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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์กรท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน ของพนักงานประจ า

ส านกังาน บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมา กลุ่มตวัอยา่งคือ พนักงานประจ าส านักงาน บริษทั เดอะมอลล์
กรุ๊ป จ ากัด สาขานครราชสีมา จ านวน 242 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยบรรยากาศองค์กรสามารถพยากรณ์แรงจูงใจ               
ใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน ของพนักงานประจ าส านักงาน บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมา โดยดา้นท่ีส่งผล
มากท่ีสุด คือ ด้านโครงสร้างองค์กร ส่วนด้านท่ีส่งผลน้อยท่ีสุดคือ ด้านความรับผิดชอบในการท างาน ในการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ดา้นความรับผิดชอบในการท างาน และดา้นการสนับสนุน ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านโครงสร้างองค์กร ด้านมาตรฐานการท างาน ด้านการช่ืนชม และด้าน
ความรู้สึกผกูพนัธ์ ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 

 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study the impact of organization climate on achievement motivations 

of office staff on the mall group of nakhonratchasima. The data was collected by among question survey 242 office 
staffs in the mall group of nakhonratchasima. The data analysis results showed that the impact of organization climate 
on achievement motivations of office staff in the mall group of nakhonratchasima.  The organization climate of 
structure has the largest effect on achievement motivations in the mall group of nakhonratchasima. On the other hand, 
the organization climate factor of responsibility has the lowest effect on achievement motivations on work .  The 
hypotheses testing that the impact of organization climate factor of Responsibility and Support statistically effects on 
achievement motivations at 0.05 significant levels. Structure, Standards, Recognition, and Commitment statistically 
effects on achievement motivations at .01 
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บทน า 
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางด้านเศรฐกิจ สังคม และการเมืองเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สภาวการณ์

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนั้น ยอ่มก่อก าเนิดข้ึนไดต้ลอดเวลาตามลกัษณะแห่งปัจจยัในแต่ละดา้น 
ส าหรับการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ นบัไดว้า่มีความส าคญัยิ่งในสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีทวีความรุนแรงข้ึน
ทุกขณะ ทุกองคก์รตอ้งหากลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือความอยูร่อด จนสามารถแข่งขนัและประสบความส าเร็จไดใ้นธุรกิจของตน 
ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถจูงใจผูบ้ริโภคให้เกิดความจงรักภกัดีในสินคา้ กลยุทธ์ทางการผลิตท่ีใช้
ตน้ทุนต ่าแต่ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ กลยทุธ์ในการขยายศูนยก์ารกระจายสินคา้เพ่ิมสาขาท าการตลาดเชิงรุก หรือกลยทุธ์
ท่ีส าคญัอีกอยา่งคือกลยทุธ์การบริหารบุคลากร ท่ีจะท าอยา่งไรใหบุ้คลากรสามารถผลกัดนัองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ 
และเติบโตเป็นองคก์รท่ีมีความเขม้แข็งตลอดไป (สุภทัณี, 2555 ) องคก์รจึงเป็นหน่วยทางสงัคม ท่ีเป็นท่ีรวมตวักนัของ
สมาชิกในองค์กร มีจุดมุ่งหมายร่วมกนัในการท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง และอาศยักระบวนการจดัโครงสร้างของ
กิจกรรมหรืองานนั้นออกเป็นประเภทต่างๆ เพ่ือแบ่งงานใหแ้ก่สมาชิกในองคก์รไดด้ าเนินการปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามท่ีองคก์ารไดก้ าหนดไว ้ในบรรยากาศองคก์รเดียวกนั 

