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บทคัดย่อ
การศึ กษามีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึ กษาระดับค่านิ ยมองค์กรของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตร
เคมี นิคมมาบตาพุด 2) เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิคมมาบ
ตาพุ ด 3) เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งค่ า นิ ย มองค์ ก รกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานกลุ่ ม
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิคมมาบตาพุด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานประจาระดับปฏิบตั ิการ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิ คมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ทั้งเพศชายและหญิง จานวน 318 คน ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบ T-Test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการศึกษาพบว่า 1) พนักงานระดับปฏิบตั ิการของกลุ่มอตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิ คมมาบตาพุด จ.ระยอง มี
จานวนเพศชายและเพศเท่าๆกัน ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มี
ประสบการณ์ทางานอยูร่ ะหว่าง 6-10 ปี 2) ผลการวิเคราะห์ระดับค่านิยมองค์กรของพนักงานอยูใ่ นระดับมากทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ การเข้าใจผูอ้ ื่น การพัฒนาตนเอง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และการอนุ รักษ์ 3) ผลการวิเคราะห์ระดับ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุก
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ด้าน ได้แก่ คุ ณภาพสิ นค้า รองลงมาคื อ เวลา ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการและปริ มาณงาน 4) ผลการเปรี ยบเที ยบ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพโสด และประสบการณ์ทางาน
แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วน เพศ อายุ และระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 5) ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างค่านิ ยมองค์กรกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพการ
ทานาย R2 เท่ากับ .550 ค่านิยมองค์กรที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน ได้ร้อยละ 55 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ค่านิยม ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน

