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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรับรูวัฒนธรรมองคกรและประสิทธิภาพในการทํางาน  และอิทธิพลของวัฒนธรรมองคกรท่ี

มีตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานในองคกรธุรกิจท่ีใหบริการดานความงาม   กลุมประชากร คือ พนักงานของบริษัท เอฟบี 
กรุงเทพ 97 และ บริษัท เดอะทัชกรุงเทพ จํากัด จํานวน 229 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมอืในการเก็บขอมูล การวิจัยครั้งน้ีเปน
การวิจัยเชิงปริมาณ ใชสถิติในการวิเคราะหไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันและสถิติ
ถดถอยพหุคูณ โดยการกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไวท่ี .05 

ผลการศึกษาพบวา กลุมเปาหมายมีการรับรูวัฒนธรรมองคกรแบบเนนรายละเอียดมากท่ีสุด รองลงมา คือ วัฒนธรรมองคกรท่ี
เนนนวัตกรรมและยอมรับความเส่ียง และวัฒนธรรมองคกรเนนการทํางานเปนทีม ตามลําดับ  สําหรับประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวม
อยูในระดับสูง โดยพบวามีประสิทธิภาพการทํางานดานการบรรลุเปาหมายสูงท่ีสุด รองลงมาคอืดานกระบวนการปฏิบัติงาน  ผลการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณพบวา วัฒนธรรมองคกรแบบเนนรายละเอียด วัฒนธรรมองคกรแบบเนนบุคลากร วัฒนธรรมองคกร
แบบเนนการแขงขัน และวัฒนธรรมองคกรแบบเนนความมั่นคงมีอิทธิพลตอการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ  วัฒนธรรมองคกรแบบเนน
การแขงขัน วัฒนธรรมองคกรแบบเนนความม่ันคง วัฒนธรรมองคกรแบบเนนการทํางานเปนทีมมีอิทธิพลตอการจัดหาปจจัยทรพัยากร  
วัฒนธรรมองคกรแบบเนนความม่ันคง และวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการทํางานเปนทีมมีอิทธิพลตอกระบวนการปฏิบัติงาน  และ
วัฒนธรรมองคกรแบบเนนการแขงขัน วัฒนธรรมองคกรแบบเนนความม่ันคง และวัฒนธรรมองคกรแบบเนนผลงานมีอิทธิพลตอความพอใจ
ของทุกฝาย  

 
คําสําคัญ : การรับรูวัฒนธรรมองคกร / ประสิทธิภาพในการทํางาน / ธุรกิจดานความงาม 

  



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   109 

THE INFLUENCE OF PERCEPTION ON ORGANIZATION CULTURE AND EFFICIENCY OF 
PERFORMANCE : A CASE STUDY OF FB BANGKOK 97 LTD., AND THE TOUCH BANGKOK 

LTD., 
 

KANKANIT RITKAMRON 
 

M.A. (LANGUAGE AND CULTURE FOR COMMUNICATION AND DEVELOPMENT) 
MAHIDOL UNIVERSITY 

ABSTRACT 
This quantitative aimed to study the influence of perception on organization culture and efficiency of officers in 

aesthetic business organizations. The subjects of this research were 229 officers of FB BANGKOK 97 LTD., and THE 
TOUCH BANGKOK LTD.  A questionnaire was used for collecting data. The statistics used were percentage, mean, 
standard deviation, Pearson Correlation Coefficient, and multiple regression analysis. The statistical significance level 
was set at .05. 

 The results revealed that the target group’s perception for organization culture emphasized mostly on the 
attention to detail, innovation, risk taking, and team orientation. The overall image of efficiency in performance was 
at a high level. The efficiency of performance in the goal accomplishment and the internal process and operation 
were at the highest level. The results of the data using multiple regression analysis found that the organization 
culture emphasized attention to detail, people orientation, aggressiveness and stability which influenced the goal 
accomplishment. Also, organization culture emphasized aggressiveness, stability and team orientation which 
influenced the system resource. Moreover, the organization culture emphasized stability and team orientation which 
influenced the Internal process and operation. In addition, the organization culture emphasized aggressiveness, 
stability and outcome orientation which influenced the participant satisfaction. FB BANGKOK 97 LTD., and THE 
TOUCH BANGKOK LTD and other aesthetic business organizations should emphasized stability in organization culture 
for better efficiency of performance 

 . 
KEY WORDS : PERCEPTION FOR ORGANIZATION CULTURE/ EFFICIENCY OF PERFORMANCE/ BUSINESS FOR BEAUTY 
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บทนาํ 
ปจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพ ผิวพรรณและความงามของกลุมผูบริโภคเปนท่ีนิยมและไดรับความสนใจเพ่ิมมากขึ้น สงผลตอ

