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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์กับผลกระทบ และการเปรียบเทียบระดับวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์
กับความสําเร็จขององค์กรของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย ประชากร คือ ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันใน
ประเทศไทย กําหนดขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของ W.G Cochran ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 144 หน่วยงาน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชงิเปรียบเทียบ
ใช้การทดสอบแบบทีท่ีเป็นอิสระต่อการทดสอบแบบเอฟ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะห์ผลกระทบ 
และความสัมพันธ์ด้วยการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  
 ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทยประกอบไปด้วย
วัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ 4 แบบ คือ วัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบเครือญาติ วัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบปรับตัว 
วัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบราชการ วัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบมุ่งผลสําเร็จ โดยรวมอยู่ในระดับมาก แบบท่ีมาก
ท่ีสุด คือ วัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบมุ่งผลสําเร็จ การเปรียบเทียบพบว่า ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย 
ท่ีมีทุนจดทะเบียน จํานวนปีท่ีเปิดทําการ เขตท่ีต้ังของหน่วยงานต่างกัน มีความสําเร็จขององค์กรแตกต่างกัน ความสัมพันธ์ 
และผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ต่อความสําเร็จขององค์กรพบว่า วัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์ 
เชิงบวกกับความสําเร็จขององค์กร โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูง เม่ือพิจารณาผลกระทบพบว่า วัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์
แบบปรับตัว ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความสําเร็จขององค์กรมากท่ีสุด ส่วนวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบมุ่งสู่ความสําเร็จ 
ไม่พบความสัมพันธ์กับความสําเร็จขององค์กร ซ่ึงถือเป็นประเด็นท่ีควรจะศึกษาในรายละเอียดต่อไป 
 

คําสําคัญ  :  วัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ ความสําเร็จขององค์กร ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย 
 
Abstract  
 This research aimed to study and compare relationships and impacts of strategic organizational 
cultures and organizational success of Nissan vehicles dealers in Thailand. The population was Nissan 
vehicle dealers in Thailand. The samples were 144 dealers. This sample size was determined by W.G. 
Cochran’s formula. The research instrument was a constructed questionnaire. Collected data was 
analyzed through descriptive statistics; frequency, percentage, mean, and standard deviation. The data  
was compared through T-test and F–Test with a one-way analysis of variance (ANOVA). The impact and  
 
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
** ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



the relationship analysis was done with Pearson's correlation coefficient and multiple regression analysis. 
The results showed four types of strategic organizational cultures among the sample  Nissan 

