบถามได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามคัดกรองเกี่ยวกับพ้ืนท่ีในสถานท่ีท างานของ
ผู้แบบสอบถามไว้อย่างชัดเจน  

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย  เพศ   อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ และเขตที่ท างาน เป็นค าถามคัดกรองส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร มีค าถามทั้งหมด 18 ข้อ ผู้วิจัยได้จ าแนกจ านวนของค าถาม

แบบสอบถามออกเป็นวัฒนธรรมองค์กร 3 กลุ่ม โดยค าถามข้อ 1-6 คือวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะสร้างสรรค์ ค าถาม
ข้อ 7-12 คือวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยยชา และค าถามข้อ 13-18 คือวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะ              



6 
 

ตั้งรับ-ก้าวร้าว ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบที่ใกล้เคียงกับบรรยากาศในองค์กรที่สุดจ านวน 6 ข้อ ซึ่งหากจ านวน
ค าตอบท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกอยู่ในเกณฑ์ของวัฒนธรรมองค์กรนั้น ตั้งแต่ 5 ข้อเป็นต้นไป ก็สามารถบอกได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบน้ัน  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร โดยแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับตามแนวทางของ Likert Rating Scale โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ค าถามแต่ละข้อแบ่งระดับ
ความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval scale)  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในองค์กร โดย แต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับตามแนวทางของ Likert Rating Scale โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ค าถามแต่ละข้อแบ่งระดับความ
คิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval scale)  

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดย แต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแนวทางของ Likert Rating Scale โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ค าถามแต่ละข้อแบ่ง
ระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval scale)  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาทั้งหมดตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามและน ามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ แล้วน าค่าสถิติต่าง ๆ ไป
ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแปลผลและเขียนรายงานวิจัยต่อไป  โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
   1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
   1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน 
   2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานบริษัทเอกชนที่มีวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน

แตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA : Analysis of Variance) 
ส าหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม และท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Scheffe 
ในกรณีที่พบว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิโดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ 0.05  

   2.2 สมมติฐานข้อที่  2 ความสุขในการท างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงาน
บริษัทเอกชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
     2.3  สมมติฐานข้อที่ 3 ความผูกพันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ของพนักงานบริษัทเอกชน             
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ผลการวิจัย 
1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และเขตที่ท างาน น าเสนอโดยแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ดังนี ้
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เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 306 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 76.50 รองลงมา
คือเพศชาย จ านวน 94 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 23.50  

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 38 รองลงมา
คืออายุ 41-60 ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 34 และอายุ 21-30 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็นจ านวน             
ร้อยละ 28  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 
173 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 43.25 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 136 คน คิดเป็น
จ านวนร้อยละ 34.00 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ต่ ากว่า 10,000-20,000 บาท จ านวน  91 คน คิดเป็นจ านวน             
ร้อยละ 22.75 ตามล าดับ 

เขตที่ท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานอยู่ในพื้นที่เขตปทุมวัน จ านวน 75 คิดเป็นร้อยละ 
18.75 รองลงมาท างานอยู่ในพื้นที่เขตคลองเตย จ านวน 53 คิดเป็นร้อยละ 13.25 เขตวัฒนา และเขตบางขุนเทียน 
จ านวน 50 คิดเป็นร้อยละ 12.50 เขตจตุจักร จ านวน 45 คิดเป็นร้อยละ 11.25 เขตบางรัก จ านวน 41 คิดเป็นร้อยละ 
10.25 เขตห้วยขวาง จ านวน 32 คิดเป็นร้อยละ 8.00 เขตวังทองหลาง จ านวน 27 คิดเป็นร้อยละ 6.75 เขตบางกะปิ 
จ านวน 20 คิดเป็นร้อยละ 5.00 และเขตประเวศ จ านวน 7 คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามล าดับ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ได้แก่ 
จ านวน และร้อยละ ดังนี้ 

ด้านลักษณะสร้างสรรค์ จ านวนทั้งหมด 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมา ด้านลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา 
จ านวนทั้งหมด 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 และด้านลักษณะตั้งรับ -ก้าวร้าว จ านวนทั้งหมด 45 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 11.25  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับความสุขในองค์กร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความสุขในองค์กรโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยพบค่าเฉลี่ย 3.62 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน           
ได้ดังนี้ 

ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 
พนักงานเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขในองค์กร ด้านการติดต่อสัมพันธ์ มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับสูง โดยพบค่าเฉลี่ย 3.69 วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า 
พนักงานเอกชนพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขการติดต่อสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ทุก