บรรยากาศองคก์รจึงถือวา่เป็นส่วนส าคญัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากร ซ่ึงถา้มีบรรยากาศองคก์รท่ี
ดีจะส่งผลให้ บุคคลมีการท างาน ท่ี ดียิ่ง ข้ึน  โดยส่ิงท่ีจะสร้างให้ เกิดบรรยากาศองค์การท่ี เหมาะสมกับการ                                                                                                                                                                                    
ท างาน ไดแ้ก่ มีการบังคบับัญชาท่ีดี สมาชิกในองค์การมีขวญัและก าลงัใจในการท างานท าให้มีสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพดีข้ึนได ้ถา้องค์กรใดมีบรรยากาศองคก์รท่ีไม่ดี มีการบริหารแบบใชอ้ านาจพนักงานตอ้งท าตามระเบียบอยา่ง
เคร่งครัด จะท าใหพ้นกังานมีความรู้สึกไม่พอใจในการท างาน มีทศันคติไม่ดีต่อกลุ่มผูป้ฏิบติังาน ขาดความเอาใจใส่และ
ขาดความร่วมมือในการท างาน ในทางตรงข้ามถ้าองค์กรใดมีบรรยากาศองค์กรท่ีดี มีความร่วมมือในการท างาน              
มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดระหว่างพนักงานจะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน จะสามารถลดความขดัแยง้และ
อุปสรรคในการท างานได ้(บุญสนั, 2554) โดยเฉพาะในองคก์รขนาดใหญ่ เช่น บริษทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป ท่ีอยูใ่นธุรกิจท่ีมี
การแข่งขนัสูง มีคู่แข่งทางตลาดท่ีเขา้มาขยายสาขาในภูมิภาคมากมาย บริษทัฯ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงตอ้งคิดหากลยุทธ์ 
ต่าง ๆ เพ่ือความพอใจในการบริการให้กบัลูกคา้ แต่ปัญหาส าคญัอย่างหน่ึงคือ ในหลายปีท่ีผ่านมา พนักงานประจ า
ส านกังาน บริษทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป มีอตัราการลาออกเพ่ิมมากข้ึน ยิ่งในช่วงปัจจุบนัท่ีก าลงัจะมีห้างสรรพสินคา้ใหม่ ๆ 
เปิดตวัในยุคท่ีการแข่งขนัทวีความรุนแรง ยิ่งส่งผลให้พนักงานประจ าส านักงาน บริษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป มีโอกาส
เปล่ียนงานไปท างานกบับริษทัใหม่ ๆ ไดม้ากข้ึน บริษทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป จึงตอ้งหากลยทุธ์เพ่ือให้พนักงานท างานกบั
บริษทั และจูงใจใหพ้นกังานอยากท างานกบับริษทัต่อไป และท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะท า
ให้พนักงานอยากท างานกับบริษัทต่อไป คือ การมีบรรยากาศองค์กรท่ีดีจะส่งผลให้พนักงานมีการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เม่ือมีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในองคก์รดีก็จะท าให้มีความยืดหยุน่ในการปฏิบติังานร่วมกนั สามารถ
จูงใจใหพ้นกังานเหล่านั้นมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน เพ่ือความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานท าให้พนกังานไม่อยาก
เปล่ียนงานไปท างานท่ีอ่ืน หากบริษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป ค านึงถึงความส าคญัในเร่ืองน้ี แลว้น ามาประยุกต์ใช้กบัการ
บริหารจดัการ จะสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพของบริษทัไวไ้ด ้ลดตน้ทุนในการรับสมคัรและฝึกอบรมพนกังาน
ใหม่  ท าให้บริษทัมีพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนธุรกิจห้างสรรพสินคา้ท่ีครบวงจรท่ีสุดในภาคอีสาน 
เพ่ือแข่งขนักับคู่แข่งทางธุรกิจ ท่ามกลางเศรฐกิจท่ีมีการแข่งขนักันอย่างรุนแรงและผนัผวนอยู่ตลอดเวลาได้อย่าง
แข็งแกร่ง ทั้งน้ีมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวถึงบรรยากาศองคก์รท่ีมีผลต่อการท างานท่ีสามารถช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานได ้(Steer and Porter, 1979) กล่าววา่ “ บรรยากาศเป็นตวัแปรส าคญัในการศึกษาองคก์รของ
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มนุษย ์ดงันั้น บรรยากาศจะมีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานในองคก์ร” หรือ การศึกษาของ Litwin and 
Stringer (1992) ท่ีระบุวา่ “ บรรยากาศองคก์รโดยรวมมีผลต่อแรงจูงใจใหป้ระสบความส าเร็จ”  
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาบรรยากาศองคก์รท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการท างาน ของพนกังานประจ าส านกังาน บริษทั 
เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมา 