vehicle dealers in Thailand, which included clan culture, adaptability culture, bureaucratic culture, and 
achievement culture. As a whole, the strategic organizational cultures were practiced at the “high” level. 
As a separated aspect,  the achievement culture was practiced most. In comparison, differences in 
registered capital, numbers of years operated, and locations yielded their organizational success differently. 
From the relationship analysis, it was found that strategic organizational cultures had positive relationships 
in a high level with organizational success. Regarding the impact analysis, it was revealed that the 
“adaptability culture” had the greatest positive relationship with organizational success. On the contrary, 
the “achievement cultures” showed no relationship with organizational success. This finding should be 
further focused on in next research. 
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บทนํา 
 การเปลี่ยนแปลงอย่างมากของโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีเป็นผลให้องค์การต่าง ๆ ต้องปรับตัวเพ่ือให้สามารถ 
ดํารงอยู่ได้ในโลกปัจจุบนั ท่ามกลางการแขง่ขันสงูสง่ผลให้มีองค์กรหลายแห่งท้ังภาคเอกชนและภาครัฐของไทยได้ให้ความสําคัญ 
และนําการบริหารต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กรเพ่ือก้าวไปสู่ความสําเร็จขององค์กร (อนิวัช แก้วจํานง, 2559 : 1) องค์กรส่วนใหญ่ 
จึงพยายามทุกวิถีทางในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเฉพาะคู่แข่งขันท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน เดิมองค์กรส่วนใหญ่มักเลือกท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงในส่วนของเทคโนโลยี การพัฒนาด้วยการลงทุนในเครื่องจักร 
และอุปกรณ์ทันสมัยท่ีสามารถสร้างให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขัน ควรมุ่งเน้น 
ท้ังการลงทุน พัฒนาในทรัพยากรท่ีจับต้องได้และทรัพยากรท่ีจับต้องไม่ได้พร้อม ๆ กัน การบูรณาการวัฒนธรรมองค์การ 
เข้ากับ   การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการผนวกรวมทรัพยากรท่ีจับต้องได้ และทรัพยากรท่ีจับต้องไม่ได้เข้าไว้ด้วยกัน ซ่ึงหากมี
กระบวนการจัดการท่ีดี และมีประสิทธิภาพ จะทําให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดังกล่าวเกิดประโยชน์ต่อองค์การในระดับ
สูงสุด (ผลิน ภู่เจริญ, 2560 : 3) โดยแต่ละองค์กรก็จะต้องกําหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเพ่ือเพ่ิมโอกาส 
ในความสําเร็จท่ีกําหนดไว้เป็นเป้าหมาย 
 วัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ท่ีมีบทบาทสําคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสําเร็จ  
โดย Braun, Eduardo P. (2016, 28) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ท่ีแข็งแกร่งมีพลังท่ีส่งผลประกอบการ 
ขององค์กรเพ่ิมเป็นทวีคูณ วัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์เป็นการกําหนดค่านิยมและบรรทัดฐานท่ียึดถือร่วมกันของทุกคน 
ในองค์กรเป็นรากฐานของระบบการบริหารและวิธีการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหาร ทําให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีการแข่งขันท่ีรุนแรง องค์กรมีการประสมประสานกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์โดยการกําหนดลักษณะ 
ท่ีเป็นเอกลักษณ์การค้นหาโอกาสหรืออุปสรรค ความก้าวหน้าเกี่ยวกับนวัตกรรมร่วมกัน เกิดความเข้าใจกฎกติกาในการอยู่
ร่วมกัน มีความเชื่อและพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันทําให้องค์กรมีการพัฒนาและบรรลุเป้าหมายได้เร็ว (วรรณกร รอบคอบ, 
2560 : 3) วัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ท่ีทําให้องค์กรประสบความสําเร็จเกิดจากความสัมพันธ์เชื่อมโยงความผูกพัน 
ของบุคลากรในองค์กร ด้วยการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การร่วมมือร่วมใจท่ีทําให้องค์กรผ่านพ้นปัญหาท่ีเป็นอุปสรรค 
และความสําเร็จ มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีสง่ผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์การ มีการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ บุคลากรขององค์กรสามารถคาดพฤติกรรมได้ล่วงหน้าเกี่ยวกับ 
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บทบาท หน้าท่ี ข้ันตอนในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีการกําหนดภารกิจและวิสัยทัศน์ การมีแนวคิดโดยรวมของบุคลากร 
ท่ีก่อตัวเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรจะสนองตอบภารกิจ วิสัยทัศน์ ตามกรอบและทิศทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน (อนุพงษ์  
อินฟ้าแสง, 2558 : 4) วัฒนธรรมท่ีทุกคนในองค์กรพร้อมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปฏิบัติภารกิจเพ่ือองค์กรย่อมส่งผลให้