ABSTRACT
The purposes of study aim to access 1) The popularity of officers for Petrochemical Industrial in Maptaphut
Industrial Estate. 2) The level of performance efficiency of officers for Petrochemical Industrial in Maptaphut
Industrial Estate. 3) The correlation between popularity and level of performance officers for Petrochemical Industrial
in Maptaphut Industrial Estate. The sample of study is permanent officers in Petrochemical Industrial in Maptaphut
Industrial Estate. Samples of 318 people for male and female were recruited by frequency, percentage, standard
deviation, T-Test, the one-way ANOVA and multiple regression analysis.
The result of study indicates that 1) Number of male and female officers are nearly same, Most of age
between 20-30 year old, single, bachelor’s degree, experience between 6-10 year. 2) The result of popularity showed
that the most level is high for 4 factor : Self-Transcendent, Self-Enhancement, Openness to Change and Conservation.
3) The level of performance efficiency for 4 factor is high. Factors are quality of goods, Time frame of working,
expense and quantity. 4) Comparison of performance efficiency of officers by separation personal data, if shows that
single status and work experience give significant value at .05 level. Sex, age, level of education aren’t different. 5)
The result of correlation between popularity and performance efficiency of officers, it shows the performance of
coefficient of determination (R2) is .550. The popularity will affect to performance of officers. The model is significant
and explain 55% for performance efficiency at .05 level.
Keywords: Popularity, Performance Efficiency
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บทนา
ยุคปั จจุบนั เป็ นยุคแห่ งการแข่งขัน องค์กรต่างๆมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างรู ปแบบการบริ หารให้ทนั สมัย
ต่อสถาวการณ์ของโลก การที่องค์กรจะสามารถดารงอยูไ่ ด้น้ นั จะต้องเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่
ภารกิจ กลยุทธ์ ระบบ รวมถึงโครงสร้างการจัดการภายในอยูเ่ สมอ โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ แบบ
แผน เป็ นสิ่ งที่ทาได้ยาก เพราะสิ่ งเหล่านี้เกิดจากการวางแผนของผูบ้ ริ หารระดับสูง พนักงานระดับปฏิบตั ิการไม่มีส่วน
ร่ วมในการวางแผน สาหรับบุคลากรและความสามารถของพนักงานนั้นเกิดจากตัวบุคคล ซึ่งสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนา
ได้อยูเ่ สมอ ในส่ วนของค่านิยมร่ วมของคนในองค์กรนั้นเกิดจากการที่บุคลากรในองค์กรตกลงกันไว้วา่ จะปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดเพื่อใช้เป็ นเครื่ องกระตุน้ และโน้มน้าวให้เกิ ดความกระตือรื อร้นในการปฏิ บตั ิงานและมีพฤติกรรมไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งค่านิยมร่ วมของคนในองค์กรถือว่าเป็ นพื้นฐานของการทางานร่ วมกัน และหากข้อกาหนดนั้นดีก็จะ
ส่ งผลให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร และเมื่อพนักงานยอมรับและปฏิบตั ิร่วมกัน ก็จะกลายเป็ นค่านิ ยมขององค์กร
ดังนั้นค่านิยมองค์กรถือเป็ นเครื่ องมือเริ่ มแรกในการที่จะพัฒนาบุคลลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีการปฏิบตั ิงานอย่าง
มีประสิ ทธิ ผล จากที่ กล่าวมาค่านิ ยมองค์กรถือเป็ นหนึ่ งปั จจัยที่สาคัญต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์กร โดย