 
ทฤษฎแีละกรอบแนวคดิ 

  บรรยากาศองค์กร เป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการศึกษาองคก์รของมนุษย ์ เป็นส่ิงเช่ือมโยงระหว่างลกัษณะท่ี
มองเห็นได้ขององค์กร เช่น โครงสร้างกฎเกณฑ์  แบบความเป็นผูน้ าและแรงจูงใจกับพฤติกรรมของผูป้ฏิบัติงาน 
บรรยากาศองค์กรจะเป็นความรู้สึกของการปฏิบัติงานต่อลกัษณะท่ีมองเห็นได้ขององค์กร และจะมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดพฤติกรรม ต่อทศันคติของผูป้ฏิบติังาน ( Litwin and Stringer, 2002) นอกจากบรรยากาศองค์การจะมีส่วนใน
การก าหนดพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานในองคก์รแลว้ ยงัมีส่วนในการวางรูปแบบความคาดหวงั ของสมาชิกในองคก์ร
ต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์กรซ่ึงจะช่วยกระตุน้ให้มีทัศนคติ  ท่ีดีต่อองค์กร และความพอใจท่ีจะอยู่ในองค์กร 
(Brown and Moberg, 1980) ดังนั้นหากตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพฒันาองค์กรแลว้ ส่ิงท่ีนักพฒันาองค์กร
จะตอ้งพิจารณาเปล่ียนแปลงก่อนอ่ืนคือ บรรยากาศองคก์ร เพราะบรรยากาศองคก์รไดรั้บการสั่งสมมาจากความเป็นมา
ของวฒันธรรมและกลยุทธ์ขององค์กรตั้ งแต่อดีต ( Hellrigele and Slocum, 1974 : 430) ผูบ้ริหารทุกคนจึงควรให้
ความส าคญัต่อบรรยากาศองคก์รจากการศึกษาวจิยัท่ีผา่นมาพบวา่ บรรยากาศองคก์รมีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน และ
ประสิทธิภาพในการท างาน (ลัดดา, 2551) ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของพนักงานมีความสัมพนัธ์ใน
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก (ศิริมา, 2551) บรรยากาศองคก์รกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร โดยภาพรวม
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดบัสูง (วราภรณ์, 2552) ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของขา้ราชการ
ธุรการส านกังานอยัการสูงสุดในส่วนกลางในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัแรงจูงใจในการท างาน ในระดบัมาก (วิชยั, 
2554) นอกจากนั้ นงานวิจัยในอดีตหลายงานท่ีศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และมีผล
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไป ส าหรับการศึกษาบรรยากาศองคก์รท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน มีงานวิจยัท่ี
ศึกษา เช่น 1) อธิป (2554) ศึกษาบรรยากาศองคก์รและแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน พบวา่บรรยากาศองคก์ร
มีผลกระทบเชิงบวกกับผลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามี
บรรยากาศอยูใ่นระดบัมาก  2) พาตีเมาะ (2555) บรรยากาศองค์กรในการท างาน และการรับรู้แรงจูงใจในการท างาน 
โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัสูงทุกดา้น และทุกองค์ประกอบมีความสัมพนัธ์และมีผลกระทบเชิงบวกกบัผลการด าเนินงาน
โดยรวม 3) Bhattacharya (2006) พนกังานมีการรับรู้ต่อบรรยากาศองคก์รโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน ด้านการสนับสนุน และด้าน
มาตรฐานการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก และมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลของแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 4) Sibel Gok 
(2009) พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับแรงจูงใจในการท างาน ของพนักงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัสูงมาก 5) Ghanbari (2013) พบว่าผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณช้ีให้เห็นว่าองค์ประกอบของบรรยากาศ
องคก์รดา้นการช่ืนชม ดา้นความรู้สึกผูกพนัธ์ และรับผิดชอบต่อองคก์ร และโครงสร้างองคก์รมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
ในการท านายแรงจูงใจในการท างาน 
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 จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งน ามาสร้างกรอบแนวความคิดส าหรับการศึกษา
บรรยากาศองคก์รท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน ของพนกังานประจ าส านกังาน บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั 
โดยก าหนดความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 

   
             
 
                                                           