ธุรกิจบริการประเภทคลินิกเสริมความงาม มีแนวโนมการเจรญิเติบโตสูงขึ้นอยางรวดเร็วท่ัวโลก ในป พ.ศ. 2561 คาดวามูลคากระแสเงิน
หมุนเวียนในธุรกิจเสริมความงามจะมีมูลคาสูงถึง 28 ลานลานบาท แนวโนมการเจริญเติบโตของธุรกิจเสริมความงามท่ัวโลกมีอัตราการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยภูมิภาคเอเชียจัดอยู 1 ใน 4 อันดับของตลาดประเภทธุรกิจเสริมความงามท่ัวโลก  ท่ีมีอัตราการเจริญเติบโต
ของธุรกิจอยางรวดเร็ว คิดเปนอัตรารอยละ 14  ตอป ในป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ.2557 ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องจากกลุม
ผูบริโภคท่ีหันมาใหความสําคัญกับสุขภาพ คุณภาพชีวิต การดูแลตนเอง รูปลักษณ บุคลิกภาพและความงามมากย่ิงขึ้น สงผลใหธุรกิจ
ประเภทเสริมความงามในประเทศไทยมีการขยายตวัอยางรวดเร็วและเติบโตอยางตอเน่ืองต่ังแตป พ.ศ. 2555 จนถึงปจจุบัน โดยในป พ.ศ. 
2560 คาดวาธุรกิจเสริมความงามในประเทศไทยจะมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุมธุรกิจมากกวา 12,000 ลานบาทตอป และมีแนวโนมท่ีสูงขึ้น
มากกวา 20,000 ลานบาทในกลุมธุรกิจเสริมความงามในประเทศไทย (พิมพขวัญ บุญจิตตพิมล, 2559)  

อัตราการเพิ่มข้ึนของธุรกิจประเภทสุขภาพและความงามในประเทศไทยท่ีเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วนี้ สงผลใหธุรกิจประเภทสุขภาพ
และความงามมีจํานวนมากเกินความตองการของกลุมผูบริโภค ทําใหธุรกิจประเภทสุขภาพและความงามตองเผชิญกับการแขงขันท่ีรุนแรง
มากย่ิงขึ้น จากผูประกอบการรายใหมท้ังในและนอกประเทศและจากผูประกอบการรายเกาท่ีมีความพรอมในการขยายสาขาเพ่ือรองรับ
กลุมผูบริโภคมากยิ่งขึ้น ไปจนถึงองคกรประเภทโรงพยาบาลท่ีมีการนําเคร่ืองมือและอุปกรณประเภทสุขภาพและความงามเพ่ิมเติมเขามา
เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคโดยนํากลยุทธดานความปลอดภัยและแพทยท่ีมีความชํานาญคอยดูแลใหบริการอยางครบวงจร 
พรอมกันน้ียังมีสถานเสริมความงามท่ีเนนการใหบริการดานทรีทเมนตโดยพนักงานมืออาชีพ โดยมีอัตราคาบริการท่ีถูกกวาองคกรประเภท
สุขภาพและความงานอื่น ท้ังหมดน้ีเปนปจจัยที่ทําใหการแขงขันของธุรกิจประเภทสุขภาพและความงามรุนแรงมากขึ้น (ศูนยวิจัยธนาคาร
กสิกรไทย, 2554) สงผลใหธุรกิจประเภทสุขภาพและความงามยังเปนธุรกิจท่ียังขาดความย่ังยืนในระยะยาวเน่ืองจากสามารถประกอบ
กิจการได สงผลใหผูประกอบการมีมากเกินความตองการของกลุมผูบริโภค และเน่ืองจากรูปแบบธุรกิจเปนธุรกิจประเภทเดียวกันท่ีมีการ
ดําเนินงานการใชอุปกรณเครื่องมือ การใหบริการ และกลุมผูบริโภคท่ีมีความตองการคลายคลึงและใกลเคียงกัน ทําใหการสรางจุดแข็งของ
องคกรหรือจุดแข็งในสินคาและบริการทําไดยาก (พิมพขวัญ บุญจิตตพิมล, 2559)  การสรางความแตกตางในผลิตภัณฑ นวัตกรรม และ
การใหบริการจึงเปนเร่ืองท่ีทําไดยาก ทําใหธุรกิจตองเผชิญกับการแขงขันทางธุรกิจ ดานราคาท่ีมีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน เพ่ือใหสินคาและ
บริการของธุรกิจเปนท่ีตองการของกลุมผูบริโภค 

