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บทคัดย�อ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับปTจจัยที่สUงผลตUอการพัฒนาองคHกร พบวUาวัฒนธรรมองคHกรเปWนแรงขับเคลื่อน
สำคัญท่ีทำใหZองคHกรและบุคลากรมีการพัฒนาอยUางตUอเนื่องและยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดประสงคHเพ่ือศึกษา
วUาปTจจัยในวัฒนธรรมองคHกรดZานใดท่ีสUงผลตUอการพัฒนาองคHกรและพนักงานมากท่ีสุด โดยรวบรวมขZอมูลจาก 
50 องคHกรชั้นนำของประเทศไทย และ 50 องคHกรชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาและเลือกศึกษาเฉพาะ
คำนามที่เกี่ยวขZองกับวัฒนธรรมองคHกรเทUานั้น โดยใชZโปรแกรมวิเคราะหHภาษา AntConc เพื่อหาความถี่และ
จัดอันดับของคำนามท่ีพบมากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจัยพบวUาจาก 50 องคHกรชั้นนำของประเทศไทยคำวUา Integrity: 
ความซ่ือสัตยH เปWนคำท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดอันดับท่ี 2 คือคำวUา Responsibility: ความรับผิดชอบ อันดับท่ี 3 คือ
คำวUา Development: พัฒนาการ อันดับที่ 4 คือคำวUา Commitment: ความมุUงมั ่น อันดับที่ 5 คือคำวUา 
Communication: การสื่อสาร และจาก 50 องคHกรชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาพบคำวUา Integrity: 
ความซื่อสัตยH เปWนคำที่มีความถี่มากที่สุด อันดับที่ 2 คือคำวUา Diversity: ความหลากหลาย อันดับที่ 3 คือคำวUา 
Customers: ลูกคZา อันดับที ่ 4 คือคำวUา Excellence: ความเปWนเลิศ และอันดับที ่ 5 คือคำวUา Health: 
สุขภาพ ความถี่สูงสุดขององคHกรชั้นนำทั้งสองประเทศคือคำวUา Integrity : ความซื่อสัตยH ดังนั้นจึงกลUาวไดZวUา
ความซ่ือสัตยHของพนักงานท่ีมีตUอองคHกรนั้นเปWนปTจจัยสำคัญท่ีสุดในการพัฒนาองคHกร  

 
คำสำคัญ: พัฒนาองคHกร, วัฒนธรรมองคHกร, คำนาม 
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Abstract 

From the study about factors effecting the development of organizations to become 
high performance, has been found the corporate culture is an important driving force for the 
sustainable development of the organizations and personnel. This research, therefore to 
explore, which factors in the corporate culture that affect the development of organizations 
and employees the most. To make a comparison difference corporate culture between Top 
50 companies from Thailand and Top 50 companies from the United States of America. 
AntConc programs were used to get the frequency count and ranking most frequent Noun 
used in the corporate culture from top 50 companies from Thailand and Top 50 companies 
from the United States of America. The findings showed the highest frequency word from top 
companies of both countries is “Integrity” that mean Integrity is the most important 
sustainable development for every organization.  

 
Keyword: Development of organization, Corporate culture, Noun 
 

บทนำ 

ธุรกิจ เปWนกระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจที่มีการดำเนินการเปWนระบบและตUอเนื่องในดZานของ
การผลิตและการซ้ือขาย หรือเปWนองคHกรท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือดำเนินงานในดZานของการตอบสนองความตZองการของ
ประชาชนหรือผูZบริโภค ซึ่งสามารถกลUาวไดZวUาธุรกิจนั้นเปWนหัวใจของสังคมก็วUาไดZ เพราะการที่จะมีสังคมที่ดี 
ประชากรในประเทศมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อีกท้ังการทำภาพลักษณHทางเศรษฐกิจใหZเปWนท่ียอมรับของตUางประเทศ
รวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศจะมีความมั่นคงและกZาวหนZามากเพียงใดนั้นก็ตZองอาศัยความเจริญของธุรกิจ
เปWนแรงขับเคลื่อนท้ังสิ้น 