ข้อ ได้แก่ พนักงานรู้สึกเป็นกันเอง เปิดเผยความรู้สึกนึกคิดกับเพื่อนร่วมงานได้ องค์กรที่สามารถสร้างโอกาสให้พนักงาน
ได้พบปะหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆ และพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานได้
อย่างอิสระ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79, 3.71 และ 3.58  

ด้านความรักในงาน 
พนักงานเอกชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีความสุขในองค์กร ด้านความรักในงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง 

โดยพบค่าเฉลี่ย 3.44 วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า 
พนักงานเอกชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขด้านความรักในงาน ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง 

จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ พนักงานรักงานที่ท าอยู่ และยังไม่ต้องการเปลี่ยนงานในเร็วๆนี้ และมีความมั่นใจในความมั่นคงของ
องค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55, 3.42  และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ พนักงานมีความ
เพลิดเพลิน และสบายใจเมื่อได้ท างาน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35  
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ด้านความส าเร็จในงาน 
พนักงานเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขในองค์กร ด้านความส าเร็จในงาน มีความคิดเห็ นอยู่ใน

ระดับสูง โดยพบค่าเฉลี่ย 3.75 วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า 
พนักงานเอกชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขด้านความส าเร็จในงาน ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับสูง ทุกข้อ ได้แก่ พนักงานมีความก้าวหน้าในการท างาน สามารถท างานที่ท้าทายส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย และ
รู้สึกความมั่นใจในความมั่นคงของงานท่ีท าอยู่ โดยพบผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85, 3.73 และ3.66  

ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
พนักงานเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขในองค์กร ด้านการเป็นที่ยอมรับ มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับสูง โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า 
พนักงานเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความสุขด้านการเป็นที่ยอมรับ ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับสูง ทุกข้อ ได้แก่ พนักงานได้ถูกยอมรับในความรู้ ความสามารถ มักจะได้รับการยกย่อง ชมเชย เป็นที่เช่ือถือและ
ไว้วางใจ และความคิดเห็นของพนักงานมักได้รับการยอมรับจากหัวหน้า และเพื่อนในที่ท างาน โดยพบผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.62, 3.60 และ 3.55  

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60 มื่อพิจารณาเป็นรายด้านเ ได้
ดังนี ้

ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
พนักงานเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและ

ค่านิยมองค์กรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยพบค่าเฉลี่ย 3.72 วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบวา่ 
พนักงานเอกชนพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

องค์กรส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ทุกข้อ ได้แก่ องค์กรเป็นที่ยอมรับจากสังคม และพนักงานภูมิใจที่เป็น
พนักงานขององค์กรนี้  เมื่อมีบุคคลกล่าวถึงองค์กรอย่างเสียหาย พนักงานจะรีบช้ีแจงทันที โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.91, 3.71 และ 3.57   

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทพยายามปฏิบัติงานเพ่ือองค์กร 
พนักงานเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเต็มใจที่ จะทุ่มเทพยายาม

ปฏิบัติงานเพื่อองค์กร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยพบค่าเฉลี่ย 3.55 วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า 
พนักงานเอกชนพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทพยายามปฏิบัติงาน

เพื่อองค์กร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ทุกข้อ ได้แก่ พนักงานมีความห่วงใยในความเป็นไปและความอยู่รอดขององค์กร 
ตลอดจนมีความเต็มใจ และทุ่มเทความสามารถในการท างาน เมื่อปฏิบัติงานไม่ส าเร็จ พนักงานยินดีสละเวลามา
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จเพื่อองค์กร โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และ 3.50 

ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองค์กร 
พนักงานเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองค์กร ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคง

ความเป็นสมาชิกในองค์กร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยพบค่าเฉลี่ย 3.54 วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า 
พนักงานเอกชนพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองค์กร ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิก
ในองค์กร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ทุกข้อ ได้แก่ พนักงานมีความคิดว่าการท างานกับองค์กรนี้เป็นการตัดสินใจ              
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ที่ถูกต้อง ไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนงาน และมีการวางแผนที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนี้ตลอดไปแม้ในอนาคตอาจมีการ
โยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนต าแหน่ง โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61, 3.51 และ 3.50  

5. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ระดับสูง โดยพบค่าเฉลี่ย 3.81วิเคราะห์เป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด้านคุณภาพของงาน 
พนักงานเอกชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคุณภาพของงาน มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับสูง โดยพบค่าเฉลี่ย 3.76 วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า 
พนักงานเอกชนพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคุณภาพของงาน มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับสูง จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ พนักงานสามารถปฏิบัติงานตรงตามที่มาตรฐานองค์กรก าหนดไว้ และสามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และ 3.79 ตามล าดับ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ พนักงานปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 

ด้านปริมาณงาน 
พนักงานเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านปริมาณงาน มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับสูง โดยพบค่าเฉลี่ย 3.77 วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า 
พนักงานเอกชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านปริมาณงาน มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับสูง ทุกข้อ ได้แก่ พนักงานมีการวางแผนการจัดการปริมาณงาน เพื่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานได้ปริมาณงานตามที่องค์กรก าหนด และสามารถปฏิบัติงานท่ีแทรกเข้ามาได้ โดยไม่กระทบกับงานท่ีท่านปฏิบัติ
อยู่ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84, 3.83 และ 3.61  

ด้านเวลา 
พนักงานเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านเวลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง 

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า 
พนักงานเอกชนพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านเวลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ทุก

ข้อ ได้แก่ พนักงานมีการจัดล าดับความส าคัญของงาน และใช้เวลาในการท างานอย่างคุ้มค่า สามารถท างานได้เสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด และพนักงานเป็นผู้ตรงต่อเวลา สามารถรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07, 
3.79 และ 3.66  

ด้านค่าใช้จ่าย 
พนักงานเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่าย มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับสูง โดยพบค่าเฉลี่ย 3.90 วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า 
พนักงานเอกชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่าย มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับสูง ทุกข้อ ได้แก่ พนักงานได้น าทรัพยากรขององค์กรน ากลับมาใช้ใหม่เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กร ปฏิบัติงานส าเร็จ
ด้วยความคุ้มค่า และประหยัดทรัพยากร สามารถปฏิบัติงานภายในเวลาอย่างคุ้มค่า และไม่เคยเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับ
ปฏิบัติงานนอกเวลา โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94, 3.90 และ 3.85  

6. การวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานข้อ 1 พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่าง

กัน หลังจากได้ท าการทดสอบวิเคราะห์ค่ารายคู่ พบว่า 
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ด้านปริมาณงาน พบว่า พนักงานที่มีวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะสร้างสรรค์ และด้านลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา 
มีประสิทธิภาพการท างานมากกว่าพนักงานในลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว โดยพบผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.44 และ 0.40 
ส าหรับคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมรีะดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านเวลา พบว่า พนักงานที่มีวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะสร้างสรรค์ และด้านลักษณะตั้งรับ -เฉื่อยชา มี
ประสิทธิภาพการท างานมากกว่าพนักงานในลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว โดยพบผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.39 และ 0.34 
ส าหรับคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านคุณภาพของงาน พบว่า พนักงานท่ีมีวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะสร้างสรรค์ และด้านลักษณะตั้งรับ-เฉือ่ย
ชา มีประสิทธิภาพการท างานมากกว่าพนักงานในลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว โดยพบผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.35 และ 0.28 
ส าหรับคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านค่าใช้จ่าย พบว่า พนักงานที่มีวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะสร้างสรรค์ และด้านลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา มี
ประสิทธิภาพการท างานมากกว่าพนักงานในลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.37 และ 0.32 ส าหรับ
คู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานข้อ 2 ความสุขในการท างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ของพนักงานบริษัทเอกชนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านการเป็นที่ยอมรับ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานบริษัทเอกชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(beta = 0.592) รองลงมา คือ ด้านการติดต่อสัมพันธ์ (beta = 0.421) และด้านความรักในงาน (beta = -0.300) ส่วน
ด้านความส าเร็จในงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานข้อ 3 ความผูกพันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานบริษัทเอกชนพื้นที่
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกในองค์กร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของ
พนักงานบริษัทเอกชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร (beta = 0.364) รองลงมา คือ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทพยายาม
ปฏิบัติงานเพื่อองค์กร (beta = 0.279) และด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร (beta = 0.142) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
1. พนักงานบริษัทเอกชนที่มีวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างาน แตกต่างกัน                    