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
วธีิการวจิยั 
 ระเบียบวธีิการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลและท าการศึกษาทฤษฏี แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยัออกแบบวิธีการวิจยั ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง สร้างเคร่ืองมือโดยใชห้ลกัการจากทฤษฏี 
แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาประยุกต์และท าการออกแบบสอบถาม และท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ภาษาและความครอบคลุมของเน้ือหา และโดยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพขา้งตน้มาปรับปรุงและท า
การทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งโดยทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพนักงานประจ าส านักงาน บริษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป 
จ ากัด สาขา งามวงศ์วาน ท่ีมีคุณลกัษณะคลา้ยกับกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษา จ านวน 30 คน  พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบคั (Cronbach’ Alpha Coefficient) ในภาพรวมมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.865  แสดงวา่ เคร่ืองมือท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึนผา่นเกณฑย์อมรับได ้เน่ืองจากค่าความเช่ือมัน่มากกวา่ 0.7 (บุญใจ, 2550)   
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ พนกังานประจ าส านกังาน บริษทั เดอะมอลล ์ กรุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมา 
ทั้งหมด 18 แผนก จ านวน 242 คน ( ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2559 ) เน่ืองจากประชากรมีจ านวนจ ากดั ผูว้จิยัจึงใชป้ระชากร
ทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 (1)  ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ บรรยากาศองค์กรพัฒนาจากแนวคิดของ  Stringer (2002)   
ประกอบดว้ย 6 มิติ ดงัน้ี ดา้นโครงสร้างองคก์ร (Structure) ดา้นมาตรฐานการท างาน (Standards) ดา้นความรับผิดชอบในการ
ท างาน (Responsibility) ดา้นการช่ืนชม (Recognition) ดา้นการสนับสนุน (Support) ดา้นความรู้สึกผูกพนัธ์ และรับผิดชอบ
ต่อองคก์ร (Commitment)  
 (2)  ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ พฒันาจากแนวคิดของ McClelland (1940 ) 
 

ตวัแปรอสิระ  (Independent Variable) 
        บรรยากาศองค์กร 
1. ดา้นโครงสร้างองคก์ร  
2. ดา้นมาตรฐานการท างาน  
3. ดา้นความรับผิดชอบในการท างาน  
4. ดา้นการช่ืนชม  
5. ดา้นการสนบัสนุน  
6. ดา้นความรู้สึกผกูพนัธ์ และรับผิดชอบต่อองคก์ร 

 
ตวัแปรตาม 

(Dependent Variable) 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการท างาน ของ
พนกังานประจ าส านกังาน บริษทั 

เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั 
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 การเกบ็ข้อมูล และวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งหมด 242 คน แลว้น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ ซ่ึงแบบสอบถามถูกตอ้งสมบูรณ์ สามารถน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติไดท้ั้งหมดจ านวน 242 ชุด จากนั้น
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามมาประมวลผลขอ้มูลจากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือค านวณค่าสถิติต่าง ๆ ทั้ง
สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูลเช่น ค่าร้อยละ โดยแสดงในรูปตารางแจกแจงความถ่ีและค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กรมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิในการท างาน ของพนกังานประจ าส านกังาน บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมา 
 
ผลการวจิยั 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 มีอายรุะหวา่ง 31 - 35 ปี จ านวน 
76 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 มีวฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 มีระยะเวลาในการท างาน 
1-2 ปี จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 และรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5                          
ดงัตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม            

                     
ตารางที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไป 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

(N =242) (100) 

1. เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
94 
148 

 
38.8 
61.2 

2. อายุ   
           20 – 25  ปี 12 5.0 
           26 – 30  ปี 43 17.8 
           31 – 35  ปี 
           36 – 40  ปี 

76 
52 

31.4 
21.5 

           41 – 45  ปี  
           46 – 50  ปี 
           51 ปีข้ึนไป 

23 
18 
18 

9.5 
7.4 
7.4 

3. ระดบัการศึกษา   
           อนุปริญญา,ปวส. 63 26.0 
           ปริญญาตรี 117 48.3 
           ปริญญาโท 54 22.3 
           ปริญญาเอก 8 3.3 
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ตารางที ่1 (ต่อ)  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไป 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

(N =242) (100) 