ปTจจุบันองคHกรตUาง ๆ ทั้งในเอกชนและภาครัฐตZองเผชิญหนZากับความเปลี่ยนแปลงทางดZานเศรษฐกิจ
อยUางมากมาย ทำใหZองคHกรตZองปรับเปลี่ยนกลยุทธHและมีการพัฒนาองคHกรอยUางตUอเนื่อง ยิ่งไปกวUานั้นการ
ประกอบธุรกิจตZองมีความสัมพันธHอยUางตUอเนื่องกับบุคคลหรือหนUวยงานตUาง ๆ มากมาย ไมUวUาจะเปWนหนUวยงาน
รัฐบาล เจZาของกิจการ ผูZบริโภค รวมไปถึงบุคลากรในองคHกรท่ีทำหนZาท่ีผลิตสินคZาและบริการหรือทำหนZาท่ีอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขZอง บุคลากรในองคHกรจึงเปWนอีกหนึ่งปTจจัยสำคัญท่ีขับเคลื่อนองคHกรใหZมีความแข็งแกรUงและม่ันคง  

เปWนท่ีทราบกันดีวUาการทำงานในแตUละองคHกรนั้นไดZมีการรวมตัวของบุคลากรท่ีหลากหลาย ทุกคนตUาง
มีความสามารถและในบางองคHกรนั้นไดZเปwดโอกาสรับบุคลากรตUางชาติไดZมารUวมงานในองคHกรดZวย ทำใหZมี
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ความแตกตUางทางดZานความคิด ทัศนะคติหรือแมZกระท่ังวัฒนธรรมท่ีแตกตUางกันออกไป การทำงานรUวมกับคน
ที่หลากหลายนั้นจึงอาจไมUใชUเรื ่องงUายนัก ซึ่งเปWนเรื่องสำคัญที่องคHกรตUาง ๆ จำเปWนจะตZองมีสิ่งยึดเหนี่ยว
บางอยUาง เพื่อใหZคนทั้งองคHกรเดินไปในทางเดียวกันโดยสUวนมากนั้นสะทZอนออกมาในรูปแบบของวัฒนธรรม
องคHกร วัฒนธรรมองคHกรนั้นจึงเปWนเปWนสิ่งสำคัญในการเชื่อมโยงความแตกตUางทั้งหลายภายในองคHกรทำใหZ
สามารถอยูUรUวมกันไดZ และเปWนสUวนหนึ่งที่จะชUวยปรับแนวคิดของบุคลากรภายในองคHกรใหZออกมาในทิศทาง
เดียวกันอีกดZวย 

วัฒนธรรมองคHกรเปWนสิ่งที่สะทZอนถึง คUานิยมความเชื่อและแบบแผนทางพฤติกรรมที่ยอมรับและ
ปฏิบัติโดยสมาชิกขององคHกรและเปWนตัวกำหนดความประพฤติและพฤติกรรมในการทำงานของบุคคลใน
องคHกร วัฒนธรรมที่สรZางสรรคHขององคHกร จะชUวยหลUอหลอมใหZบุคคลในองคHกรมีความภาคภูมิใจ มีความฮึกเหิม 
กลZาคิดกลZาทำ รักและผูกพันในองคHกร เกิดจิตสำนึกแหUงการรUวมคิดรUวมทำเ พ่ือความกZาวหนZาของตนเอง 
กลุ Uม และองคHกร ความสำเร็จของบริษัทอาจขึ้นอยู UกับความสามารถในการเขZาใจวัฒนธรรมขององคHกร 
(วัฒนธรรมในองคHกรท่ีมีผลตUอการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชยH เขตนครสวรรคH, 2555)  