บริษัท เอฟบี กรุงเทพ 97  จํากัด และบริษัท เดอะทัช กรุงเทพ จํากัด ถือเปนคลินิกเสริมความงามท่ีมีสาขามากท่ีสุดติดในอันดับ 
1 ใน 5 ของธุรกิจคลินิกชั้นนําในกรุงเทพท่ีมีสาขามากท่ีสุดท้ังหมดจํานวน 14 สาขาท่ัวกรุงเทพ ภายในระยะเวลา 7 ปโดยกอตั้งข้ึนเมื่อป 
พ.ศ.2553 เปนสถาบันความงามท่ีมุงเนนการใหบริการอยางครบวงจรท่ีรูจักกันในชื่อของ ALYSSA CLINIC ประกอบไปดวยสาขาท้ังหมด 4 
สาขา และALYSSA CLINIC ประกอบไปดวยสาขาท้ังหมด 10 สาขาท่ัวกรุงเทพมหานคร เปนคลินิกเวชกรรมในรูปแบบสถาบันเสริมความ
งามแบบครบวงจรใหบริการโดยแพทยผูเช่ียวชาญดานผิวพรรณรูปรางและความงาม และศูนยพัฒนาความงามและบุคลิกภาพแบบครบ
วงจร  

เน่ืองจากธุรกิจประเภทสถานเสริมความงามเปนคลินิกที่มีการแขงขันอยางรุนแรงและเติมโตข้ึนอยางรวดเร็วในปจจุบันเปนหนึ่ง
ในประเภทของธุรกิจท่ีเติบโตและมีผลเปนอยางมากตอระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน การศึกษาในครั้งน้ีเพ่ือศึกษาวัฒนะรรมองคกรท่ีมีผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานเพื่อสรางจุดแข็งและความแตกตางโดยบุคลากรในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม และเพื่อรักษามาตรฐานการ
ใหบริการใหเปนท่ียอมรับแกกลุมผูบริโภคในระยะยาว 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย   

2.1 เพื่อศึกษาการรับรูวัฒนธรรมองคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัท เอฟบี กรุงเทพ 97 และ บริษัท 
เดอะทัช กรุงเทพ จํากัด 

2.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรูวัฒนธรรมองคการท่ีมีตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัท เอฟบี กรุงเทพ 97 
และ บรษิัท เดอะทัชกรุงเทพ จํากัด 
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ระเบียบวิธีวิจยั 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อวัดการรับรู
วัฒนธรรมองคกรของพนักงาน  และระดับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน  แบบสอบถามน้ีมีขอคําถามท้ังหมด 60 ขอ โดยแบง
ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําถามในตอนท่ี1 เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (ตอนท่ี 1 ขอท่ี 1-6) ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อายุการทํางาน รายไดสุทธิตอเดือนท่ีไดรับในปจจุบัน โดยเปนแบบสอบถามแบบปลายปด ลักษณะแบบสอบถาม
ประกอบดวยคําถามแบบมีคําตอบใหเลือก 2 คําตอบ (Simple-dichotomous Question) และคําถามท่ีมีหลายคําตอบใหเลือก 
(Multiple Choices Question) เพ่ือใหทราบขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับการรับรูวัฒนธรรมองคกร 
คําถามในตอนท่ี 2 เก่ียวกับการรับรูรูปแบบวัฒนธรรมองคกร ซึ่งสรางจากแนวคิดของของ Charles A. O'Reilly III, Jennifer 

Chatman, และDavid F. Caldwell (1991)  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) คลอบคลุมเน้ือหา
เก่ียวกับรูปแบบวัฒนธรรมองคกร ท่ีประกอบวัฒนธรรมองคกรท้ังหมด 7 ดาน จํานวน 31 ขอ ไดแก 1.วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนนวัตกรรม
และการยอมรับความเส่ียง(Innovation and Risk Tasking) จํานวน 5 ขอ (ขอ 1-5)  2.วัฒนธรรมองคกรท่ีท่ีเนนรายละเอียด (Attention 
to Detail) จํานวน 5 ขอ (ขอท่ี 6-10) 3.วัฒนธรรมองคกรที่เนนผลงาน (Outcome Orientation) จํานวน 4 ขอ (ขอท่ี 11-14) 4.
วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนบุคลากร (People Orientation) จํานวน 4 ขอ (ขอท่ี 15-18) 5.วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนการทํางานเปนทีม (Team 
Orientation)  จํานวน 5 ขอ (ขอ 19-23 ) 6.วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนการแขงขันและเอาชนะคูแขงทางธุรกิจ  (Aggressiveness) จํานวน 4 
ขอ (ขอ24 - 27)  7.วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนความม่ันคง (Stability) จํานวน 4 ขอ (ขอ 28-31) โดยใหผูตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถาม
ตามลักษณะพฤติกรรมท่ีตรงกับตนเองเปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) มีคาํตอบใหเลือก 5 ระดบั  

ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางาน 
คําถามในตอนท่ี 3 เก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางาน  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) คล

อบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางาน จํานวน 23 ขอ ตามแนวคิดของสมใจ ลักษณะ (2544) ประกอบไปดวยองคประกอบท้ัง 
4 ดาน ไดแก  1. ประสิทธิภาพการทํางานดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ (Goal Accomplishment) จํานวน 6 ขอ (ขอ 32-37 ) 2.
ประสิทธิภาพการทํางานดานกระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Process and Operation) จํานวน 6 ขอ (ขอ 38-43 )  3.ประสิทธิภาพ
การทํางานดานการจัดหาและใชปจจัยทรัพยากร (System Resource) จํานวน 6 ขอ (ขอ 44-49) 4.ประสิทธิภาพการทํางานดานความ
พอใจของทุกฝาย (Participant Satisfaction) จํานวน  5 ขอ (ขอ 50-54) โดยใหผูตอบแบบสอบถาม ตอบแบบสอบถามตามลักษณะ
พฤติกรรมท่ีตรงกับตนเองเปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) มีคําตอบใหเลือก 5 ระดบั  

เก็บขอมูลดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนํามาประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Statistical 
Package for Social Science (SPSS) สถิติท่ีใชในการประมวลขอมูลไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธของเพียรสันและสถิตถิดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยกําหนดคานัยสาํคญัทางสถิติไวท่ีระดับ 0.05 

3.2 สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 การรับรูวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพการทํางานดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ 
สมมติฐานท่ี 2 การรบัรูวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพการทํางานดานการจัดหาและใชทรัพยากร  
สมมติฐานท่ี 3 การรบัรูวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพการทํางานดานกระบวนการปฏิบัติงาน  
สมมติฐานท่ี 4 การรบัรูวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพการทํางานดานความพึงพอใจของทุกฝาย   

3.3 ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตดานประชากรในการศึกษา คร้ังน้ี คือพนักงานในบริษัท เอฟบีกรุงเทพ 97 จํานวน 4 สาขา และ บริษัทเดอะทัชกรุงเทพ 

จํากัด จํานวน 10 สาขาในกรุงเทพมหานคร มีจํานวนประชากรพนักงานท้ังหมด 229 คน 
ขอบเขตดานตวัแปรท่ีใชในการศึกษาในการศึกษาครั้งน้ีประกอบดวย 

ตัวแปรอิสระ (ตัวแปรตน) ไดแก การรับรูวัฒนธรรมองคกรของพนักงานแบงออกเปน 7 ประเภท ตามแนวคิดของ
Charles A. O'Reilly III, Jennifer Chatman, และ David F. Caldwell (1991) ไดแก 

(1)วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนนวัตกรรมและการยอมรับความเสียง (Innovation and Risk Taking)   
(2)วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนรายละเอียด (Attention to Detail)  
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(3)วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนผลงาน (Outcome Orientation)  
(4)วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนบุคลากร (People Orientation) 
(5)วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนการทํางานเปนทีม (Team Orientation)  
(6)วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนการแขงขันและเอาชนะคูแขงทางธุรกิจ(Aggressiveness)  
(7) วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนความม่ันคง (Stability) 
ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน มีองคประกอบ 4 ดาน ตามแนวคิดของ สมใจ

ลักษณะ (2544) ไดแก 
(1)ประสิทธภิาพการทํางานดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ (Goal Accomplishment)  
(2)ประสิทธภิาพการทํางานดานการจัดหาและใชปจจัยทรัพยากร (System Resource)  
(3)ประสิทธภิาพการทํางานดานกระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Process and Operation)   
(4)ประสิทธภิาพการทํางานดานความพอใจของทุกฝาย (Participant Satisfaction)  
 

    ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม 

 
 นิยามคําศัพทเฉพาะและความหมายสําคัญ 

1. วัฒนธรรมองคกร หมายถึง คานิยมความคิดและความเชื่อท่ีสมาชิกภายในองคกรยอมรับและใชเปนแนวทางดานความ
คิดและการประพฤติปฏิบัติตาม จนเกิดเปนกฎระเบียนท้ังแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงในองคกรโดยผานการ
หลอหลอมท่ีตองอาศัยระยะเวลาและมีการถายทอดสูสมาชิกใหมจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร โดยวัฒนธรรมองคกร เปาหมายของ
องคกรและสมาชิกในองคกรน้ันจะถูกหลอหลอมเปนหนึ่งเดียวกัน มีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

2. วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนนวัตกรรมและการยอมรับความเส่ียง หมายถึง วัฒนธรรมองคกรท่ีคลินิกมุงเนนและให
ความสําคัญกับการสรางนวัตกรรมใหมจากการแสดงความคิดเห็นและระดมความคิดของพนักงานเพื่อการทํางานท่ีสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
และสามารถจัดการกับความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นตอการปฏิบัติงานและเปาหมายของคลินิก 

3. วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนรายละเอียด หมายถึง วัฒนธรรมท่ีคลินิกมุงเนนบริหารจัดการการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนตาม
โครงสรางและตําแหนงหนาท่ีโดยสามารถวดัข้ันตอนการทํางานและคุณภาพการทํางานไดตามตัวช้ีวัดท่ีคลินิกกําหนด 

4. วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนผลงาน หมายถึง วัฒนธรรมท่ีคลินิกมุงเนนกระบวนการทํางานท่ีมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานเพ่ือใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 

5.  วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนบุคลากร หมายถึง วัฒนธรรมท่ีคลินิกมุงเนนการพัฒนาเพ่ิมทักษะความรูท่ีมีประโยชนตอ
พนักงานและองคกรและสงเสริมใหพนักงานมีการแสดงความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานและแกปญหารวมกัน 
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6.  วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนการทํางานเปนทีม หมายถึง วัฒนธรรมที่คลินิกมุงเนนใหพนักงานมีการปฏิบัติงานรวมกันและ
สามารถทํางานแทนกันไดอยางมีประสิทธิภาพพรอมท้ังสามารถรวมกันหาแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานได เพ่ือเปน
ประโยชนตอการทํางานเปนทีม  

7. วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนการแขงขันและเอาชนะคูแขงทางธุรกิจ หมายถึง วัฒนธรรมท่ีคลินิกมุงเนนการทํางานท่ี
เหมาะสมกับกับสภาพแวดลอมและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
การประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อใหบรรลุเปาหมายไดงายย่ิงและรวดเร็วย่ิงข้ึนเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. วัฒนธรรมองคกรท่ีเนนความมั่นคง หมายถึง วัฒนธรรมท่ีคลินิกมุงเนนและใหความสําคัญกับความพึงพอใจความผูกพัน
และความมั่นคงในการทํางานของพนักงานท้ังตําแหนงหนาท่ีและผลตอบแทนจากการทํางานท่ีมีคุณภาพและเปนไปตามแบบแผน
ขอกําหนดท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน 

9. ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน  หมายถึง ความสามรถในการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายของพนักงาน โดยการ
พิจารณาประสิทธิภาพของงานสามารถพิจารณาไดจากผลงาน ท่ีมีคุณคาผูปฏิบัติงานมีความพอใจลูกคาและองคกรมีความพึงพอใจ โดย
ประสิทธิภาพในการทํางาน คอื การบรรลุเปาหมายขององคกรน่ันเอง 

10. ประสิทธิภาพการทํางานดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีมีความถูกตองตรงตามความ
ตองการตรงตามกําหนดเวลาและบรรลุเปาหมายท่ีคลินิกกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด กอใหเกิดความความภูมิใจในการทํางานท้ัง
ตอตนเอง เพ่ือนรวมงาน หัวหนางานและผูท่ีเก่ียวของ ซึ่งความสําเร็จนี้สามารถพัฒนาเปนแนวคิดการทํางานรูปแบบใหม 

11. ประสิทธิภาพการทํางานดานการจัดหาและใชปจจัยทรัพยากร  หมายถึง การปฏิบัติงานโดยใชทรัพยากรในคลินิกอยาง
มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดตามท่ีคลินิกกําหนด โดยการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนปจจัยในการ
สนับสนุนการทํางานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

12. ประสิทธิภาพการทํางานดานกระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานตามบทบาทและตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดไวอยางขัดเจนอยูเสมอ เพื่อลดขอผิดพลาดและการทํางานซํ้าซอนที่จะทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน และ
เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายท่ีคลินิกกําหนดไว 

13. ประสิทธิภาพการทํางานดานความพึงพอใจของทุกฝาย หมายถึง การปฏิบัติงานโดยใชทักษะความรูท่ีถูกตองและไดรับ
การพัฒนาอยางตอเน่ืองในการปฏิบัติงา สามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในคลินิกไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพและ
เปนท่ียอมรับของลูกคารวมถึงบุคลากรท้ังในและนอกองคกร 