4. อายุงาน   
            นอ้ยกวา่ 1 ปี 44 18.2 
            1 – 2  ปี 144 47.1 
            2 – 3  ปี 58 24.0 
            มากกวา่ 3 ปี 26 10.7 

5. รายได้ต่อเดือน 
            ไม่เกิน 10,000 บาท 
            10,001 - 20,000 บาท 
            20,001 – 30,000 บาท 
            มากกวา่ 30,000 บาท 

 
18 
98 
94 
32 

 
7.5 
40.5 
38.8 
13.2 

 

ตารางที ่2 แสดงการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรบรรยากาศองคก์รกบัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ เป็นรายดา้น 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y VIF 

X1 1       2.128 
X2 .599** 1      1.847 
X3 .181**  .300** 1     1.144 
X4 .658**  .544**    .250** 1    2.865 
X5    .619**    .579**    .219** .768** 1   3.405 
X6    .532**    .509**    .285** .611** .719** 1  2.218 
Y .658**   .605**    .317** .692** .688** .630** 1  
     ** Correlation is Significant at the 0.01  level   (2-tailed). 

ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร บรรยากาศองค์กร (X) ซ่ึงมีมิติวดั 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
โครงสร้างองค์กร (X1) ดา้นมาตรฐานการท างาน (X2) ดา้นความรับผิดชอบในการท างาน (X3) ดา้นการช่ืนชม (X4) ดา้น
การสนบัสนุน (X5) และดา้นความรู้สึกผูกพนัธ์ และรับผิดชอบต่อองค์กร (X6) มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิใน
การท างาน (Y) ของพนกังานประจ าส านกังาน บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมา เป็นในทิศทางเดียวกนั  เม่ือ
พิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์และระดบัความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปร X1 ถึง X6 กับ Y  ดังน้ี ปัจจยัด้านการช่ืนชม (r = 0.692) ด้านการสนับสนุน (r = 0.688) ด้านโครงสร้าง
องคก์ร (r = 0.658) ดา้นความรู้สึกผูกพนัธ์ และรับผิดชอบต่อองค์กร (r = 0.630) ดา้นมาตรฐานการท างาน (r = 0.605) และ
ดา้นความรับผิดชอบในการท างาน (r = 0.317) มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยา่งยิ่งท่ีระดบั 
0.01 นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดยพิจารณาค่า Variance Inflation Factor (VIF) 
พบว่าตวัแปรอิสระมีค่าตั้ งแต่ 1.144 – 3.405 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10  แสดงถึงตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กันในระดับต ่า  
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ดงันั้ นผูว้ิจัยจึงได้น าตวัแปรทั้ ง 2 กลุ่ม มาสร้างสมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน ของพนักงานประจ า
ส านกังาน บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมา  

 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์รท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการท างาน ของพนกังาน 
                 ประจ าส านกังาน บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมา โดยการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

** P<0.01, * P<0.05 

จากตารางท่ี 3 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของบรรยากาศองคก์รท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิใน
การท างาน ของพนกังานประจ าส านกังาน บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมา จ านวน 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้น
โครงสร้างองค์กร (X1) ดา้นมาตรฐานการท างาน (X2) ดา้นความรับผิดชอบในการท างาน (X3) ดา้นการช่ืนชม (X4) 
ดา้นการสนบัสนุน (X5) และดา้นความรู้สึกผกูพนัธ์ และรับผิดชอบต่อองคก์ร (X6) สามารถร่วมกนัพยากรณ์แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน ของพนกังานประจ าส านกังาน บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมา โดยสามารถ
เขียนเป็นสมการประมาณค่าเบ้ืองตน้ไดด้งัน้ี 

Ŷ  = 10.602 + 0.637 (X1) + 0.399 (X2) + 0.195 (X3) + 0.928 (X4) + 0.460 (X5) + 0.644 (X6) 
สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยับรรยากาศองค์กรดา้นโครงสร้างองค์กร (B = 0.637)  ดา้นมาตรฐานการท างาน (B = 0.399) 
ดา้นการช่ืนชม (B = 0.928)  และดา้นความรู้สึกผูกพนัธ์ และรับผิดชอบต่อองคก์ร (B = 0.644) ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิในการท างาน ของพนกังานประจ าส านกังาน บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมาอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  