ถึงแมZคนไทยจะมีประสบการณHการทำงานรUวมกับบริษัทขZามชาติมาเปWนเวลานาน และบริษัทขZามชาติ
เหลUานี้ตUางพยายามที่จะปรับรูปแบบของการทำงานใหZสอดคลZองกับการทำธุรกิจในประเทศไทย แตUเรายังคง
ตZองยอมรับวUาเรื ่องของความแตกตUางทางดZานวัฒนธรรมขากบริษัทขZามชาติเหลUานี้ ยังคงสUงผลกระทบตUอ
ประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานเพื่อใหZบรรลุเป|าหมายสูงสุดขององคHกร ซึ่งเปWนหัวใจหลักในการทำงาน 
(การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคHกรบริษัทสัญชาติญ่ีปุ}นและอเมริกันท่ีมีความสัมพันธHตUอประสิทธิผลการทำงาน
ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี, 2556) 

ดังนั้นผูZวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาวัฒนธรรมองคHกรของบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและบริษัทชั้นนำ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาวUาวัฒนธรรมองคHกรของสองประเทศนี้มีความแตกตUางกันอยUางไร และปTจจัยทาง
วัฒนธรรมองคHกรดZานใดสUงผลตUอการพัฒนาองคHกรและพนักงานมากท่ีสุด เพ่ือเปWนประโยชนHตUอผูZท่ีสนใจศึกษา
ดZานวัฒนธรรมองคHกร นักศึกษาหรือผูZท่ีจะเขZาทำงานใหมUไดZเรียนรูZ เพ่ือใหZเกิดการปรับตัวอยUางรวดเร็วกUอนเขZา
ทำงาน และเพื่อหาแนวทางที่จะนำไปสูUแนวปฏิบัติที ่จะสUงผลใหZบริษัทตUาง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของ
วัฒนธรรมองคHกร สามารถนำไปปรับใชZและสรZางกลยุทธHในการดูแลรักษาบุคลากรในองคHกรที่มีอยูUเดิม และ
ดึงดูดบุคลากรใหมU ๆ ท่ีสนใจจะเขZามาเปWนสUวนหนึ่งขององคHกรตUอไป  
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จุดประสงค� 

1. เพ่ือศึกษาความแตกตUางของวัฒนธรรมองคHกรในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา 
2. ศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมขององคHกรเพื่อวิเคราะหHวUาปTจจัยใดที่องคHกรสUวนมากเห็นวUาเปWนสิ่ง

สำคัญท่ีจะสUงผลใหZบริษัทและพนักงานมีศักยภาพในการทำงานท่ีดีข้ึนไปพรZอมกัน 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เปWนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูZวิจัยไดZคZนควZาขZอมูล 50 อันดับ
บริษัทชั้นนำในประเทศไทย และ 50 อันดับบริษัทชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดประสงคHเพื่อศึกษา
ความแตกตUางทางวัฒนธรรมองคHกรโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. การรวบรวมขZอมูล 
 1.1 ค Z น ห า บ ร ิ ษ ั ท ช ั ้ น น ำ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  50 อ ั น ด ั บ  โ ด ย ร ว บ ร ว ม จ า ก เ ว ็ บ ไ ซตH  

https://aseanup.com (สืบคZนวันท่ี 3 กันยายน 2562) และบริษัทชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา 50 อันดับ 
โดยรวบรวมจากเว็บไซตH https://en.wikipedia.org (สืบคZนวันที่ 3 กันยายน 2562) โดยเลือกศึกษาขZอมูล
เฉพาะบริษัทใหญUซ่ึงเปWนบริษัทชั้นนำของโลก รวมถึงเปWนบริษัทท่ีรูZจักของท้ังสองประเทศ โดยบริษัทเหลUานี้จะ
มีคนหลากหลายเชื้อชาติเขZามาทำงาน ทำใหZมีความหลากหลายทางดZานเชื้อชาติ ภาษา รวมถึงวัฒนธรรมตUาง ๆ 
ในองคHกรที่แตกตUางกัน ดังนั้นองคHกรเหลUานี้ จึงจำเปWนที่จะตZองมีการกำหนดวัฒนธรรมในองคHกรใหZเปWนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดั งนั้ นจึ ง เปWนที่ มาของการคัด เลื อกบริษัท 50 บริษัท ชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา 
และบริษัท 50 บริษัท ชั้นนำของประเทศไทย  