องค์กรประสบความสําเร็จ 
 ความสําเร็จองคก์รเป็นเป้าหมายท่ีสําคัญรวมถึงวิสัยทัศน์ของการทํางานท่ีแทรกซึมเข้าไปเป็นวัฒนธรรมองค์กร
เชิงกลยุทธ์ ท่ีพนักงานใช้ในการทํางานร่วมกันเป็นผลผลิตของบริษัท ท่ีเป็นมากกว่าผลของการทํางาน แต่เป็นผลผลิตท่ีส่งผล
กระทบต่อสังคมท่ีมีความซ่ือสัตย์และความโปร่งใสภายในองค์กร ท่ีใช้ในการติดต่อการสื่อสารไปยังลูกค้า เพ่ือสร้างความไว้ใจ
และความเชื่อถือ ซ่ึงพนักงานเข้าใจถึงวิธีการทํางานเป็นทีม และทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ การดําเนินการไปในระยะยาว 
รวมถึงการรักษาไว้ซ่ึงมาตรฐานท่ีดีขององค์กร (นภดล ร่มโพธิ์ และคณะ, 2559 : 31) การนํากรอบแนวคิดของ Balanced  
Scorecard มาใช้ในกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และวัดผลการปฏิบัติงานให้สมบูรณ์มากข้ึน ผลลัพธ์ท่ีได้ชัดเจนและมีข้อมูล
ท่ีครอบคลุมในการตัดสินใจทําให้ได้รับความนิยมจากองค์กร ทําให้เกิดประโยชน์สําหรับองค์กรสามารถสร้างความชดัเจน 
ในวิสัยทัศน์และปรับกลยุทธ์ขององค์กรให้ทันสมัย การสื่อสารและสร้างความเข้าใจในกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่พนักงานกลุ่มต่าง ๆ  
มีการถ่วงดุลเป้าหมายของหน่วยงานและบุคคลเขา้กับกลยุทธ์ขององค์กร เชื่อมโยงงบประมาณประจําปีเข้ากับวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร กําหนดและถ่วงดุลการริเร่ิมแผนงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กร สามารถตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบระยะเวลา เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร และสร้างความสะดวกและรวดเร็ว 
ในการตัดสินใจ เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลท่ีสําคัญของธุรกิจภายในรายงานเดียว (ณฏัฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552 : 303)  
การนําแนวความคิด Balance Scorecard (BSC) มาเป็นดัชนีชี้วัดความสําเร็จองคก์ร เป็นเคร่ืองมือทางด้านการบริหารจัดการ 
ท่ีช่วยในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยแนวคิดของการสร้างปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ และตัวบ่งชี้เป็นแนวทาง
สําหรับการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์กร ท้ังนี้ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุลทําให้องค์กร 
เกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งท่ีมีความสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร ซ่ึงตามแนวคิดพ้ืนฐาน
ของดัชนีชี้วัดความสําเร็จแบบสมดุล จะประกอบด้วยมุมมอง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการบริหาร
ภายในองค์กร และด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยแต่ละมุมมองจะต้องมีความสัมพันธ์เชงิเหตุและผลต่อกนั (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 
2554 : 80) 
 บริษัทนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษัทจําหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยเป็นองค์การท่ีมีขนาดใหญ ่ 
ท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ท้ังความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมขององค์กร และมุ่งเน้นทําการตลาดในประเทศไทย โดยยึดความมุ่งม่ันในการทํางาน มีเป้าหมายเดียวกัน  
และการทํางานเป็นทีม โดยได้เข้าร่วมกับบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส เพ่ือเป็นพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ ส่งผลให้ยอดจําหน่าย
รถยนต์ของกลุ่มพันธมิตรในปีงบประมาณ 2016 รวมกันแล้วสูงถึง 10 ล้านคนั หรือมียอดขายรถยนต์เป็นอันดับ 3 ของโลก  
ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ (ประพัฒน์ เชยชม, 2559 : 5) โดยกลไกสําคัญของช่องทางการจดัจําหน่ายของบริษัทนิสสัน 
มอเตอร์ (ประเทศไทย) มีการบริหารจัดการผ่านนิสสันดีลเลอร์ หรือผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย 
  ผู้วิจัยซ่ึงเป็นหนึ่งในผู้บริหารของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย มีความสนใจท่ีจะศึกษาวัฒนธรรม
องค์กรเชิงกลยุทธ์ท่ีจะสร้างความสําเร็จให้กับองค์กร โดยได้นาํแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรของ Richard L. Daft (2004 : 53) 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ 1) วัฒนธรรมแบบปรับตัว (adaptability culture) 2) วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสําเร็จ 
(achievement culture) 3) วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (clan culture) และ 4) วัฒนธรรมแบบราชการ (bureaucratic)          
ซ่ึงตัวแปรอิสระท้ัง 4 ด้านนํามาทําการศึกษาวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารสามารถนําไปปรับปรุงกําหนดกลยุทธ์ 
ในการพัฒนาองค์กรให้ดีย่ิงข้ึน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเกิดความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากท่ีสุด 
 



วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาความสําเร็จขององค์กรของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยข้อมูลส่วนองค์กร ได้แก่ ทุนจดทะเบียน จํานวนปีท่ีเปิดทําการ เขตท่ีต้ังของหน่วยงาน
ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย ของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทยกับความสําเร็จขององค์กร 
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กร 
ของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย จํานวน 230 หน่วยงาน โดยการ
เปิดตารางของ เครซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) กําหนดขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตามตารางของเครซ่ีและมอร์แกน 
ได้ขนาดตัวอย่าง จํานวน 144 หน่วยงาน แบง่ตามสดัส่วนประชากร ตามเขตท่ีต้ังของผู้แทนจาํหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย  
   ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วย 
    ตัวแปรอิสระมี 2 กลุ่ม คือ 1) ปัจจัยข้อมูลส่วนองค์กร ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียน จํานวนปีท่ีเปิดทําการ 
ประสบการณ์การทํางานของผู้บริหารสูงสุด และเขตท่ีต้ังของหน่วยงานผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย 
2) วัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ ด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบเครือญาติ ด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์
แบบปรับตัว ด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบราชการ ด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบมุ่งผลสําเร็จ 
    ตัวแปรตาม คือ ความสําเรจ็ขององค์กรของบริษัทนสิสันประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน 
ด้านลูกค้า ด้านการดําเนินการภายใน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Kaplan & Norton, 2001)  
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม แบง่เป็น 3 ตอน ดังนี้  
   ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ  
ทุนจดทะเบียน จํานวนปีท่ีเปิดทําการ ประสบการณ์การทํางานของผู้บริหารสูงสุด 
   ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย  
  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จขององค์กรของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย   
  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ดําเนินการตรวจสอบความตรงของคําถาม (Validity) ด้วยการประเมิน 
จากผู้เชี่ยวชาญจาํนวน 3 ท่าน แล้วนํามาคํานวณหาค่า IOC พบว่า แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.66-1.00  
การหาค่าความเท่ียง (Realiability) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน  

นําไปหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α– coefficient) โดยวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) พบว่ามีค่าความเชื่อม่ัน ของคําถาม 
ด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย เท่ากับ 0.972 และมีคา่ความเชื่อม่ัน 
ของคําถามความสําเร็จขององค์กรของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย เท่ากับ 0.958   
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้   
  3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากบริษัทนิสสันในประเทศไทย 
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   3.2 ผู้วิจัยติดต่อกับบริษัทนิสสันในประเทศไทย จํานวน 144 บริษัท โดยแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล 
ตามสัดส่วนท่ีกําหนด มีแบบสอบถามที่สมบูรณ์ตอบกลับมาจํานวน 144 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ระยะเวลาในการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล 14 วัน 
   3.3 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีได้มาดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม 
และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

   การวิเคราะห์ข้อมูลดําเนินการวิเคราะห์ตามลักษณะของข้อมูลในแบบสอบถามดังนี้    
  ตอนท่ี 1 ปัจจัยข้อมูลส่วนองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ แจกแจงความถี่ 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย  
  ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความสําเร็จขององค์กรของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูล

โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
   ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบความสําเร็จขององค์กรของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย จําแนกตาม

ทุนจดทะเบียน จํานวนปีท่ีเปิดทําการ ประสบการณ์การทํางานของผู้บริหารสูงสุด โดยใช้การทดสอบแบบเอฟ (F–Test)  
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  

   ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ ท่ีมีต่อความสําเร็จ 
ขององค์กรของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน  
(Pearson Corelation) และวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression)  
 
สรุปผล 
 1. การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย พบว่าวัฒนธรรมองค์กร

เชิงกลยุทธ์โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมากท่ีสุด คือ 

ด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบมุ่งผลสําเร็จ ( X  = 4.16) รองลงมาได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบปรับตัว  