 รวมทั้ง ปัจจยับรรยากาศองคก์รดา้นความรับผิดชอบในการท างาน (B = 0.195)  และดา้นการสนบัสนุน(B = 
0.460) ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน ของพนักงานประจ าส านักงาน บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขา
นครราชสีมา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05       
     การทดสอบสมมติฐาน 
 H0 = บรรยากาศองคก์ร ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการท างาน ของพนกังานประจ าส านกังาน 
   บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมา  
 

ตวัแปรพยากรณ์ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

B SEb β t P-Value 
ค่าคงท่ี (Constant) 10.602 2.879 - 3.682 0.000** 
ดา้นโครงสร้างองคก์ร 0.637 0.165 0.224 3.859 0.000** 
ดา้นมาตรฐานการท างาน  0.399 0.145 0.149 2.763 0.006** 
ดา้นความรับผิดชอบในการท างาน  0.195 0.086 0.096 2.263 0.025* 
ดา้นการช่ืนชม 0.928 0.283 0.220 3.279 0.001** 
ดา้นการสนบัสนุน 0.460 0.213 0.159 2.163 0.032* 
ดา้นความรู้สึกผกูพนัธ์ และรับผิดชอบต่อองคก์ร 0.644 0.240 0.162 2.686 0.008** 
R2 = 0.629 , Adjusted R2 = 0.620 
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 H1 = บรรยากาศองคก์ร ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการท างาน ของพนกังานประจ าส านกังาน  
   บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมา                    

