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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและแรงจูงใจในการท างานท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด                  
มีกลุ่มตัวอย่างเป็น พนักงานบริษัท บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด จ านวน 210 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย            
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า  (1) ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า (2) ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง (3) ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง (4) ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับสูง (5) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน          
ในระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ: วัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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ABSTRACT 
 
 The objective of this independent study was to explore organizational culture and work 
motivation associated with the satisfaction and the work efficiency of employees of B.T. Engineering 
Company Limited. The sample consisted of two hundred and ten employees of B.T Engineering using 
stratified random sampling and a questionnaire with a coefficient of reliability of 0.95. The data were 
analyzed using descriptive statistics and the Pearson Correlation Coefficient.  The research findings 
were as follows:  (1) organizational culture correlated with the efficiency performance of B. T. 
Engineering employees at a 0.05 level of significance, indicating that this relationship was slightly 
significant; (2) organizational culture correlated with employee satisfaction in terms of the operation 
of B.T. Engineering and a 0.05 level of significance, indicating that the relationship was considerably 
significant; (3) the motivation factors correlated with the efficiency performance of B.T. Engineering 
employees and with a 0. 05 level of significance, indicating that the relationship was moderately 
significant; (4) the motivation factors correlated with employee satisfaction in terms of the operation 
of B.T. Engineering employees. with a 0.05 level of significance, indicating that the relationship was 
considerably significant; and (5) levels of employee satisfaction correlated with efficiency 
performance among B.T. Engineering employees, with a 0.05 level of significance, indicating that the 
relationship was moderately significant. 
 
Keywords: Organizational Culture, Motivation Factors, Efficiency Performance  
 

บทน า 
 ข้อมูลจากศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน (2562) อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยในภาคของการผลิตรถยนต์
เพื่อจ าหน่ายในประเทศและการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกในปี 2563 คาดว่าจะปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ -3.0 ถึง -4.0 
ทั้งนี้ผู้ประกอบการก าลังถูกท้าทายจากการเข้ามาของเทคโนโลยรีถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะกระทบโครงสร้างการผลิตและส่งออก
ยานยนต์ของไทยตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ภายในประเทศที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิต
ยานยนต์ในขั้นต่าง ๆ แต่ด้วยผู้ประกอบการมีอ านาจต่อรองต่ าและต้องพึ่งพาค าสั่งซื้อจากผู้ประกอบรถยนต์รายใหญ่ 
รวมถึงสินค้าที่ผลิตอยู่มักเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีหรือการวิจัยพัฒนาที่สูงมากนักท าให้มีคู่แข่งเข้ามาได้ง่าย ปัจจุบัน
โครงสร้างการผลิตรถยนต์ของไทยยังคงเป็นการผลิตรถยนต์ เพื่อการส่งออก ถึง52% อย่างไรก็ตามในช่วง 2 - 3 ปีท่ีผ่าน
มา แนวโน้มการส่งออกรถยนต์ของไทยเริ่มไม่เติบโต เนื่องจากการแข่งขันที่สูงข้ึน โดยเฉพาะคู่แข่งจากประเทศอินโดนีเซยี
และประเทศเวียดนาม ขณะที่ในระยะยาวอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยซึ่งผลิตรถใช้น้ ามัน มีปัจจัยคุกคามจากเทรนด์ 
รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งอาจท าให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยได้รับผลกระทบ หากผู้บริหารไม่มีการปรับตัวที่ดีพอ ดังนั้นการปรับตัว
ของผู้บริหารควรเริ่มต้นจากการสร้างวัฒนธรรมองค์การ ที่เน้นให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
พยายามกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์                   
เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะวัฒนธรรมองค์การ คือ ความเชื่อ และค่านิยม 
หากพนักงานทุกคนมีวัฒนธรรมองค์การร่วมกัน มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของหน่วยงาน วิธีปฏิบัติงาน ก็จะท าให้
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องค์การสามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ นอกจากนั้นสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการให้ความส าคัญกับปัจจัย
ด้านแรงงานซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องรักษาพนักงานที่มีความสามารถต่อองค์การไว้ให้ยาวนาน
ที่สุดเพื่อให้การด าเนินงานสามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าองค์การได้ตอบสนองความต้องการของพนักงานได้
ส าเร็จทั้งในด้านของปัจจัยจูงใจเช่น ความก้าวหน้าในอาชีพ ให้พนักงานได้มีโอกาสเลื่อนต าแหน่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 
รวมไปถึงการมีปัจจัยค้ าจุนที่ดีเช่นค่าจ้างและผลตอบแทนที่เหมาะสมกับงาน  ท าให้บุคคลมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และเกิดความพงึพอใจ ส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏบิัติงานร่วมกับองค์การไดย้าวนาน องค์การก็จะมีพนักงานท่ีมีคุณภาพ 
มีองค์ความรู้และสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา วัฒนธรรม
องค์การและแรงจูงใจในการท างานที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เพื่อน าผลที่ได้จากการวิจัย เสนอต่อผู้บริหารและน าเสนอนโยบายการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมองค์การที่มีคุณค่า สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์การและ ความพึงพอใจปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดอัตราการลาออกของพนักงาน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การและปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน                  
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การและปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน กับความ            
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บี.ที. 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  

2. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บี.ที. 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  

3. ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บี.ที.  