( X = 3.90) และด้านวัฒนธรรมองคก์รเชงิกลยุทธ์แบบเครือญาติ และด้านวัฒนธรรมองค์กรเชงิกลยุทธ์แบบราชการ ( X = 3.82) 
 2. การศึกษาความสําเร็จขององค์กรของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย พบว่าผู้แทนจําหน่ายรถยนต์

นิสสัน มีความคิดเห็นต่อความสําเร็จขององค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 

3 ด้าน โดยด้านท่ีมากท่ีสุด คือ ด้านการดําเนินการภายใน ( X = 3.98) รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ( X = 3.79) 

และด้านลูกค้า ( X = 3.65)   
   3. การศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยข้อมูลส่วนองค์กร ได้แก่ ทุนจดทะเบียน จํานวนปีท่ีเปิดทําการ เขตท่ีต้ัง 
ของหน่วยงานผูแ้ทนจําหนา่ยรถยนต์นิสสันในประเทศไทย ของผู้แทนจําหนา่ยรถยนต์นิสสันในประเทศไทย พบว่าการเปรียบเทียบ
ความสําเร็จขององค์กรของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย จําแนกตามทุนจดทะเบียน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 
 4.  การศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กร 
ของผู้แทนจาํหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย พบว่าวัฒนธรรมองค์กรเชงิกลยุทธ์กับความสาํเร็จขององค์กรของผู้แทนจําหน่าย
รถยนต์นิสสันในประเทศไทยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ในระดับสูง (r = 0.826) 



 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบระหว่างวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย 
กับความสําเร็จขององค์กรด้วยการวิเคราะห์การถดถอบแบบพหุคูณ (multiple regression) ปรากฏดังแสดงในตาราง 1  
 
ตาราง 1   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระทุกตัว 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .835a .697 .688 .30990 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ค่า Adjusted R2 = 0.688 แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์โดยรวม และรายด้าน 
คือ ด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบเครือญาติ ด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบปรับตัว ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
เชิงกลยุทธ์แบบราชการ และด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบมุ่งผลสําเร็จ สามารถอธิบายความสําเร็จขององค์กร 
ของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทยได้ ร้อยละ 68.80 
 
ตาราง 2  การตรวจสอบ Multicollinearity  และค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์กับความสําเร็จ 
  ขององค์กร 
  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t p-value 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta 
Tollerance VIF 

1 (Constant) .024 .046  2.764 .006**   

ด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบเครือญาติ .291 .091 .295 3.198 .002** .253 3.958 

ด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบปรับตัว .337 .085 .392 3.962 .000** .282 3.545 

ด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบราชการ .328 .062 .322 5.266 .000** .570 1.754 
 

**p<0.01   
  

 จากตาราง 2 พบว่า วัฒนธรมมองค์กรเชิงกลยุทธ์ ด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบปรับตัว ด้านวัฒนธรรม
องค์กรเชิงกลยุทธ์แบบราชการ ด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบเครือญาติ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก 
กับความสําเร็จขององค์กรของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 
อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ของผู้แทนจําหนา่ยรถยนต์นิสสันในประเทศไทย อยู่ในระดับมาก ท้ังกลยุทธ์
โดยรวม และกลยุทธ์รายด้าน คือ ด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบเครือญาติ ด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบปรับตัว 
ด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบราชการ และด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบมุ่งผลสําเร็จ เนื่องจากองค์กรมีนโยบาย
ท่ีเน้นการทํางานมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ มีการทํางานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือคุณภาพสินค้าและบริการท่ีดี และมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ประเมิน
สถานการณ์และปรับระบบการทํางานท่ีสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะการทํางานท่ีมีการแข่งขัน การทํางานเชิงรุกมุ่งสู่ความสําเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ องค์กรมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยมีการอบรม การศึกษาดูงาน เพ่ือให้มี