 1.2 ไดZเก็บรวบรวมขZอมูลทางดZานวัฒนธรรมองคHกรในเว็บไซตHของแตUละบริษัท โดยศึกษาเฉพาะ
วัฒนธรรมขององคHกร (Corporate Culture) คUานิยมองคHกร (Core Value) และจรรยาบรรณ (Ethics) 

2. การวิเคราะหHขZอมูล 
 2.1 ไดZเลือกใชZโปรแกรม AntConc ในการวิเคราะหHหาความถี่ (ศวิรตา ปTญจานนทH และทรงศรี 

สรณสถาพร, 2559) กลUาววUา AntConc คือโปรแกรมท่ีรวบรวมและแสดงดรรชนีคำในบริบท (Concordance) 
และใชZในการวิเคราะหHคำศัพทHในคลังขZอมูลภาษา นอกจากนี้ AntConc สามารถสรZางรายการคำศัพทHโดยการ
จัดเรียงตามลำดับความถี่ ซึ่งนักวิจัยทางดZานภาษาศาสตรHไดZนำโปรแกรม AntConc มาใชZในการวิเคราะหH
ภาษาทั้งในระดับคำและประโยคอยUางแพรUหลาย เพราะความสะดวกและงUายตUอการใชZงาน โดยศึกษาเฉพาะ
คำนาม (Noun) ท่ีบUงบอกถึงวัฒนธรรมองคHกร 
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 2.2 คZนหาความถ่ีของคำนามท่ีเก่ียวขZองกับวัฒนธรรมองคHกรในประเทศไทย 5 อันดับ และความถ่ี
ของคำนามที่เกี่ยวขZองกับวัฒนธรรมองคHกรในประเทศสหรัฐอเมริกา 5 อันดับ และเปรียบเทียบความแตกตUาง
ทางวัฒนธรรมในองคHกรท้ังในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหHความถี่ของคำศัพทHที่เกี่ยวขZองกับวัฒนธรรมองคHกรของทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา สรุปผลการวิจัยไดZดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 คำนาม (Noun) ท่ีถูกพบมากท่ีสุดใน 50 องคHกรชั้นนำของประเทศไทย  

ความถ่ี คำนาม 

17 Integrity 
14 Responsibility 
12 Development 
10 Commitment 
7 Communication 

 
จากตารางที่ 1 แสดงใหZเห็นวUาคำนามพบใน 50 องคHกรชั้นนำของประเทศไทยคำวUา Integrity มีความถ่ี

ในการใชZเปWนอันดับ 1 จำนวน 17 ครั้ง แสดงใหZเห็นวUาองคHกรชั้นนำสUวนใหญUในประเทศไทยไดZมีวัฒนธรรม
องคHกรทางดZาน Integrity ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยวUา ความซื่อสัตยH กลUาวไดZวUาองคHกรชั้นนำในประเทศ
ไทยสUวนมากตZองการใหZพนักงานทำงานดZวยความซ่ือสัตยHและจริงใจ ยกตัวอยUางเชUน 

 บริษัท อินทรี Siam City Cement “Doing what is right: Staying true to ourselves and each 
other, maintaining the highest standards of discipline and integrity in everything we say and do.” 