14.  ธุรกิจดานความงาม หมายถึง ธุรกิจประเภทสุขภาพและความงามในประเทศไทยประกอบไปดวยในรูปแบบ คอื คลินิก
เสริมความงามและบุคลิกภาพโดยแพทยและทีมงานผูเช่ียวชาญในกรุงเทพมหานครท้ัง 14 สาขาท่ีมีอัตราการเพ่ิมสาขาและมีสาขาติดใน  5 
อันดบัของกรงุเทพมหานคร 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิภาพในการทํางาน 

Charles A. O'Reilly III, Jennifer Chatman, และ David F. Caldwell (1991) กลาววา  แนวความคิด และทัศนคติของ
พนักงานภายในองคกรท่ีสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับวัฒนธรรมองคกรสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานและสงผลดี
ตอองคกร ดังนั้นการสรางความเขาใจ และใหความสําคัญระหวางทัศนคติของพนักงานในองคกรกับวัฒนธรรมองคกรจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญและ
มีผลตอการทํางาน ในป 1999 Petterson., & Suzannah A. (1999).ไดศึกษาวัฒนธรรมองคกรกับผลการปฏิบัติงานของอาจารยใน
มหาวิทยาลัย The University of Southern Mississippi พบวา ผลการปฏิบัติงานของอาจารยในมหาวิทยาลัยไดรับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมองคกรเปนอยางมาก โดยวัฒนธรรมเฉพาะบางประเภทจะทําใหเกิดผลงานเฉพาะข้ึนมา ซึ่งสนับสนุนงานวิจัยอ่ืนท่ีวา วัฒนธรรม
องคกรสงผลตอการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคกร และในป 2004 Deshpandé, Rohit, John U. Farley. (2004). ได ศึกษาถึง
ความสําคัญและความสามารถของวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแขงขันกับกลุมธุรกิจ
ประเภทเดียวกันได ในประเทศท่ีมีวัฒนธรรมพื้นฐานท่ีแตกตางหรือรูปแบบธุรกิจและเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน พบวาความสามารถของ
วัฒนธรรมองคกรสงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพในการทํางานไมแตกตางกัน  
 
ผลการวิจัย  

ผลการทดสอบสมติฐานท่ี 1 การรับรูวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการทํางานดานการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จ ของพนักงานบริษัท เอฟบี กรุงเทพ 97 และ บริษัท เดอะทัช กรุงเทพ จํากัด  
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ตารางท่ี 4.1 ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการทํางานดานการบรรลุเปาหมายความสาํเร็จกับการรับรูวัฒนธรรมองคกร 
การรับรูวัฒนธรรมองคกร ค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์ 

p-value ระดับ 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนการแขงขันและเอาชนะคูแขงทาง
ธุรกิจ 

.709** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนความมั่นคง .653** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนการทํางานเปนทีม .628** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนรายละเอียด .567** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนผลงาน .566** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนบุคลากร .517** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนนวัตกรรมและการยอมรับความ
เสี่ยง 

.489** .000 ปานกลาง 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
จากตารางท่ี 4.1 อธิบายไดวา การรับรูวัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิภาพการทํางานดานการบรรลุเปาหมายของพนักงานทุก

แผนกทุกระดับในคลินิกบริษัท เอฟบี 97 กรุงเทพและบริษัทเดอะ ทัช กรุงเทพ จํากัดมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในทางบวกโดยอยู
ในระดับปานกลางในทุกดาน เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวาการรับรูวัฒนธรรมองคกรดานท่ีเนนการแขงขันเชิงรุกมีความสัมพันธเชิง
บวกกับประสิทธิภาพการทํางานดานการบรรลุเปาหมายมากท่ีสุด (.709) 

ผลการทดสอบสมติฐานท่ี 2 การรับรูวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการทํางานดานการจัดหาและใช
ทรัพยากร ของพนักงานบริษัท เอฟบี กรุงเทพ 97 และ บริษัท เดอะทัช กรุงเทพ จํากัด  
ตารางท่ี 4.2 ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการทํางานดานการจัดหาและใชทรัพยากรกับการรับรูวัฒนธรรมองคกร 
การรับรูวัฒนธรรมองคกร ค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์ 

p-value ระดับ 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนการทํางานเปนทีม .614** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนความมั่นคง .607** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนการแขงขันและเอาชนะ
คูแขงทางธุรกิจ 