7 
 

ความรู้ ความสามารถและทักษะในการทํางานเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิระ พิมลเสถียร (2554 : 123) ได้ศึกษา
การวิจัยเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมองค์การกับองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา บริษัทประกอบรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง พบว่าระดับความสําคัญวัฒนธรรมองค์การของบริษัทในภาพรวมและด้านอ่ืน ๆ  
อยู่ในระดับมาก คล้ายคลึงกับงานวิจัยของ ทิพย์ธิดา จินตานนท์ (2554 : 131) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่องการริเร่ิมด้วยตนเอง 
ความร่วมมือร่วมใจ ลักษณะผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพและการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของผู้บริหารระดับกลางในบริษัทโซเด็กโซ่ 
เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทโซเด็กโซ่ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด ในส่วนธุรกิจ
บริการด้านอาหาร พบว่ามีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การท่ีเน้นอนาคตและความมีมนุษยธรรมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ท้ังนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาฎพิมล คุณเผือก (2555 : 111) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบ 
มีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน พบว่าวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับมากท้ังโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ 
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม วัฒนธรรมด้านเอกภาพ วัฒนธรรมการปรับตัว และวัฒนธรรมพันธกิจ 
 2. การศึกษาความสําเร็จขององค์กรของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย พบว่าผู้แทนจําหน่ายรถยนต์
นิสสันในประเทศไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จขององค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากองค์กรมีการให้ข้อมูล
กับลูกคา้ท่ีชัดเจนในการให้บริการ เช่น วันสง่มอบสนิค้าท่ีรวดเร็ว มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการจัดการ
ภายใน เช่น ระบบบัญช-ีการเงิน ระบบการให้บริการลูกค้า มีบริการเสริม เช่น ห้องพักรับรองลูกค้าท่ีสะดวกสบายเพ่ือให้ลูกค้า
ประทับใจในการให้บริการมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ วิไลพร กิตติสุขสันต์ (2555 : 98) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่องการพัฒนา
ระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยการวัดผลดุลยภาพ (BSC) กรณีศึกษา บริษัทสุขสันต์พลาสติก จํากัด (ผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกสําหรับบรรจุน้ําด่ืม) พบว่าดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลักขององค์กรในแต่ละมิติ มีดังนี้ มิติด้านการเงิน ตัวชี้วัดท่ีได้ คือ 
ผลตอบแทนเม่ือเทียบกับสินทรัพย์ (ROA) และสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้ มิติด้านการลูกค้า ตัวชี้วัดท่ีได้ คือ ความพึงพอใจ
ของลูกค้าในด้านต่าง ๆ ความถ่ีในการสั่งซ้ือซํ้าของลูกค้าเก่าและจํานวนลูกค้ารายใหม่ มิติกระบวนการภายใน ตัวชี้วัดท่ีได้  
คือ ประสิทธิภาพในการผลิต การใช้งานเคร่ืองจักรสัดส่วนระหว่างของเสียเทียบกับสินค้าท่ีผลิตได้ท้ังหมด และจํานวนลูกค้า 
ท่ีสั่งซ้ือผ่านช่องทางอินเตอรเ์น็ทซ่ึงเป็นช่องทางใหม่ท่ีเราสร้างข้ึนผลพบว่าอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
รุ่งนภา ปฐมชัยอัมพร (2556 : 87) ได้ศึกษาการวิจยัเรื่องอิทธิพลของการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของพนักงานตามแนวคิด Balanced Scorecard (BSC) พบว่าประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามแนวคิด BSC  
ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามุมมองด้านกระบวนการภายในอยู่ในระดับมากท่ีสุด มุมมอง
ด้านลูกค้าอยู่ในระดับรองลงมา และนอ้ยท่ีสุดในมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรพล  
คุณแรง (2558 : 125) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานแบบ 
ดุลยภาพ (BSC) ของธุรกิจรถยนต์มือสองในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ พบว่า 1) ผลการดําเนินงานแบบดุลยภาพ (BSC)  
ของธุรกิจรถยนต์มือสองในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเงิน ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต  
ด้านกระบวนการธุรกิจภายในองค์กร และด้านลูกค้า 
 3. การเปรียบเทียบปัจจัยข้อมูลส่วนองค์กร ได้แก่ ทุนจดทะเบียน จํานวนปีท่ีเปิดทําการ เขตท่ีต้ังของหน่วยงาน 
ของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทยต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จขององค์กร โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน ดังนี้ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านการดําเนินการภายใน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา เนื่องจากองค์กร 
ท่ีมีการให้ข้อมูลกับลูกค้าท่ีชัดเจนในการให้บริการ เช่น วันส่งมอบสินค้าท่ีรวดเร็ว กําหนดแล้วเสร็จของการซ่อมบํารุง  
มีระบบติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์มือถือสายตรง จดหมายข่าว เว็บไซต์ ไลน์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ  
และมชี่องทางให้พนักงานเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงงานหลายช่องทาง เช่น กล่องแสดงความเห็น สายตรงถึงหัวหน้างานต่าง ๆ 
รวมท้ังจัดประชุมกับพนักงานอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง องค์กรท่ีไม่มีหรือได้รับข้อร้องเรียนไม่เกิน 10 เร่ืองต่อปี ตลอดระยะเวลา 