อันดับท่ี 2 คือคำวUา Responsibility มีความถ่ีในการใชZท้ังหมดจำนวน 14 ครั้ง แสดงใหZเห็นวUาองคHกร
ชั้นนำสUวนใหญUในประเทศไทยมีวัฒนธรรมองคHกรทางดZาน Responsibility ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยวUา 
ความรับผิดชอบ กลUาวไดZวUาความรับผิดชอบนั้นเปWนสิ่งสำคัญอันดับตZน ๆ ท่ีองคHกรชั้นนำสUวนใหญUในประเทศไทยไดZ
ใหZความสำคัญ ยกตัวอยUางเชUน 

 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด “Operate with clear objective and understandable 
responsibility, proper organization structure, and project-based approach” 
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อันดับที่ 3 คือคำวUา Development มีความถี่ในการใชZทั้งหมด 12 ครั้ง แสดงใหZเห็นวUาองคHกรชั้นนำ
สUวนใหญUในประเทศไทยมีว ัฒนธรรมองคHกรทางดZาน Development ซึ ่งมีความหมายในภาษาไทยวUา 
พัฒนาการ กลUาวไดZวUาองคHกรชั้นนำในประเทศไทยสUวนมากตZองการใหZพนักงานมีพัฒนาการอยูUเสมอ และทาง
องคHกรไดZมีนโยบายสนับสนุนใหZพนักงานไดZพัฒนาตนเอง เม่ือพนักงานมีศักยภาพที่ดีแลZวยUอมสามารถพัฒนา
องคHกรใหZดีข้ึนไดZนั่นเอง ยกตัวอยUางเชUน  

 บริษัทไมเนอรH อินเตอรHเนชั ่นแนล จำกัด (มหาชน) “The Company regards its staff as 
valuable resources, that is, human resources are one of the major factors to the Company’s 
development and competitiveness as well as achievement of the Company’s objectives” 
 
ตารางท่ี 2 คำนาม (Noun) ท่ีถูกพบมากท่ีสุดใน 50 องคHกรชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ความถ่ี คำนาม 

16 Integrity  
9 Diversity 
8 Customers 
7 Excellence 
6 Health 

 
จากตารางที่ 2 พบวUาคำนามท่ีพบใน 50 องคHกรชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาคำวUา Integrity มี

ความถี่ในการใชZเปWนอันดับ 1 จำนวน 16 ครั้ง แสดงใหZเห็นวUาองคHกรชั้นนำสUวนใหญUในประเทศอเมริกาไดZมี
วัฒนธรรมองคHกรทางดZาน Integrity (ความซื่อสัตยH) ซึ ่งกลUาวไดZวUาองคHกรชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา
สUวนมากตZองการใหZพนักงานทำงานดZวยความซ่ือสัตยHและจริงใจ ยกตัวอยUางเชUน 

 Ford Motor Company “We begin with the belief that trusts in our brand, and in 
each other, comes from acting with integrity and transparency. We foster safe, inclusive work 
environments that create freedom to be our whole selves and do our best work.” 

อันดับที่ 2 คือคำวUา Diversity มีความถี่ในการใชZทั้งหมดจำนวน 9 ครั้ง แสดงใหZเห็นวUาองคHกรชั้นนำ
สUวนใหญUในประเทศสหรัฐอเมริกาใหZความสำคัญทางดZาน Diversity หรือท่ีแปลวUา ความหลากหลาย โดยกลUาว
ไดZวUาองคHกรชั้นนำสUวนใหญUในประเทศสหรัฐอเมริกาใหZความสำคัญกับความหลากหลายไมUวUาจะเปWนในเรื่องของ
วัฒนธรรม เชื้อชาติ และมีความเชื่อวUาความหลากหลายตUาง ๆ นั้น จะสามารถสรZางความสำเร็จใหZกับองคHกรไดZ 
ยกตัวอยUางเชUน 
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 Johnson & Johnson “We must respect their diversity and dignity and recognize 
their merit.” 