.604** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนบุคลากร .492** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนผลงาน .439** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนนวัตกรรมและการยอมรับ
ความเสี่ยง 

.386** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนรายละเอียด .373** .000 ปานกลาง 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

จากตารางท่ี 4.2 อธิบายไดวา การรับรูวัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิภาพการทํางานดานการจัดหาและใชทรัพยากรของพนักงาน
ทุกแผนกทุกระดับในคลินิกในบริษัท เอฟบี กรุงเทพ 97 และบริษัท เดอะทัช กรุงเทพ จํากัดมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในทางบวก
โดยอยูในระดับปานกลางในทุกดาน เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวาท้ังน้ีการรับรูวัฒนธรรมองคกรดานท่ีเนนการทํางานเปนทีมมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทํางานดานการจัดหาและใชทรัพยากรมากท่ีสุด (.614) 

ผลการทดสอบสมติฐานท่ี 3 การรับรูวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการทํางานดานกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท เอฟบี กรุงเทพ 97 และ บริษัท เดอะทัช กรุงเทพ จํากัด 

ตารางท่ี 4.3 ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการทํางานดานกระบวนการปฏิบัติงานกับการรับรูวัฒนธรรมองคกร 
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การรับรูวัฒนธรรมองคกร คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ 

p-value ระดับ 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนความม่ันคง .562** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนผลงาน .515** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนการแขงขันและเอาชนะคูแขง
ทางธุรกิจ 

.507** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนบุคลากร .498** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนรายละเอียด .493** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนนวัตกรรมและการยอมรับ
ความเสี่ยง 

.478** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนการทํางานเปนทีม .439** .000 ปานกลาง 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
จากตารางท่ี 4.3 อธิบายไดวา การรับรูวัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิภาพการทํางานดานกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานทุก

แผนกทุกระดับในคลินิกในบริษัท เอฟบี 97 กรุงเทพและบริษัทเดอะ ทัช กรุงเทพ จํากัดมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในทางบวกโดย
อยูในระดับปานกลางในทุกดาน เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวาการรับรูวัฒนธรรมองคกรดานท่ีเนนความมั่นคงมีความสัมพันธเชิงบวก
กับประสิทธิภาพการทํางานดานกระบวนการปฏิบัติงานมากท่ีสุด (.562) 

ผลการทดสอบสมติฐานท่ี 4  การรับรูวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการทํางานดานความพึงพอใจของทุก
ฝาย  ของพนักงานบริษัท เอฟบี กรุงเทพ 97 และ บริษัท เดอะทัช กรุงเทพ จํากัด 

ตารางท่ี 4.4  ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการทํางานดานความพึงพอใจของทุกฝายกับการรับรูวัฒนธรรมองคกร 
การรับรูวัฒนธรรมองคกร คาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ 

p-value ระดับ 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนความม่ันคง .645** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนการแขงขันและเอาชนะคูแขง
ทางธุรกิจ 

.636** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนผลงาน .577** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนการทํางานเปนทีม .568** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนบุคลากร .544** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนนวัตกรรมและการยอมรับ
ความเสี่ยง 

.519** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนรายละเอียด .456** .000 ปานกลาง 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
จากตารางที่ 4.4 อธิบายไดวา การรับรูวัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิภาพการทํางานดานความพึงพอใจของทุกฝายของพนักงาน

ทุกแผนกทุกระดับในคลินิกในบริษัท เอฟบี 97 กรุงเทพและบริษัทเดอะ ทัช กรุงเทพ จํากัดมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในทางบวก
โดยอยูในระดับปานกลางในทุกดาน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา การรับรูวัฒนธรรมองคกรดานท่ีเนนความม่ันคงมีความสัมพันธเชิง
บวกกับประสิทธิภาพการทํางานดานความพึงพอใจของทุกฝายมากท่ีสดุ (.645) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การรับรูของวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน โดยการรบัรูวัฒนธรรมองคกรในแตละดานนั้นมี
ผลตอประสิทธิภาพการทํางานในดานท่ีแตกตางกันออกไป การรับรูวัฒนธรรมองคกรในแตละดานจะมีความหมายและลักษณะเฉพาะในแต
ละดานซ่ึงความหมายในบางสวนน้ันอาจมีความคลายคลึงหรือตรงกับวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบอื่นท่ีตางออกไปและมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานจากงานวิจัยของกรวินย ตันศรี (2549) กลาววาวัฒนธรรมองคกรดานกระบวนการปฏิบัติงานวัฒนธรรมองคกร
ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ และวัฒนธรรมองคกรดานความพึงพอใจของทุกฝายมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางาน  
Petterson., & Suzannah A. (1999) กลาววาวัฒนธรรมองคกรแบบปองกันเชิงรับ วัฒนธรรมองคกรแบบปองกันเชิงรุกและวัฒนธรรม
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องคกรแบบสรางสรรคอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางาน วิวใจ ปกปอง (2553) กลาววาวัฒนธรรมองคกรดานความเปนปจเจกชนและ
กลุมนิยม วัฒนธรรมองคกรท่ีหลีกเล่ียงความไมแนนอน และวัฒนธรรมองคกรดานความเหล่ือมล้ําของอํานาจมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ
ทํางาน อริษา ทาวแดนคํา (2552) พบวาวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรคมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานเชนเดียวกัน จาก
การศึกษาผูวิจัยพบวาวัฒนธรรมองคกรรูปแบบเหลาน้ีถึงแมวาจะมีลักษณะเฉพาะ ท้ังในดานท่ีเหมือนกับลักษณะของวัฒนธรรมองคกรท่ี
ผูวิจัยทําการศึกษาและลักษณะท่ีตางออกไป ตางมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานเชนเดียวกับการรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีผูวิจัย
ทําการศกึษา 
 