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด   

4. ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บี.ที. 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  

5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บี.ที. 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ 
 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2556, น. 201) ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ หมายถึงรูปแบบที่เป็นแนวทาง             
ที่บุคลากรในองค์การได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งวัฒนธรรมองค์การจะมีผลทางด้าน ความคิดทัศนคติในการร่วมมือกัน
ปฏิบัติงานรวมถึงการแสดงออกในด้านพฤติกรรมความประพฤติของบุคลากร 
 ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ (2550, น. 285)  ให้ความหมายของค าว่าวัฒนธรรมองค์การ หมายถึง แนวความเชื่อ 
ที่เหมือนกัน พร้อมท้ังปฏิบัติร่วมกัน เป็นท่ีตกลงยอมรับร่วมกันระหว่างบุคลากร ทุกองค์การจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
เป็นผลให้สามารถบ่งบอกถึงรูปแบบการท างานท่ีแตกต่างกันในแต่ละองค์การ 
 Hofstede (1997 อ้างถึงใน พัชรธรณ์ พุกพบสุข, 2551) อธิบายว่าวัฒนธรรมองค์การคือ แบบแผนความคิด
ของพนักงานหรือบุคลากรที่ได้รับรู้ร่วมกันภายในหน่วยงานซึ่งมีผลให้พนักงานในองค์การนั้น ๆ มีความแตกต่างไปจาก
พนักงานในองค์การอื่น ๆ 
 Abraham H. Maslow (1954 อ้างถึงใน หทัยรัตน์ ตันสุวรรณ , 2550) อธิบายว่าบุคคลมีความพยายามจะ
แสวงหาความต้องการพื้นฐานก่อน จากนั้นจะเกิดแนวคิดที่จะตอบสนองความต้องการในระดับที่สูงขึ้น จนถึงช้ันความ
ต้องการที่จะประสบความส าเร็จ ส าหรับค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์การประกอบด้วย 4 ลักษณะ คือ 1. ด้านการดูแลและ
เอาใจใส่ หมายถึง การปฏิบัติงานร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน รวมถึงมีการดูแลเอา
ใจใส่เพื่อนร่วมงาน และคู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ มีการแสดงยินดีเมื่อเพื่อนร่วมงานประสบความส าเร็จหรือมีความก้าวหน้าใน
อาชีพ และให้ความส าคัญกับการรักษามิตรภาพกับลูกค้ารวมถึงผู้จัดหาวัตถุดิบให้ยาวนาน 2. ด้านความน่าเช่ือถือ 
หมายถึง การแสดงถึงความเคารพซึ่งกันและกัน การปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ รวมถึงพนักงานมีจรรยาบรรณ
ในอาชีพของตนเอง ใส่ใจเพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์การ และมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 3. ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การแสวงหาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อน าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายทีมใน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ และเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การท างานร่วมกันของพนักงาน 4. ด้านความกล้าตัดสินใจ หมายถึง การให้โอกาสพนักงานได้ตัดสินใจและปฏิบัติงาน
เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และสร้างสมประสบการณ์ในการท างาน โดยให้แนวคิดแก่พนักงานว่า เมื่อมีโอกาส เมื่อนั้น             
มีความรับผิดชอบ ซึ่งตนจะต้องเป็นผู้ดูแลงานนั้นให้ประสบความส าเร็จ 
 ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน 
 Youssef and Luthans (2007) กล่าวว่า การจูงใจ (Motivation) คือ การที่ผู้บังคับบัญชาท าให้บุคคลทุ่มเท
แรงกายแรงใจในการท างานอย่างเต็มศักยภาพสุดความสามารถ เพื่อให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุดตามจุดมุ่งหมายของ
องค์การที่ก าหนดไว้ โดยเน้นการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 Guilford and Gray (1970 อ้างถึงใน พเนตร ศรีประทุม, 2550) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งกระตุ้นที่จะ
เป็นแนวทางเสริมสร้างให้ความต้องการของมนุษย์ให้ได้ในสิ่งท่ีตนเองปรารถนา 