อันดับที่ 3 คือคำวUา Customers มีความถี่ในการใชZทั้งหมดจำนวน 8 ครั้ง แสดงใหZเห็นวUาองคHกรชั้นนำ
สUวนใหญUในประเทศสหรัฐอเมริกาจะใหZความสำคัญในเรื่องของ Customers ท่ีหมายถึง ลูกคZา, ผูZใชZบริการ 
ซึ่งกลUาวไดZวUาองคHกรชั้นนำสUวนใหญUในประเทศสหรัฐอเมริกาใหZความสำคัญกับผูZบริโภคเปWนอยUางมาก ไมUวUาจะ
เปWนการรับผิดชอบตUอลูกคZาและการผลิตสินคZาท่ีมีคุณภาพใหZแกUผูZบริโภค ยกตัวอยUางเชUน 

 Comcast Corporate “An entrepreneurial spirit to embrace good ideas, brings them 
to life quickly, and constantly look for new ways to innovate for our customers.” 

จากทั้งสองตารางแสดงใหZเห็นความเหมือนและความแตกตUางของวัฒนธรรมองคHกรของประเทศไทย
และวัฒนธรรมองคHกรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยดูไดZจากตารางท่ี 3  
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตUางของวัฒนธรรมองคHกรของประเทศไทยและประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยอZางอิงขZอมูลจาก 50 องคHกรชั้นนำในประเทศไทยและ 50 องคHกรชั้นนำใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วัฒนธรรมองค�กรในประเทศไทย ความถ่ี 
วัฒนธรรมองค�กร 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ความถ่ี 

Integrity 17 Integrity  16 
Responsibility 14 Diversity 9 
Development 12 Customers 8 
Commitment 10 Excellence 7 

Communication 7 Health 6 

 
จากตารางที่ 3 พบวUาคำวUา Integrity หมายถึง ความซื่ อสั ตยH  มีความถี่สูงสุดของทั้งสองประเทศ 

แสดงใหZเห็นวUาองคHกรชั้นนำในประเทศไทยและองคHกรชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดZมองเห็นความสำคัญ
ของความซื่อสัตยHของพนักงานในองคHกรเปWนสิ่งที่สำคัญที่สุดเชUนเดียวกัน ความซื่อสัตย�สุจริต เปWนคุณสมบัติ
พื้นฐานที่สำคัญ และจำเปWนสำหรับทุกคน ไดZแกU ความรูZจักผิดชอบชั่วดี ความละอายตUอบาป ความไมUเห็นเเกUตัว 
ไมUคดโกง เอารัดเอาเปรียบผูZอื ่น ความไมUมักงUาย และหยาบคาย ซึ่งความซื่อสัตยHสุจริตนั้นจะตZองมีอยูUใน
ความคิด และการกระทำ การทำงานใด ๆ ก็ตามจะตZองซื่อสัตยHสุจริตตUองานที่รับผิดชอบ คือ ทำงานเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ ตZองซื่อสัตยHตUอเพื่อนรUวมงาน ไมUเกี่ยงงาน หรือเอาความลับของเพื่อนรUวมงานไปนินทา 
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ซื่อสัตยHตUอองคHกร คือ ไมU เอาขZอมูลความลับขององคHกรไปเผยแพรU สำหรับผูZที่ทำงานอาชีพอิสระจะตZองมี
ความซ่ือสัตยHสุจริตตUอลูกคZาหรือผูZบริโภค ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจZาอยูUหัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระดำรัส 
ณ พระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน วันที่ 9 พฤษภาคม 2526 ในความตอนหนึ่งวUา “…ซื่อสัตย2สุจริตนี้มี
ความสำคัญ เพราะถDาหากวGาแตGละคนมีความต้ังใจแลDว แตGไมGมีความซ่ือสัตย2สุจริต ก็จะไมGมีเปOาหมายท่ีแนGนอน 
จะเปะปะไปทางโนDนทีทางนี้ที ไมGมีทางที่จะสำเร็จในงานการใด ๆ ฉะนั้น การที่มีความซื่อสัตย2สุจริตนั้นมี
ความสำคัญอยูGอันดับแรกก็คือ การใหDรูDจักเปOาหมายของงาน คือความรุGงเรืองของประเทศชาติ…” (สำนักงาน
คณะกรรมการป|องกันและปราบปรามการทุจริตแหUงชาติ, 2551) 