ค่านิ ยมองค์กรสามารถแบ่งได้ 2 แบบคือ ค่านิ ยมที่มีลกั ษณะของเนื้ อหา (Content) คือ เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจว่า
อะไรควรทา อะไรไม่ควรทา อะไรถูกต้อง อะไรดี อะไรเป็ นที่ตอ้ งการและค่านิ ยมที่มีลกั ษณะของความรู ้สึกที่เข้มข้น
(Intensity) คือระดับความรู ้สึกของความมัน่ ใจที่ใช้ในการแสดงออกต่อสิ่ งเร้าต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่าสาคัญอย่างไร
ซึ่งกล่าวได้วา่ ค่านิยมองค์กรนัน่ คือหลักการและพฤติกรรมชี้นาที่สื่อถึงความคาดหวังให้องค์กรและบุคลากรปฏิบตั ิ ใช้
เป็ นมาตรฐานในการประเมินค่าสิ่ งต่างๆ เป็ นกรอบที่ควรปฏิบตั ิ หากค่านิ ยมที่แสดงออกมาเหมือนกันหรื อคล้ายคลึง
กันก็จะทาให้เกิดการรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม(แผนส่ งเสริ มถ่ายทอดสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2559) และค่านิยม
นั่นพนักงานทุกคนจะต้องรับรู ้ ร่ วมแรง ร่ วมกันปฏิ บตั ิ ก็จะนาไปสู่ การมีพฤติกรรมที่ สอดคล้องกับค่านิ ยมองค์กร
ดังนั้นค่านิ ยมองค์กรจึงสาคัญและมีประโยชน์ต่อองค์กรมากมาย ได้แก่ 1.การเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
และประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน 2.เสริ มสร้างบรรยากาศการทางานให้สอดคล้องกัน 3.เกิดแบบแผนและ
มาตรฐานชัดเจนในการผลักดันให้พนักงานประพฤติตนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายองค์กร บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิ จและ
ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (กรมทรัพยากรธรณี )
หากกล่ า วถึ ง อุ ต สาหกรรมกลุ่ ม ปิ โตรเคมี องค์ร ชั้น น าของประเทศไทยคื อ PTT GROUP และ SCG
CHEMICAL ซึ่ งองค์กรเหล่านั้นมีค่านิ ยมองค์กรเป็ นของตนเองโดยมุ่งเน้นให้พนักงานควรปฏิบตั ิตามค่านิ ยมองค์กร
เพื่อให้การทางานนั้นมีประสิ ทธิ ภาพตามที่องค์กรได้กาหนดเป้ าหมายไว้ แต่เนื่ องจากพนักงานที่อยูใ่ นองค์กรใหญ่ๆ
มักจะมีพนักงานที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ภูมิลาเนา ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึง
ลักษณะการทางานและการใช้ชีวิต ซึ่ งค่านิ ยมองค์กรที่มีอาจจะไม่สามารถนามาปรับใช้กบั การทางานหรื อการใช้ชีวติ
กับพนักงานได้ทุกคน หรื อกล่าวได้วา่ พนักงานให้ความสาคัญกับค่านิยมองค์กรมากน้อยเพียงใด ซึ่ งพนักงานสามารถ
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สะท้อนค่านิยมองค์กรนั้นผ่านพฤติกรรม การสื่ อสาร การอยูร่ ่ วมกัน และลักษณะการทางาน เป็ นต้น ซึ่ งหากพนักงาน
ไม่ปฏิ บตั ิตามอาจจะทาให้การทางานนั้นไม่มีประสิ ทธิ ภาพโดยพบในรู ปแบบของเสี ยที่โรงงานต่างๆปล่อยทิ้งทาง
อากาศอันมาจากกระบวนการผลิตที่ ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่ งอาจจะมาจากเครื่ องจักรที่มีการชารุ ดหรื อพนักงานไม่ปฏิ บตั ิ
ตามกฎ ระเบี ยบขององค์กร รวมถึ งลักษณะการทางานที่ ไม่ได้มาตรฐาน เป็ นต้น ซึ่ งสาเหตุน้ ี ลว้ นแต่เกิ ดจากการ
ปฏิบตั ิงานที่ไม่ได้ประสิ ทธิ ภาพ (อุทสั น์ วีระศักดิ์การุ ณย์,2556) หากโรงงานมีการปล่อยของเสี ยออกมามาก แสดงว่า
ระบบการทางานนั้นไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ กล่าวไว้วา่ องค์ประกอบของประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานมี 4 ข้อดังนี้
1.คุณภาพของงาน 2.ปริ มาณงาน 3.เวลา และ 4.ค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับค่านิยมองค์กรของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิคมมาบตาพุด
2. เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิคมมาบตาพุด
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งค่ า นิ ย มองค์ก รกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานกลุ่ ม
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิคมมาบตาพุด

สมมุติฐานการวิจัย
1. พนักงานที่ มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน
กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิคมมาบตาพุด แตกต่างกัน
2. ค่านิ ยมองค์กรมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
นิคมมาบตาพุด

ขอบเขตของการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ค่ า นิ ย มองค์ก รมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง าน
กรณี ศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิคมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ พนักงานประจาระดับปฏิบตั ิการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี นิคมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ทั้งเพศชายและหญิง จานวน 1,538 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานประจาระดับปฏิบตั ิการ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิ คมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง จานวน 318 คน ใช้วิธีการคานวณจากสู ตรที่ ใช้ในการหา
จานวนกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากร ตามสู ตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ในระดับความเชื่อมัน่ ที่
95% ความคลาดเคลื่อนในการประมาณ ไม่เกินร้อยละ 5%
2. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
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3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ข้อมูลส่ วนบุคคล และค่านิ ยมองค์กร ได้แก่ ด้านการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง ด้านการอนุรักษ์ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการเข้าใจผูอ้ ื่น
3.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน ได้แก่
ปริ มาณงาน คุณภาพสิ นค้า เวลา และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ทราบระดับค่านิยมองค์กรของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิคมมาบตาพุด
2. ได้ทราบระดับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิคมมาบตาพุด
3. ได้ ท ราบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งค่ า นิ ย มองค์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของพนั ก งานกลุ่ ม
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิคมมาบตาพุด
4. ผูบ้ ริ ห ารองค์ก รสามารถน าผลการวิจัย นี้ ไปปรั บ ปรุ งในส่ ว นที่ บกพร่ อ งกับพนัก งานในองค์ก รให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น

การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีเกีย่ วกับค่ านิยมในการทางาน
ตามแนวคิดของชวาร์ทช (Schwartz) สามารถแบ่งเป็ น 4 ด้านดังนี้
(Schwartz, อ้างใน ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2553)
1. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Openness to Change) หมายถึงการให้
ความสาคัญกับความคิดและการกระทาที่เป็ นอิสระของตนเอง และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย

-

ทิ ศทางของตนเอง (Self-Direction) เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความต้องการที่เกิ ดจากภายในเรื่ อง
การควบคุม การเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิที่เป็ นอิสระ

-

การกระตุน้ (Stimulation) เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่ชอบความตื่นเต้น ความแปลกใหม่และความท้า
ทายในชีวิตอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามการให้ความสาคัญกับค่านิ ยมการกระตุน้ ประสบการณ์
ทางสังคมและบุคลิกภาพ

-

สุ ขนิ ยม (Hedonism)เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่ตอ้ งการใช้ชีวิตด้วยความสุ ข ความสนุกสนาน การมี
ช่วงเวลาที่ดีและกระทาในสิ่ งที่ตนเองรู ้สึกพึงพอใจ
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2. การอนุรักษ์ (Conservation) หมายถึงการให้ความสาคัญกับการทาตามข้อกาหนดหรื อข้อบังคับ การ
รักษาการปฏิบตั ิแบบดั้งเดิมและความมัน่ คง ประกอบด้วย