 Hunt and Osborn (2002) กล่าวว่า แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง ความต้องการที่มีอิทธิพลต่อบุคคล           
ให้ได้มาซึ่งปัจจัย ซึ่งต้องอาศัยความมุ่งมานะพยายามแสวงหาอย่างต่อเนื่อง 
 Sallis and Sallis (1990) กล่าวว่า แรงจูงใจนั้นเป็นสิ่งเช่ือมโยงและสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่ได้รับจากการ
ตอบสนอง ก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันธ์และเกิดความสุขในด้านการท างานนั้น หากพนักงานไม่สามารถตระหนักในสิ่งที่
เป็นแรงจูงใจได้ ก็จะท าให้พนักงานไม่มีความตั้งใจในการท างานอย่างเต็มที่อาจต้องประสบกับปัญหาในการปฏิบัติงาน
หรือการประกอบอาชีพที่อาจไม่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง แรงจูงใจนั้นคือ แรงขับที่จะท าให้บุคคลเกิดการ
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กระท า หรือพฤติกรรม อาจจะเป็นความต้องการในด้านทรัพย์สินหรือเงินทองที่มากข้ึน บ้านอาคาร ยานพาหนะที่ใหญ่ขึ้น 
รวมถึงความต้องการอ านาจ การมีสถานะทางสังคมหรือความประสบความส าเร็จ หรือความสามารถในการท าให้องค์การ
บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น องค์การท ารายได้ได้ตามเป้าหมายหรือสูงขึ้น บุคคลโดยทั่วไปมักคิดว่า การที่พนักงาน            
ในหน่วยงานจะเกิดแรงจูงใจได้หรือเกิดความตั้งใจมีความกระตือรือร้นเพียรพยายามในการท างาน ก็ต่อเมื่อตนเองได้
สามารถมีอิสระทางความคิดมีการก าหนดเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน ท าให้บุคคลนั้นมีแรงจูงใจและต้องการจะ
ท างานให้ดียิ่งขึ้น 
 Herzberg (1979) อธิบายว่าปัจจัยที่จูงใจการท างานของพนักงานนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน และความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่ง การท างานโดยหลักการขององค์การจะมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่
พนักงานให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่องค์การจะสามารถท าให้ได้ ซึ่งการสร้างความพึงพอใจนี้ สรุปได้ว่าบุคคลจะมีความต้องการ
ในงานที่แยกจากกันเป็นอิสระซึ่งจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยคือ 1. ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง 
เป็นปัจจัยที่เป็นกระตุ้นจากสภาวะแวดล้อมของการท างานที่ท าให้บุคคลเกิดความพอใจ และเกิดการจูงใจให้บุคคล              
ในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 5 ลักษณะดังนี้                 
1.1 ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง การที่พนักงานขององค์การสามารถด าเนินกิจกรรมของตนได้เสร็จสิน้สมบูรณแ์ละ
ประสบผลส าเร็จได้ผลลัพธ์ที่ดีพนักงานมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ที่จะป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นได้ และเมื่อส าเร็จ จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจในผลส าเร็จของงานหรือกิจกรรมนั้นเป็นอย่างยิ่ง  1.2 การได้รับการ
ยอมรับนับถือ หมายถึง การที่พนักงานได้รับการค ายกย่องและการยอมรับนับถือทั้งจากผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างาน 
หรือจากบุคคลภายนอกองค์การ รวมไปถึงการได้รับค ายกย่องชมเชย การแสดงความยินดี การให้ก าลังใจหรือการ
แสดงออกอื่นใดที่แสดงให้เห็นถึงการช่ืนชมในความสามารถของพนักงาน 1.3 ลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย 
หมายถึง งานที่สร้างความท้าทายแก่พนักงานหรือเป็นงานที่อาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เป็นงานที่มี
ลักษณะพิเศษต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวทางเทคนิคในการท างาน  1.4 ความรับผิดชอบในงาน หมายถึง การที่
พนักงานเกิดความพึงพอใจหลังจากการได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ได้รับผิดชอบในงานและมีอ านาจรับผิดชอบ
ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ถูกควบคุมมากจนเกินไปจนขาดซึ่งความมีอิสระในการท างานนั้น  1.5 ความก้าวหน้าในอาชีพ 
หมายถึง เมื่อพนักงาน ได้รับผลส าเร็จในผลของการปฏิบัติงาน ก็ได้รับการตอบสนองหรือผลป้อนกลับ ในเรื่องของรางวัล 
เช่น การได้รับเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งชองงานให้สูงยิ่งขึ้น รวมถึงให้ได้รับโอกาสได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายใน
หรือภายนอกประเทศ หรือได้รับการฝึกอบรมจากภายในและภายนอกองค์การมากข้ึน 2. ปัจจัยค้ าจุน เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่จ าเป็นที่องค์การจะต้องให้แก่พนักงานทุกคน ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ท าให้พนักงานสามารถท างานได้เพิ่มขึ้น หรือช่วยเพิ่ม
คุณภาพของงานรวมถึงประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดจนไม่ใช่สิ่งกระตุ้นให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง แต่เป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อป้องกันระงับไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจในการท างานเท่านั้น 
ปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการท างานที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน  
ประกอบด้วย 2.1 นโยบายบริษัทและการบริหาร หมายถึง การจัดการและบริหารงานขององค์การ ซึ่งจะต้องมีนโยบาย
อย่างชัดเจน มีการแบ่งงานไม่ทับซ้อน ให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะขาดไม่ได้ เนื่องจากเป็นปัจจัย                
ที่ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตการท างานของพนักงาน เช่นนโยบายขององค์การที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคน 
หากองค์การไม่สามารถด ารงรักษาและให้ความมั่นคงกับพนักงาน หรือการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้พนักงาน
ท างานได้ไม่มีความปลอดภัยไม่มีความสะดวกผลที่ตามมาก็จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน ดังนั้นบริษัท            
จึงจ าเป็นต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเป็นการป้องกันการไม่พึงพอใจของพนักงาน 2.2 การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง 
ความสามารถของผู้บริหารหรอืผู้บังคับบัญชาในการท ากิจกรรมหรือสอนเทคนิคการท างานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความ
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เป็นธรรมแก่พนักงานในการบริหารจัดการ รวมถึงการมีประสบการณ์มีองค์ความรู้ความสามารถและช่วยแก้ไขปัญหางาน
รวมทั้งให้ค าแนะน าการท างานแก่พนักงานระดับล่างหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ แต่ไม่ควรมากเกินไป เช่น ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดเวลา คิดหรือวิเคราะห์ท าหน้าที่แทน  2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การหมายถึง 
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการมีกิริยาหรือวาจาที่แสดงความสัมพันธ์             
อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกันและ มีความเข้าใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีน้ าใจ ช่วยเหลือกันท าให้เกิดบรรยากาศ            
ที่ดีในการท างาน ส่งผลให้พนักงานเกิดวามรู้สึกพึงพอใจในองค์การและมีความกระตือรือร้นมากขึ้นแต่หากรูปแบบ
พฤติกรรมของบุคคลต่าง ๆ ในองค์การเป็นไปในแง่ลบ เช่น มีการแข่งขันต้องการเอารัดเอาเปรียบ ไม่มีสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
ท าให้เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะมาท างาน จะส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายองค์การได้  2.4 ค่าจ้างและผลตอบแทน 
หมายถึง ค่าตอบแทน สวัสดิการ หรือผล ประโยชน์ที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ท าหากเงินเดือนหรือค่าตอบแทน                   
ไม่เหมาะสมกับงานที่ท า พนักงานได้รับเงินเดือนเท่ากัน การปรับฐานเงินเดือนของพนักงานให้เหมาะสมกับผลงาน หรือ