 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื ่องความแตกตUางของปTจจัยที่สUงผลตUอการพัฒนาองคHกรระหวUางประเทศไทยและ
ประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคHเพ่ือศึกษาความแตกตUางทางวัฒนธรรมองคHกรในประเทศไทยและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการศึกษาวUาปTจจัยทางวัฒนธรรมองคHกรดZานใดที่องคHกรสUวนมากเห็นเปWนสิ่ง
สำคัญในการพัฒนาองคHกรและบุคลากรไปพรZอม ๆ กัน โดยศึกษาจากคำนามที่เกี่ยวขZองกับวัฒนธรรมองคHกร 
จากผลการวิจัยพบวUา จาก 50 องคHกรชั้นนำของประเทศไทยพบคำวUา Integrity เปWนคำที่มีความถี่มากที่สุด 
กลUาวไดZวUาองคHกรชั้นนำสUวนมากในประเทศไทย ไดZใหZความสำคัญกับวัฒนธรรมองคHกรในดZานของ Integrity: 
ความซื่อสัตยH เปWนอันดับแรก อันดับที่ 2 คือคำวUา Responsibility: ความรับผิดชอบ อันดับที่ 3 คือคำวUา 
Development: พัฒนาการ อันด ับที ่  4 ค ือคำว Uา Commitment: ความมุ Uงม ั ่น อ ันด ับที ่  5 ค ือคำวUา 
Communication: การสื่อสาร และจาก 50 องคHกรชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาพบคำวUา Integrity: 
ความซื่อสัตยH เปWนคำที่มีความถี่มากที่สุด อันดับที่ 2 คือคำวUา Diversity: ความหลากหลาย อันดับที่ 3 คือคำวUา 
Customers: ลูกคZา อันดับท่ี 4 คือคำวUา Excellence: ความเปWนเลิศ และอันดับท่ี 5 คือคำวUา Health: สุขภาพ  

จากผลการวิจัยยังพบวUาองคHกรชั้นนำสUวนใหญUในทั้งประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาไดZใหZ
ความสำคัญกับความซื่อสัตยHของบุคลากรในองคHกรเปWนอันดับแรกเชUนเดียวกันทำใหZผูZวิจัยเห็นวUาความซื่อสัตยH
เปWนปTจจัยท่ีสUงผลตUอการพัฒนาองคHกรและพนักงานมากท่ีสุด 
 

ขNอเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้งนี้เปWนการศึกษาวัฒนธรรมองคHกรโดยเลือกศึกษาเฉพาะคำนามเทUานั้น ควรจะมีการ
คZนควZาเก่ียวกับคำคุณศัพทH (Adjective) หรือคำกริยา (Verb) ท่ีเก่ียวขZองกับวัฒนธรรมองคHกรเพ่ิมเติม เพ่ือตUอยอด
ในการวิจัยเพื่อใหZเห็นภาพรวมของวัฒนธรรมองคHกรมากขึ้น และเพื่อใหZผูZที่สนใจศึกษาไดZนำไปใชZประโยชนH
ตUอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณาจารยHในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรHและสังคมศาสตรHและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ที่ใหZการสนับสนุน ดูแลใหZคำแนะนำ เสนอแนะแนวทาง ตรวจสอบแกZไขขZอบกพรUอง
เก่ียวกับแนวทางการทำวิจัยดZวยความเอาใจใสUเสมอมาและทำใหZบทความวิจัยนี้สำเร็จลุลUวงไปดZวยดี 
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