ในการศึกษานี้ พบว่า พนักงานท่ีมีวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพการท างานมากกว่าพนักงาน
ในด้านลักษณะตั้งรับ -ก้าวร้าว และ พนักงานท่ีมีวัฒนธรรมด้านลักษณะตั้งรับ -เฉื่อยชา  มีประสิทธิภาพการท างานมากกว่า
พนักงานในลักษณะ ตั้งรับ -ก้าวร้าว  ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะสร้างสรรค์นั้นมีข้อดี คือ บรรยากาศในองค์กรมีส่วน
ที่จะท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน ไม่เน้นความเป็นทางการมาก พนักงานสามารถปรึกษา หรือแสดง
ความคิดเห็นใหม่ๆให้แก่องค์กร และองค์กรได้ยอมรับ เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อน ามา
ปรับปรุง และพัฒนาองค์กรให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง สอดคล้องกับทฤษฎีของ Cooke and Lafferty, 1989 ที่ได้อธิบาย
ให้ความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
องค์กรด้านลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และวัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว วัฒนธรรมองค์ทั้งสามรูปแบบนี้
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารองค์กรควรพิจารณาเพื่อน าข้อมูลมาประยุกต์ แก้ไข และ
ปรับปรุง ให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่องค์กร และสอดคล้องกับ (งานวิจัย) ของ สิมาพร แจ่มบุญศรี (2552) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ และความพึงพอใจในการท างานของพนักงานบริษัทเอกชน ผลการวิจัย พบว่า 
วัฒนธรรมองค์การมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์การที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ควร
มีการจัดระเบียบวัฒนธรรมองค์การตามรูปแบบต่างๆให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการยอมรับเช่ือถือ และไม่เกิด
ความขัดแย้งของพนักงานในองค์การ รวมทั้งจะต้องได้รับความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับช้ัน เพื่อท าการปรับปรุง 
แก้ไข ให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วม และความภาคภูมิใจในความส าเร็จขององค์การ 

2. ความสุขในการท างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการเป็นที่ยอมรับ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานบริษัทเอกชนพื้นที่
กรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ ด้านการติดต่อสัมพันธ์ และด้านความรักในงานนั้นมีผลเชิงลบ ซึ่งหมายความว่า พนักงาน
มีความสุขในการท างาน ด้านความรักในงาน แต่ประสิทธิภาพในการท างานลดลง ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าพนักงานนั้นอาจ
ขาดความรู้ความสามารถ หรือท างานท่ีตนไม่ถนัดอยู่ ส่วนด้านความส าเร็จในงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
ของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Manion 
กล่าวว่า ความสุขเป็นพลังของอารมณ์ในทางบวก ความรู้สึกสดช่ืน มีชีวิตชีวา ความสุข ความสนุกสนานในการท างานเป็น
ส่วนส าคัญในการท างาน ผลที่ตามมาของความสุขในการท างานคือ ผลงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ บุคลากรมีความ
ตั้งใจท างานให้อย่างมีคุณค่าและประสิทธิภาพต่อไป Manion อธิบายองค์ประกอบของความสุขในการท างาน (Joy at 
Work) มี 4 ด้าน คือ 

1. การติดต่อสัมพันธ์ (Connections) หมายถึง การรับรู้พื้นฐานที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของบุคลากรใน
สถานที่ท างาน มีการร่วมงานกันระหว่างบุคลากร เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรที่ตนปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพูดคุยอย่างเป็นมิตร ให้การช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือจากผู้ร่วมงานเกิดมิตรภาพ
ระหว่างการปฏิบัติงานกับบุคลากรต่างๆ และความรู้สึกเป็นสุข ตลอดจนรับรู้ว่าได้มีเพื่อนร่วมงานท่ีมีความรักและความ
ปรารถนาดีต่อกัน 

2. ความรักในงาน (Love of the Work) หมายถึง ความรู้สึกรักและผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับงาน การรับรู้ว่า
ตนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความกระตือรือร้นในการท างาน เพลิดเพลินในการที่จะปฏิบัติงาน และมีความ
ตอ้งการที่จะท างาน ด้วยความเต็มใจ รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ปฏิบัติงาน  

3. ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) หมายถึง การรับรู้ว่าได้ท างานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
โดยได้รับความส าเร็จในการท างาน ได้รับมอบหมายให้ท างานท่ีท้าทายให้ส าเร็จ มีอิสระในการท างาน ท าให้รู้สึกมีคุณค่า
ในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความก้าวหน้า ท าให้องค์กร
เกิดการพัฒนา 

4. การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองได้รับความเช่ือถือจากผู้ร่วมงาน ได้รับการ
ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาในการท างาน และการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
ผู้ร่วมงานตลอดจนได้ใช้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ (งานวิจัย) ของ ณัฐนันท์ ทาค า (2561) ความสุขการ
ท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานเครือไทยรัฐ กรุ๊ป ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความสุขในการท างานมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน 

3. ความผูกพันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานบริษัทเอกชนพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกในองค์กร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงาน
บริษัทเอกชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทพยายามปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และด้าน
ความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ (งานวิจัย) ของ ภัทราพรรณ แซ่ตั้ง (2556) 
ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงองค์กร และความผูกพันต่อองค์กรกับความสุขในการท างานของพนักงาน กรณีศึกษา
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ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผลการวิจัย พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์กรอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทพยายามปฏิบัติงานเพื่อองค์กร ด้านความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกในองค์กร และด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. วัฒนธรรมองค์กร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็ก 

หรือขนาดใหญ่ก็ตาม ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่มี วัฒนธรรมองค์กรด้านลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว ให้ปรับ
เปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบด้านลักษณะสร้างสรรค์ โดยมีการจัดการวางระเบียบของวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อให้เกิดการยอมรับ และการปฏิบัติตามอย่างไม่มีความขัดแย้งกันภายในองค์กร ควรสร้างบรรยากาศทั่วไปใน
องค์กรให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน ควรมีการจัดการประชุม และแสดงความคิดเห็นจากพนักงานทุก
ระดับช้ันเพื่อน าข้อมูลที่ได้จากพนักงานมาปรับปรุง แก้ไข ท าให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร และ
สามารถท าให้องค์กรด าเนินกิจการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2. ความสุขในการท างาน เป็นปัจจัยที่องค์กรควรให้ความส าคัญ เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีความต้องการที่
จะบรรลุให้ถึงจุดที่สูงที่สุดของชีวิต นั้นคือ การประสบผลส าเร็จในหน้าที่การงาน การเป็นที่ยอมรับ และงานที่ ได้ท านั้น
องค์กรเห็นผลงาน เห็นคุณค่าของตน จึงสามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพได้ ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้พบว่าปัจจัย
ความสุขในการท างานที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ด้านการเป็นที่ยอมรับ ซึ่งพนักงานมีความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับจาก
หัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน องค์กรควรสนับสนุน และรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รู้สึกถึงความมี
คุณค่าของตน และการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังพบว่าด้านความรักในงานนั้นมีผลเชิงลบ ซึ่งหมายถึงว่า พนักงานมีความรักใน
งานท่ีท าอยู่ แต่ประสิทธิภาพการท างานกลับลดลง อาจจะเป็นไปได้ว่าพนักงานเองนั้นอาจจะขาดความรู ้ความสามารถใน
งานที่ท าอยู่ องค์กรควรที่จะมอบหมายงานให้ตรงกับสิ่งที่พนักงานถนัด เพื่อให้พนักงานสามารถแสดงความสามารถ
ออกมาได้อย่างเต็มที่ หรือองค์กรควรมีการสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้งานใหม่ๆ และมีการร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับเพื่อนพนักงานเอง เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงความสุขในการท างาน สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป  

3. ความผูกพันในองค์กร เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ 
ของตน และมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้พบว่าปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรที่มี
อิทธิพลมากที่สุด คือ ด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร ซึ่งพนักงานมีความรู้สึกภูมิใจที่จะเป็น
พนักงานขององค์กรนี้ หากมีบุคคลอื่นกล่าวถึงองค์กรอย่างเสียหาย พนักงานจะรีบช้ีแจงทันที องค์กรควรสร้าง
ความสัมพันธ์ และความรู้สึกดีกับพนักงาน ให้มีการปกครองแบบครอบครัว มากกว่านายจ้างลูกจ้าง และการเป็นตัวอย่าง
ที่ดีของผู้บริหาร เพื่อให้เกิดขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน องค์กรสามารถพูดคุยกับพนักงานได้ ทั้งปัญหาเรื่องงาน 
รวมถึงปัญหาเรื่องส่วนตัว เพื่อท าให้เกิดความผูกพันของพนักงานเอง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่องค์กร 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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สิริกุตตา และอาจารย์ ดร. รสิตา สังข์บุญนาค กรรมการในการสอบ ที่ให้ความเมตตาและ ค าแนะน าต่างๆ เพื่อปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 
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