การเลื่อนขั้นต าแหน่งท่ีเกิดความล่าช้าจนเกินไป จะมีผลให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ ถ้าหากองค์การ
ต้องการผลักดันให้พนักงานปฏิบัติงานได้ดีกว่าเดิมองค์การควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่มาส่งผลเพื่อช่วยประกอบการ
ตัดสินใจในการวางนโยบายขององค์การ 2.5 สถานภาพในการท างาน หมายถึง สภาวะทางกายภาพของการปฏิบัติงาน 
เช่น แสง สี เสียง อุณหภูมิ ช่ัวโมงเวลาการท างานรวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน องค์การจะต้องสรรหาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน และบรรยากาศในสถานท่ีท างาน 
เช่น การมีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันลดการแข่งขันที่มากเกินไป มีสวัสดิการเช่น การเดินทางที่สะดวกสบายไม่ล าบาก 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจไม่จ าเป็นต้องมีมากจนเกินไป เพราะเนื่องจากไม่ได้เป็นการท าให้มั่นใจว่าจะท าให้พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการท างานหรือจะท างานกับองค์การต่อไปในระยะยาว 2.6 ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของ
พนักงานที่มีต่อมั่นคงในการท างาน ความมั่นคงขององค์การ หรือความยั่งยืนของอาชีพในการท างาน 2.7 ต าแหน่งงาน
หรือสถานภาพในการงาน หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติและศักดิ์ศรี องค์การควรจัดให้ภาระ
งานและมีต าแหน่งหน้าที่การงานหรือการยกระดับคุณภาพของพนักงานตามต าแหน่งงานเช่น การให้สิทธิพิเศษส าหรับ
พนักงานท่ีมีภาระหน้าที่หรือมีต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้นหรือมีความส าคัญต่อองค์การอย่างเหมาะสม 
 ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 Stone (2005, p. 29) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับทัศนคติและความคิดทางบวก
ในตัวพนักงานที่มีต่อการปฏิบัติงาน ประเมินภาพรวมจากปัจจัย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ เงินเดือน โอกาสในการเลื่อน
ต าแหน่ง สวัสดิการต่าง ๆ การควบคุมดูแล เพื่อนที่ท างาน สภาวะในการการท างาน ลักษณะงาน การสื่อสาร และความ
ปลอดภัยในการท างาน 
 Mathis and Jackson (2003, p. 75) อธิบาย ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกและอารมณ์
ทางที่ดี ประเมินจากสิ่งที่ประสบพบเจอมาในงานของตน และความพึงพอใจในงานเกิดจากการบรรลุตามความคาดหวัง
ของบุคคลนั้น 
 Weiten and Lloyd (2003, p. 377) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ทัศนคติต่องานหรือ
ความรู้สึกช่ืนชอบงาน พิจารณาจากคุณค่าของงาน ความท้าทายและความหลากหลายในงาน อิสระในการท างาน 
มิตรภาพและการยอมรับ ผลตอบแทนท่ีดี และความมั่นคงในงาน 
 Bason and Greenberg (2000 อ้างถึงใน มนตรี แก้วด้วง, 2552) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง ทัศนคติความคิดในทางบวกของพนักงานที่มีต่องาน ความคิด ความรู้สึก และการประเมินเกี่ยวกับงาน ทั้งใน
เรื่องนโยบายองค์การ ลักษณะงาน และคุณสมบัติของบุคคลนั้น 
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 Hackman and Oldham (1980) เสนอแนวคิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบ 5 ประการ ดังน้ี 
1. ทักษะที่หลากหลาย หมายถึง ระดับความหลากหลายของงานต่าง ๆ ที่บุคคลนั้นจ าเป็นต้องใช้ทักษะ ความช านาญ 
และความสามารถที่แตกต่างกันไปตามกิจกรรมที่ท า เมื่อบุคคลต้องใช้ทักษะที่มีความหลากหลายก็จะท าให้เกิดความรู้สึก
ที่ท้าทาย สนุกไปกับงานที่ท า ท าให้ผลการปฏิบัติงานนั้นน าไปสู่ทักษะทางด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายมากเท่าใด งานนั้นก็
ย่อมมีความหมายมากขึ้นเท่านั้น 2. ความชัดเจนของงาน หมายถึง บุคคลแต่ละคนที่สามารถปฏิบัติงานนั้น ๆ ได้ ตั้งแต่
กระบวนการเริ่มต้นจนกระทั่งงานเสร็จสิ้นจนกระทั่งผลงานส าเร็จลุล่วง และเกิดผลงานให้เห็นอย่างชัดเจน  3. 