3 ปีท่ีผ่านมา ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จในองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธานี นาคเกิด (2555 : 136) ได้ศึกษา
การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการวัดผลการดําเนินงานด้วยหลักการวัดผลเชิงดุลยภาพ กรณีศึกษา โรงงานฉีดพลาสติก  
พบว่า องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 15 ตัว จากตัวชี้วัด 18 ตัว คิดเป็นร้อยละ 83.33 และเม่ือเปรียบเทียบกับระบบ
การวัดผลการดําเนินงานแบบเดิมมีตัวชี้วัดท่ีสามารถทําได้ตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 52.17 ดังนั้นความสามารถในการบรรลุ
เป้าหมายทําได้เพ่ิมข้ึนเท่ากับร้อยละ 31.16 และผลจากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวชี้วัดในมุมมองด้านการเงิน  
มุมมองด้านลูกค้า และมุมมองด้านกระบวนการภายใน พบว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กร ของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสัน 
ในประเทศไทย พบว่าด้านวัฒนธรรมองค์กรเชงิกลยุทธ์แบบเครือญาติ ด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบปรับตัว  
และด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบราชการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสาํเร็จขององค์กรผู้แทน
จําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย เนื่องจากองค์กรมีระบบการตัดสินปัญหาอย่างเป็นธรรมโดยถือเป็นนโยบายสําคัญ 
ในการดําเนินงานท่ีทุกคนรับทราบและปฏิบัติ และมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนลักษณะการมีส่วนร่วม มีการดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างเมตตาและเป็นธรรม ซ่ึงคล้ายคลึง
กับงานวิจัยของ ชลทิชา จันทร์คล้อย (2558 : 129) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นํา  
คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มธุรกิจคา้ปลีก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 
พบว่าวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นํา คุณภาพชีวิตการทํางาน และความผูกพันต่อองค์การ อยู่ในระดับมากทุกด้าน วัฒนธรรม
องค์การแบบเครือญาติ แบบเฉพาะกิจ และแบบตลาด มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ 
0.549 อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 องค์กรมีนโยบายสนับสนนุให้พนักงานพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยมีการอบรม การศึกษาดูงาน 
เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการทํางานเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑนา อ่อนน้อม (2558 : 137) 
ได้ศึกษาการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีกรมสรรพากรในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าวัฒนธรรมองค์การและความสุขในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากร ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมพันธกิจ ด้านวัฒธรรมเอกภาพ  
ด้านวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม และด้านวัฒนธรรมการปรับตัว และผลการทดสอบสมมติฐานวัฒนธรรมองค์การ กับความสุข 
ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 องค์กรมีการกําหนดกฎระเบียบ 
ในการปฏิบัติงาน ให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ประเมินสถานการณ์และปรบักฎ ระเบียบ นโยบายด้านการประหยัด ความมีเหตุมีผล รวมถึงการเคารพ 
เชื่อฟังผู้บังคับบญัชา ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือก่อให้เกิดผลดีกับองค์กร และพนักงานทุกคน
ต้องปฏิบัติงาน เคารพ เชื่อฟังและรายงานตามสายงานบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์ ศรีไชย 
(2558 : 109) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่องรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรและปัจจัยแวดล้อมในงานท่ีส่งผลต่อความพอใจในการทํางาน 
ของพนักงานในองค์กร กลุ่มบริษัทรักษาความปลอดภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 1) พนักงานในองค์กร 
ให้ความคิดเห็นว่าองค์กรท่ีทํางานอยู่มีลักษณะวัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบเน้นสายบังคบับัญชามากท่ีสุด 2) พนักงานในองค์กร
มีความความพอใจในการทํางานด้านลักษณะของงานมากท่ีสุด ซ่ึงทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองเม่ือบุคคลในองค์กร 
ให้การยอมรับ 3) รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความพอใจในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยพบว่ารูปแบบวัฒนธรรมองค์กรแบบเน้นสายบังคับบัญชาส่งผลให้พนักงานเกิดความพอใจในการทํางานด้านการนิเทศงาน
และด้านเกี่ยวกับคนหรือเพ่ือนร่วมงาน แบบเน้นการพัฒนาส่งผลให้พนักงานเกิดความพอใจในการทํางานด้านเงินเดือน
ค่าตอบแทนโอกาสก้าวหน้าและการนิเทศงาน  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
  ในการทําวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยได้เห็นผลท่ีสําคัญซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและผูบ้ริหารนิสสันแห่งประเทศไทย 
ได้นําไปต่อยอด นั่นคือ วัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์สามด้านท่ีส่งผลเชิงบวกต่อความสําเร็จขององค์กร เช่น มีนโยบายสนับสนุน
ให้พนักงานพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือนํามาปรับใช้ในการทํางานให้เกิดผลดีกับองค์กร และมีการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 
ท้ังภายในและภายนอก ประเมินสถานการณ์ และปรับเปลี่ยน กระตุ้น สนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รวมถึง
ใช้เทคโนโลยี มีการกําหนดกฎ ระเบียบในการปฏิบัติงาน ให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือการปฏิบัติโดยเคร่งครัด ผู้บริหาร
ของนิสสันในประเทศไทยควรจะให้ความสําคัญในการพัฒนาและสนับสนุนเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืนต่อไป 
  ส่วนวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งผลความสําเร็จท่ีงานวิจัยในครัง้นี้ยังไม่พบความสัมพันธ์กับความสําเรจ็ ก็ถือเป็น
ประเด็นสําคัญท่ีควรจะวิจัย วิเคราะห์และศึกษาต่อไป สําหรับข้อมูลตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีผู้วิจัยได้ใช้ในการหาความสัมพันธ์กับ
ความสําเร็จ เช่น ทุนจดทะเบียน จํานวนปีท่ีเปิดทําการ และเขตท่ีต้ังของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสัน ในประเทศได้  
มีผลการวิจัยท่ีน่าสนใจและสามารถนําไปวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ในการบริหารจัดการต่อไป เช่น กลุ่มตัวแทนจําหน่าย 
ท่ีมีทุนจดทะเบียนตํ่ากว่า 20 ล้านบาท เปิดทําการมาน้อยกว่า 5 ปี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ท่ีมีระดับ
ค่าความสําเร็จขององค์กร ในหลายๆ ด้านตํ่ากว่ากลุ่มอ่ืนท่ีอยู่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้ เช่น 
ด้านการเงินและด้านลูกค้า 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาในรายละเอียดของความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์แบบมุ่งเน้นความสําเร็จ 
กับความสําเร็จขององค์กร 
  2.2 ควรทําวิจัยแบบผสมหรือเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ด้านอ่ืน ๆ กับความสําเร็จ 
ขององค์กรของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้ 
  2.3 ควรทําวิจัยแบบผสมหรือเชิงคุณภาพในบริบทของผู้แทนจําหน่าย รถยนต์นิสสันในประเทศไทย 
ท่ีมีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 20 ล้านบาท เปิดทําการน้อยกว่า 5 ปี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
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