ขอเสนอแนะ 

เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีพิจารณาถึงอิทธิพลของการรับรูวัฒนธรรมองคกร คือ อิทธิพลท่ีมาจาการรับรูวัฒนธรรมองคกรของ
พนักงาน ซ่ึงหากมีการศึกษาในครั้งตอไปอาจพิจารณาในมิติของเน้ือหาหรือขอมูลท่ีตางออกไป เชน ปจจัยท่ีเปนแรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงานท่ีจะสงผลตอประสิทธิภาการทํางานของพนักงานในปจจัยใดแตกตางหรือสอดคลองกับท่ีเปนอยูมากนอยเพียงใด เพ่ือใหองคกร
หรือคลินิกใหความสําคัญกับปจจัยที่จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน มากย่ิงข้ึนจนถึงจุดท่ีคลินิกต้ังเปาหมายไว 

เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีไดทําการศึกษาจากการรับรูวัฒนธรรมองคกรของพนักงานทุกแผนกทุกระดับในคลินิกในการศึกษาครั้ง
ตอไปจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะในสวนของพนักงานในแผนกท่ีสามารถทําใหคลินิกบรรลุเปาหมายไดสูงท่ีสุด  เพื่อเปนการศึกษาให
เห็นถึงปจจัยท่ีจะนํามาพัฒนาพนักงานในแผนกน้ัน ใหมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีสูงขึ้นเทาท่ีคลินิกจะสามารถทําได รวมไปถึง
คุณลักษณะสําคัญของการเขามาเปนพนักงานในแผนกน้ัน เพ่ือใหการคัดเลือกพนักงานสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
เปาหมายและวัฒนธรรมขององคกร  
 

การศึกษาครั้งตอไปควรขยายขอบเขตการศกึษา โดยทําการศึกษาพนักงานท่ีทํางานในคลินิกเสริมความงามประเภทเดียวกัน แต
อยูในพื้นท่ีอื่น เชน คลนิิกเสริมความงามในเขตภาคเหนือ ซ่ึงอาจจะพบวัฒนธรรมองคกรท่ีมีอิทธิพลตอการทํางานท่ีแตกตางจากการศึกษา
ในคร้ังน้ี 

การศึกษาครั้งนี้พบวาการรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนการแขงขันและเอาชนะคูแขงทางธุรกิจ และวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนความ
ม่ันคงมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานในทุกดาน ดังน้ันคลินิกควรสงเสริมการรับรูวัฒนธรรมท้ัง 2 ดานน้ีมากยิ่งขึ้น ควรมีการปรับกล
ยุทธทั้งทางดานการใหบริการ ตัวรูปแบบสินคาและผลิตภัณฑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมใหทันกับการแขงขันท่ีรุนแรงจากจํานวน
ผูประกอบการท่ีเพ่ิมมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา นอกจากนี้อีกปจจัยสําคัญ
ในการนําคลินิกไปสูเปาหมายไดน่ันคือการสรางความรูสึกมั่นคงในการทํางานเนนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีการสงเสริมใน
ดานตําแหนงหนาท่ี ใหมีความม่ันคงเพ่ือสรางความพึงพอใจในการทํางาน รวมถึงการใหผลตอบแทนท่ีชัดเจนคุมคาและเหมาะสมกับ
พนักงานในองคกรกับการทํางานท่ีตองตอสูกับการแขงขันทางธุรกิจท่ีรุนแรง 
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