ความส าคัญของงาน หมายถึง การรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่องานท่ีท าต่อกลุ่มงาน หน่วยงานและองค์การ เมื่อพนักงานมี
ความรู้สึกว่าตนเองส าคัญกับองค์การแล้วนั้น ก็จะท าให้พนักงานเกิดความรอบคอบและมีความส านึกรับผิดชอบในงาน
มากยิ่งขึ้น 4. ความอิสระในการท างาน หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลมีอิสระในการท างาน ให้อิสระในการตัดสินใจ
งานด้วยตนเอง รวมทั้งพิจารณาการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ก าหนดกระบวนการท างานด้วยตนเอง มีความคิด
ริเริ่มและมีขอบเขตความรับผิดชอบสูง 5. ผลสะท้อนกลับจากงาน หมายถึง บุคคลได้ทราบถึงผลสะท้อนกลับหรือผลลัพธ์
โดยตรงจากงานและประสิทธิภาพของงาน ท าให้รู้สึกภาคภูมิใจและพัฒนาความสามารถของตนเองให้ดีขึ้น 
 ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 Peterson and Plowman (1989 อ้างถึงใน นลพรรณ บญุฤทธ์ิ, 2558) ได้ให้แนวคิดและอธิบายถึง
ส่วนประกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไว้ 4 ประการ ดังนี ้1. คุณภาพของงาน งานท่ีท าจะต้องสร้างให้เกิด
คุณภาพ คือทั้งผูผ้ลติและผู้ใช้งานจะไดป้ระโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด เกดิความพึงพอใจในผลลัพธ์ของการท างาน งานท่ีท ามี
ความเทีย่งตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด มีความรวดเร็ว นอกจากน้ี ผลงานท่ีมีคุณภาพ ควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์การ
และสร้างความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้มารับบริการ 2. ปริมาณงาน งานท่ีท าจะต้องตรงตามความคาดหวังขององค์การ
ทั้งนี้ผลงานท่ีปฏิบัตไิด้จะต้องมีปรมิาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนการด าเนินงาน หรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ และ
ควรมีการวางแผน บริหารเวลา เพือ่ให้ได้ปรมิาณงานตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 3. เวลา เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้อง
อยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการวิชาการเกิดเที่ยงตรง สามารถน านวัตกรรมความคดิใหม่ ๆ มาช่วยให้ท างาน สามารพ
น าเทคนิคมาท าให้การท างานคล่องตัวรวดเร็วมากขึ้น 4. ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายของส่วนในการด าเนินงานท้ังหมดจะต้อง
เหมาะสมกับงาน และวิธีการคือ จะต้องลงทุนน้อยและใหไ้ดผ้ลก าไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือ
ต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ท่ีมีอยู่อย่างประหยดัคุ้มคา่ และเกดิการสูญเสีย
น้อยที่สุด 
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 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการทบทวนแนวคิดดังกลา่วสามารถน ามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดส าหรับการวจิัยได้ดังภาพที่ 1 
 
      ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

   
    ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัท บี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ท้ังเพศชายและเพศหญิงจ านวน
รวมทั้งสิ้นจ านวน 267 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย นี้ คือ พนักงาน ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยค านวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของประชากรใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane. 1976) ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 210 คน 
 ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างคือ 1. การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือพนักงานของ
บริษัท บี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 2. การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตามสัดส่วนของจ านวน
พนักงานในแต่ละฝ่าย 
 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาถึงวัฒนธรรมองค์การและ
แรงจูงใจในการท างานที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บี.ที. 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ  ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน  ส่วนที่  4 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยข้อค าถามส่วนท่ี 2-5 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) ดังนี้ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง (5 คะแนน) เห็นด้วย (4 คะแนน) ไม่แน่ใจ (3 คะแนน) ไม่เห็นด้วย (2 คะแนน) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) โดยใช้
สูตรส าหรับการหาความกว้างของอันตรภาคชั้นแต่ละชั้น 
 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 1. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์ และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจ สอบความถูกต้อง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 2. น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสารนิพนธ์ 3. น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ส านวนภาษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนน าไปทดลอง                

ปจัจยัวฒันธรรมองคก์าร 

ปจัจยัแรงจงูใจในการท างาน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนักงาน 

บริษัท บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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4. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม ค่าอัลฟ่าที่ได้แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยความเชื่อมั่นท่ียอมรับได้ไม่ต่ ากว่า 0.7 ผลการ
ทดสอบพบว่า 
 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์              
ด้านความกล้าตัดสินใจ มีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ที่ระดับ 0.772, 0.891, 0.899, 0.892 ตามล าดับ 
 ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ที่ระดับ 0.865, 0.923
ตามล าดับ 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ที่ระดับ 0.917 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย              
มีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ที่ระดับ 0.823, 0.873, 0.829, 0.921 ตามล าดับ 
 การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากท าการรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวม
ได้มาด าเนินการ ดังนี้ 1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามและ 
คัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก โดยคัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณ์เท่านั้น  2. ท าการลงรหัส (Coding) ข้อมูล               
โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่ท าการศึกษา และน าข้อมูลบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป โดยด าเนินการตามขั้นตอน 4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviations) 5 การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 64.80 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20 2. กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 20–29 ปี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมามีอายุ 30–39 ปี จ านวน 63 คน              
คิดเป็นร้อยละ 30.00 3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน  114 คน คิดเป็นร้อยละ 54.30 
รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 4. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่                
มีรายได้ต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ  43.80 รองลงมาผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน                 
15,001 – 25,000 บาทจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 5. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจ านวน 129 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.40 ผู้ที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 37.60 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ
ของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ                
ด้านความกล้าตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมาคือด้านด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80  
ด้านความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และด้านการด้านการดูแลเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจในการท างานผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ
ด้านปัจจัยจูงใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมาคือด้านปัจจัยค้ าจุนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 
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 ส่วนที่  4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานผลการวิจัยพบว่า                
กลุ่มตัวอย่างมีพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 
 ส่วนที่  5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุดคือด้านเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมาคือด้านปริมาณงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99               
ด้านคุณภาพของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และ ด้านค่าใช้จ่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.400 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์
ต่ า หมายความว่า เมื่อพนักงานมีความคิดเห็นในเรื่องวัฒนธรรมองค์การ ในภาพรวมดีขึ้น จะท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 2. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ           
ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.674 แสดงว่า ตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์สูง หมายความว่า เมื่อพนักงานมีความคิดเห็นในเรื่อง
วัฒนธรรมองค์การ ในภาพรวมดีขึ้น จะท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเพิ่มขึ้น 3. ปัจจัยแรงจูงใจ             
ในการท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.500 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสอง                 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง หมายความว่า เมื่อพนักงานมีความคิดเห็นในเรื่อง
แรงจูงใจในการท างาน ในภาพรวมดีขึ้น จะท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเพิ่มขึ้น  4. ปัจจัยแรงจูงใจ 
ในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ของพนักงาน บริษัท บี.ที.              
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.708 แสดงว่า ตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์สูง หมายความว่า เมื่อพนักงานมีความคิดเห็นในเรื่อง
แรงจูงใจในการท างาน ในภาพรวมดีขึ้น จะท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเพิ่มขึ้น  5. ความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.529 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสอง              
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง หมายความว่า เมื่อพนักงานมีความคิดเห็นในเรื่อง  
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมดีขึ้น จะท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเพิ่มขึ้น 
 

สรุปผลการและอภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.400 ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมองค์การเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับความเช่ือ ค่านิยม และบรรทัดฐานของพนักงานในองค์การ ถูกก าหนดจากพ้ืนฐานความเช่ือภายในองค์การ 
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในองค์การนั้น ๆ การที่พนักงานมาอยู่ร่วมกันในองค์การเดียวกัน และมี
เป้าหมายทางธุรกิจที่เหมือนกัน จึงมีผลก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความร่วมมืออันดีของพนักงาน                
ในองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยรัตน์ ตันสุวรรณ (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร                  
ความจงรักภักดีต่อองค์กร และบรรยากาศในองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรม
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แห่งประเทศไทยส านักงานใหญ่ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยส านักงานใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่า
นัยส าคัญเท่ากับ 0.048 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.674 ตัวแปรทั้งสอง                   
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การที่พนักงานในองค์การมี ความเช่ือ ค่านิยมทัศนคติ บรรทัดฐาน