-

ความปลอดภัย (Security) เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่ คานึ งถึงความมัง่ คงปลอดภัย ซึ่ งค่านิ ยมความ
ปลอดภัย มี 2 องค์ประกอบ คือ ค่านิ ยมที่ เกิ ดต่อความปลอดภัยของบุคคล และค่านิ ยมที่ เกิ ดต่อความ
ปลอดภัยของสังคม เช่น การทางานที่มีความมัน่ คง

-

การคล้อยตาม (Conformity) เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่ ควบคุมอาการที่ แสดงออก โดยปฏิ บตั ิตาม
บรรทัดฐานหรื อความ คาดหวังของสังคม เพื่อป้ องกันการก่อให้เกิดความไม่สบายหรื อมีอนั ตราย

-

ประเพณี (Traditional) เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่ให้ความเคารพ และยอมรับในขนบธรรมเนี ยมและ
ความเชื่อตามวัฒนธรรม แบบเดิมในการทางาน บุคคลจึงยอมรับและปฏิบตั ิตามรู ปแบบเดิมที่เคยปฏิบตั ิ
สื บทอดกันมา
3. การพัฒนาตนเอง (Self-Enhancement) หมายถึงการให้ความสาคัญกับการแสวงหาความสาเร็ จและการมี
อานาจ เหนือผูอ้ ื่น ประกอบด้วย

-

ความสาเร็ จ (Achievement) เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่ตอ้ งการความสาเร็ จที่มาจากความสามารถของ
บุคคล การแสดงให้เห็นว่าตนมีความสามารถ และคนในองค์การเห็นถึงความสาเร็ จเหล่านั้น

-

อานาจ (Power) เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่ตอ้ งการมีสถานะ ศักดิ์ศรี ในสังคม และมีการควบคุมหรื อ
การมีอิทธิพล เหนือผูอ้ ื่นและทรัพย์สิน เช่น การได้รับการยอมรับนับถือ การใช้สิ่งของที่มีราคาแพงเพื่อ
แสดงสถานะทางสังคม
4. การเข้าใจผูอ้ ื่น (Self-Transcendent) หมายถึงการให้ความสาคัญกับการยอมรับความเท่าเทียมของผูอ้ ื่น
และคานึง ถึงสวัสดิการ ประกอบด้วย

-

ความเมตตากรุ ณา (Benevolence) เป็ นคุ ณลักษณะของบุ คคลที่ ตอ้ งการทาสิ่ งที่ ดี เจตนาดี ให้กับผูท้ ี่
ใกล้ชิด การคานึ ง ถึงสวัสดิภาพของบุคคลที่ทางานร่ วมกันเพื่อส่ งเสริ มให้การทางานกลุ่มเป็ นไปอย่าง
ราบรื่ น เช่น การให้ความช่วยเหลือ ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดีที่มีต่อเพื่อนร่ วมงาน

-

ความเป็ นสากล (Universalism) เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่ตอ้ งการการอยูร่ อดของบุคคลและกลุ่ม แต่
บุคคลจะเกิด ความต้องการเหล่านี้ เมื่อบุคคลพบกับผูอ้ ื่นที่มีความแตกต่างจากตน หากบุคคลไม่สามารถ
ยอมรับผูอ้ ื่นที่มีความแตกต่างจากตนและ การปฏิบตั ิอย่างยุติธรรมจะนาไปสู่ ความขัดแย้งที่เกิดผลเสี ย
ต่อตนเอง และการตระหนักถึงความขาดแคลนของทรัพยากรทาง ธรรมชาติ

7

องค์ ประกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อุทสั น์ วีระศักดิ์การุ ณย์ (2556) ได้สรุ ปแนวคิดของ Peterson & Plowman และสรุ ปองค์ประกอบของประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานไว้ 4 ข้อดังนี้
1. ปริ มาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่วง
งานโดยผลงานที่ ปฏิ บตั ิที่เหมาะสมตามที่ กาหนดในแผนงาน หรื อเป้ าหมายที่ บริ ษทั วางไว้และควรมี การวางแผน
บริ หารเวลา เพื่อให้ได้ปริ มาณงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
2. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ได้ประโยชน์
คุม้ ค่าและมีความพึงพอใจต่อผลการทางานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ ว นอกจากนี้ ผลงานที่มีคุณภาพ ควรก่อ
เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า หรื อผูม้ ารับบริ การ
3. เวลา (Time) คือเวลาที่ใช้ในการดาเนินงานจะต้องอยูใ่ นลักษณะที่ถูกต้องตาม
หลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทางานให้สะดวก รวดเร็ วขึ้น
4. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Costs) ในการดาเนินงานทั้งหมดจะต้องเหมาะสม
กับงานและวิธีการคือ จะต้องลงทุนน้อยและให้ได้ผลกาไรมากที่สุด ประสิ ทธิ ภาพมิติของค่าใช้จ่าย หรื อต้นทุนการ
ผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยูอ่ ย่างประหยัดคุม้ ค่าและเกิดการสูญเสี ยน้อยที่สุด