เม่ือพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ พบวา่เป็นไปตามสมมติฐาน   
 H1 =  บรรยากาศองค์กรส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน ของพนักงานประจ าส านักงาน บริษทั 
เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมา สามารถสรุปไดว้า่ สมมติฐานยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของบรรยากาศองคก์รท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างานของพนกังานประจ า
ส านกังาน บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมา จ านวน 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างองคก์ร ดา้นมาตรฐานการ
ท างาน ดา้นความรับผิดชอบในการท างาน ดา้นการช่ืนชม ดา้นการสนบัสนุน และดา้นความรู้สึกผกูพนัธ์ และรับผิดชอบต่อ
องคก์ร สามารถร่วมกนัพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน ของพนักงานประจ าส านักงาน บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป 
จ ากดั สาขานครราชสีมา ปัจจยับรรยากาศองคก์รดา้นโครงสร้างองคก์ร ดา้นมาตรฐานการท างาน  ดา้นการช่ืนชม และดา้น
ความรู้สึกผูกพนัธ์ และรับผิดชอบต่อองค์กร ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน ของพนักงานประจ าส านักงาน 
บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  รวมทั้ง ปัจจยับรรยากาศองคก์รดา้น
ความรับผิดชอบในการท างาน และดา้นการสนับสนุน ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน ของพนักงานประจ า
ส านกังาน บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน ของพนักงานประจ าส านักงาน บริษทั เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมา มากท่ีสุด คือ 
ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์ร (β = 0.224) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการช่ืนชม (β = 0.220) ส่วนปัจจยัดา้นท่ีส่งผลนอ้ยท่ีสุดคือ 
ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบในการท างาน (β = 0.096) 
 ภาพรวมสามารถสรุปผลกระทบของตวัแปรทั้งหกดา้นท่ีมีต่อแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการท างานไดว้า่ ทุกตวัแปรมี
ความส าคญัและส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างานของพนักงานประจ าส านักงาน บริษทั เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด 
สาขานครราชสีมา โดยเฉพาะตัวแปรด้านโครงสร้างองค์กรท่ีส่งผลมากท่ีสุด อาจเน่ืองจากพนักงานมีการรับรู้ถึง
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ซ่ึงองคก์รมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายท่ีชดัเจน มีบทบาทหนา้ท่ีท่ีชดัเจน ขั้นตอน
การท างานมีความยืดหยุน่และไม่เป็นอุปสรรคต่อการท างานสามารถน าไปสู่การปฏิบติัอนัเกิดประโยชน์ต่อองค์กรอยา่ง
สูงสุด ซ่ึงการจดัโครงสร้างการท างานท่ีเหมาะสมจะเป็นแรงจูงใจให้พนกังานท างานอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย  และ
ในทางกลบักนัจะเห็นไดว้า่ดา้นความรับผิดชอบในการท างาน ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างานก็จะต ่ากวา่ดา้น
อ่ืน ๆ อาจเน่ืองมาจากอายงุานของผูต้อบแบบสอบถามยงันอ้ยส่วนใหญ่เพียงแค่ 1-2 ปี ท าให้ไม่สามารถตดัสินใจในงานท่ี
ตนเองไดรั้บมอบหมายได ้ตอ้งรอค าสั่งจากหัวหนา้งาน หัวหนา้งานเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นน้อย ปริมาณงานไม่
พอดี จึงมีความพึงพอใจในงานต ่า องคก์รจึงตอ้งหาแนวทางพฒันาในดา้นน้ีใหส่้งผลต่อแรงจูงใจในการท างานท่ีสูงข้ึนต่อไป 
อยา่งไรก็ตามทุกตวัแปรท่ีไดท้ าการศึกษาในงานวิจยัน้ีต่างส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการท างานทั้งส้ิน 
แสดงให้เห็นว่าปัจจยัของบรรยากาศองค์กรทุกดา้นลว้นมีความส าคญัต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างานของพนักงาน
ประจ าส านกังาน บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมา 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 1.  ผูบ้ริหารควรส่งเสริมเชิงนโยบายบรรยากาศองคก์รในดา้นโครงสร้างองคก์ร โดยก าหนดโครงสร้างจดัท าเป็น
แผนผงัเผยแพร่ให้บุคลากรเห็นไดช้ดัเจน รวมทั้งผูบ้ริหารมีการแจง้ให้บุคลากรไดรั้บทราบเก่ียวกบันโยบายขององคก์ร มี
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การประชุมแจง้สายการบงัคบับญัชาในแต่ละระดบั รวมทั้งมีการแจง้กฎระเบียบต่างๆ ให้ทราบโดยทัว่กนั เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบติัอนัเกิดประโยชน์ต่อองคก์รอยา่งสูงสุดยิง่ ๆ ข้ึนไป  
 2.  ผูบ้ริหารควรพฒันาบรรยากาศองคก์รในดา้นความรับผิดชอบในการท างาน โดยองคก์รหรือหวัหนา้งานควร
เพ่ิมความรู้สึกให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นเจ้าของงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเน้ืองานท่ี
รับผิดชอบอยู่ ก็จะเป็นแรงจูงใจให้พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานได้ และมีความรู้สึกเป็นเจา้ของงานท าให้มีความ
รับผิดชอบในงานท่ีตนรับผิดชอบมากข้ึน ส่งผลถึงแรงจูงใจท่ีดีเพ่ิมข้ึนดว้ย 
 3.   ผูบ้ริหารควรน าผลการวจิยัไปเป็นกลยทุธ์ในการส่งเสริมและพฒันาบรรยากาศองคก์รเพ่ือกระตุน้ใหพ้นกังาน
เกิดแรงจูงใจในการท างาน และน าแนวความคิดหรือเสนอแนะขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือน ามาใชใ้นการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของพนกังานต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ผูท่ี้สนใจจะท าการศึกษาเร่ืองน้ีควรศึกษาและพฒันาต่อไปในดา้นอ่ืน เช่นวฒันธรรมองคก์ร ความพึงพอใจใน
การท างาน ภาวะผูน้ า เพ่ือเป็นการขยายผลของการวจิยัใหค้รอบคลุมในวงกวา้งมากข้ึน 
 2.  ควรมีการศึกษาบรรยากาศองคก์รตามกรอบแนวคิดทฤษฏีอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อหาแนวทาง
ในการบริหารงานขององคก์รใหท้นักบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนั 
 3.  การศึกษาคร้ังต่อไป อาจจะท าการศึกษากบัพนกังานในกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือหาปัจจยัในการกระตุน้ใหแ้รงจูงใจใน
การท างาน เน่ืองจาก บริษทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ากดั เป็นองคก์รใหญ่ ความหลากหลายในการกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจในการ
ท างานยอ่มแตกต่างกนัไป 
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