ด้านพฤติกรรม มีความมุ่งมาดปรารถนา ที่ก าหนดร่วมกันโดยพนักงานขององค์การเช่น การที่พนักงานมีการการดูแล             
เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เคารพซึ่งกันและกัน การร่วมกันท างานเพื่อความส าเร็จ ท าให้พนักงานเกิดความความพึงพอใจ               
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชีรา เฉลิมพุฒิพงศ์ (2556) ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์การที่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า 
วัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.500 ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การที่พนักงานได้ใช้ทักษะ
ความรู้ ความช านาญของตน และปฏิบัติงานได้รวดเร็วและมีคุณภาพ จะเป็นแรงจูงใจท าให้พนักงานเกิดความก้าวหน้า             
ในอาชีพการท างาน และเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง (R = .632) และมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ของพนักงาน บริษัท บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.708 ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ แรงจูงใจเป็น
กระบวนการที่ชักน าโน้มน้าวให้พนักงานเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ 
ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีในด้านการท างานพร้อมทั้ง มีความกระตือรือร้นในการท างานอย่างเต็มเปี่ยมจึงท าให้ตนเอง                
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิสรา รอดนุช (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย              
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยด้านเงินเดือนและสิ่งที่
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานปัจจัยด้านเสรีภาพในการปฏิบัติงานและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ปัจจัยด้านความ
เหมาะสมของปริมาณงานและความรับผิดชอบในงานปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านผลตอบแทนในส่วนของ
โบนัส 
 5. จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.529 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การที่พนักงานได้
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ใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์และมีความท้าทาย จนกระทั่งผลงานส าเร็จลุล่วงและเกิดผลที่ชัดเจน ท าให้รู้สึกว่าตน                 
มีความส าคัญต่องานท่ีท า มีโอกาสได้แก้ไขปัญหางานด้วยตนเอง ท าให้รู้สึกภาคภูมิใจและพัฒนาความสามารถของตนเอง
ให้ดีขึ้นท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย             
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .169 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. หัวหน้างานของบริษัทควรเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีในด้านการสร้างและหล่อหลอมให้บริษัทเกิดวัฒนธรรม
องค์การที่ดีมุ่งเน้นให้เกิด การเคารพซึ่งกันและกัน การร่วมกันท างานเพื่อความส าเร็จ มีจรรยาบรรณ รักษาผลประโยชน์
ของบริษัท และรับผิดชอบต่อการกระท า มีการแสวงหาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพแก่
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้พนักงานได้ไปเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากภายนอก เช่น ไปอบรม สัมมนา  
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในองค์การเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการท างานร่วมกัน รวมทั้ง เปิดโอกาส 
ให้พนักงานได้มีการตัดสินใจในงานต่าง ๆ ได้โดยอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติ  
 2. บริษัทควรจะส่งเสริมด้านปัจจัยจูงใจในการท างานโดยมุ่งเน้นที่ ความส าเร็จในการท างาน พยายาม                 
ให้พนักงานสามารถท างานและแก้ไขปัญหา รู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งผลักดันให้เกิดลักษณะของงานที่ต้อง
อาศัยความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ หรือมีลักษณะที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการท างาน และจะต้องให้
อ านาจหน้าที่ในการรับผิดชอบในงานนั้น ๆ อย่างเต็มที่ จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจในการท างานด้านความส าเร็จ 
ในการปฏิบัติงาน ลักษณะของการท างานที่สร้างสรรค์ท้าทาย และการดูแลรับผิดชอบในงาน มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปานกลาง ในขณะเดียวกันบริษัทควรสนับสนุนในด้านปัจจัยค้ าจุน  
ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่พนักงานจะต้องได้รับจากการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในงานท่ีท า  
 3. องค์การควรให้ความส าคัญในเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ควรส่งเสริมให้พนักงานเกิด
ความต้องการที่จะท างานกับองค์การไปจนเกษียณอายแุละท างานกับองค์การต่อไปแมว้่าจะมอีงค์การอื่นน าเสนอต าแหน่ง
และค่าตอบแทนที่สูงกว่า องค์การควรดูแลพนักงานในด้านต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของพนักงาน ควรสร้างให้
พนักงานเกิดความเช่ือมั่นในองค์การ การวางนโยบายที่กระตุ้นให้พนักงานเกิดความต้องการการท างาน รวมถึงนโยบาย
และบริหารงานที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานด้วย องค์การควรที่จะท าให้องค์การนั้น มีช่ือเสียงต่อสังคม
ภายนอกเพื่อที่ท าให้พนักงานนั้นเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานขององค์การ และควรส่งเสริมให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกในการปกป้ององค์การของตนเอง ด้วยการพูดถึงแต่สิ่งที่ดีขององค์การ เป็นต้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จากความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.วสันต์             
สกุลกิจกาญจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ของสารนิพนธ์อันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่การท าวิจัยในครั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินการวิจัยจนเสร็จสิ้น 
สมบูรณ์เรียบร้อย ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารย์ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่าน             
ที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือให้ความเมตตาด้วยดีเสมอมา 
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