ระเบียบการวิจัย
เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณและมีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์
ของตัวแปร
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ฉบับปรับปรุ งตามผลการตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (IOC) และการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ที่ได้ทดลองใช้กบั พนักงานประจาระดับปฏิบตั ิการ ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิคมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง จานวน 30 คน โดยข้อมูลที่ได้มีค่าความเชื่อมัน่ .907
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดาเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ (SPSS)
1. การวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เพื่อทาการ
วิเคราะห์และอธิ บายข้อมูลทางลักษณะประชากร ระดับค่านิ ยมองค์กรของพนักงาน และระดับประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน ได้แก่ Independent t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน One-Way Anova และการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิจัย
การสรุ ปผลการศึกษาประกอบด้วยทั้งหมด 5 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จากผลการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการสารวจข้อมูลทั้งพศหญิงและเพศ
ชายในจานวนเท่ าๆกัน คื อจานวนเพศชาย 159 คนและเพศหญิ ง 159 คน ส่ วนใหญ่พบว่ามี อายุระหว่าง 20-30 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประสบการณ์ทางานอยูร่ ะหว่าง 6-10 ปี
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับค่ านิยมองค์ กร
ข้อมูลเกี่ ยวกับค่านิ ยมองค์กร โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์
การพัฒนาตนเอง และการเข้าใจผูอ้ ื่น ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ข้อมูลด้านการปรั บตัวต่อการเปลี่ ยนแปลง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.19 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อันดับหนึ่งได้แก่ ท่านต้องทางานด้วยความสนุกสนาน มีความสุข ค่าเฉลี่ย
4.62 รองลงมาคือ งานที่ทาอยูท่ ่าทาด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.18 ท่านมีอิสระทางความคิดและทางการ
ปฏิบตั ิ ค่าเฉลี่ย 4.12 ท่านมีการตั้งเป้ าหมายและเลือกวิธีการทางานด้วยตนเอง ค่าเฉลี่ย 4.11 และท่านชอบความตื่นเต้น
ความแปลกใหม่ และความท้าทายในชีวติ ค่าเฉลี่ย 3.94 ตามลาดับ
ข้อมูลด้านการอนุรักษ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.18 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อันดับหนึ่งได้แก่ ท่านต้องการมีสภาพแวดล้อมในที่ทางานที่ดีและต้องการสถานที่ทางานที่ปลอดภัย
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ค่าเฉลี่ย 4.69 รองลงมาคือ ท่านเคารพและเชื่อฟังผูท้ ี่อาวุโสกว่า ค่าเฉลี่ย 4.25 ตาแหน่งหน้าที่การ
งาน ค่าเฉลี่ย 4.16 ท่านปฏิบตั ิตามบรรทัดฐานหรื อความคาดหวังของสังคม ค่าเฉลี่ย 3.92 และท่านเคารพและยอมรับ
ขนบธรรมเนียมแบบเดิมในการทางานที่สืบทอดกันมา ค่าเฉลี่ย 3.87
ข้อมูลด้านการพัฒนาตนเอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.24 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อันดับหนึ่ งได้แก่ ท่านต้องการทางานที่ประสบความสาเร็ จด้วยความสามารถของตนเอง
ค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือ ท่านต้องการการยอมรับนับถือจากคนในองค์กร ค่าเฉลี่ย 4.26 และท่านต้องการทางานใน
ตาแหน่งที่สามารถควบคุมการทางานของผูอ้ ื่นได้ ค่าเฉลี่ย 3.99 ตามลาดับ
ข้อมูลด้านการเข้าใจผูอ้ ื่ น พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 4.36 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อันดับหนึ่งได้แก่ ท่านมีเจตนาที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน ค่าเฉลี่ย 4.52 รองลงมาคือ ท่านมีความ
ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเพื่อนร่ วมงาน (ไม่ใส่ร้ายต่อเพื่อร่ วมงาน) ค่าเฉลี่ย 4.36 ท่านชอบที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่น ค่าเฉลี่ย
4.32 ท่านปฏิบตั ิกบั เพื่อนร่ วมงานอย่าง ยุติธรรม ค่าเฉลี่ย 4.30 และท่านสามารถยอมรับความแตกต่างของผูอ้ ื่นได้ ทั้ง
ด้านความคิดและการกระทา ค่าเฉลี่ย 4.28 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านปริ มาณงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.03 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกข้อโดยอันดับที่
หนึ่ งได้แก่ ท่านสามารถปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและคาสั่งซื้ อของลูกค้า ค่าเฉลี่ย 4.21 รองลงมาคือ ท่าน
วางแผนการผลิตที่เหมาะสม เพื่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน ค่าเฉลี่ย 4.00 ท่านจัดตารางการผลิตที่เหมาะสม เพื่อ
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน ค่าเฉลี่ย 3.97 และมีการจัดเก็บปริ มาณสิ นค้าคงคลังตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ าเฉลี่ย 3.94
ตามลาดับ
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านคุณภาพสิ นค้า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกข้อโดย
อันดับที่ หนึ่ งได้แก่ ท่านมีการวางแผนในการปฏิ บตั ิงานไว้ล่วงหน้าเสมอ ค่าเฉลี่ย 4.40 รองลงมาคือ ท่านทางานมี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่องค์กรได้กาหนดไว้ ค่าเฉลี่ย 4.34 และท่านผลิตสิ นค้าได้ตรงตามเป้ าหมายและสิ นค้ามี
คุณภาพดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับข้อที่วา่ ท่านคิดว่าคุณภาพสิ นค้าเป็ นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ต่อองค์กรภายนอก คือ 4.31
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านเวลา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกข้อโดยอันดับที่หนึ่ง
ได้แก่ ท่านสามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กาหนด ค่าเฉลี่ย 4.32 รองลงมาคือ ท่านมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนในการปฏิ บตั ิงานตามที่ ได้รับมอบหมาย ค่าเฉลี่ย 4.25 และท่านพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนามาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานให้สะดวก รวดเร็ วขึ้น ค่าเฉลี่ย 3.99 ตามลาดับ
ข้อมูลเกี่ ยวกับประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บัติงานของพนัก งานด้านค่ าใช้จ่า ยในการดาเนิ นการ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.09 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มากทุกข้อโดยอันดับที่หนึ่งได้แก่ ท่านปฏิบตั ิงานสาเร็ จด้วยความคุม้ ค่าและประหยัดทรัพยากรและท่านตระหนักและ
กระตุน้ ให้ผอู ้ ื่นใช้ทรัพยากร ที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 รองลงมาคือ ท่านนาทรัพยากรที่ใช้แล้ว มาพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน ค่าเฉลี่ย 4.03
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลทดสอบสมมติฐานเพือ่ เปรียบเทียบข้ อมูลส่ วนบุคคลกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงาน
สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่ มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ที่แ ตกต่ างกัน ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานของ
พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิคมมาบตาพุด แตกต่างกัน
พบว่า สถานภาพและประสบการณ์ทางาน ส่งผลให้ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน แตกต่างกัน
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ส่ วนที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่ างค่ านิยมองค์ กรกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
สมมติ ฐ านที่ 2 ค่ า นิ ย มองค์ ก รมี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของพนั ก งานกลุ่ ม
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิคมมาบตาพุด พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมองค์กรกับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพของการทานาย R2 เท่ ากับ .550 กล่าวได้ว่า ความเป็ นไปได้ของการตั้งสมมติ ฐานว่า
ค่านิ ยมองค์กรทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ได้ร้อยละ 55.00 ซึ่ งมีความสามารถในการ
ทานายค่อนข้างมาก โดยพบว่า ค่านิ ยมด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ค่านิ ยมองค์กรด้านการอนุ รักษ์ ค่านิ ยม
องค์กรด้านการพัฒนาตนเอง และค่านิ ยมองค์กรด้านการเข้าใจผูอ้ ื่น สามารถพยากรณ์ผลที่ มีต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การอภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยค่ านิยมองค์ กรของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิคมมาบตาพุด อ.เมือง จ.
ระยอง จากผลการศึกษาข้างต้นนั้น พบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของ ธรรมรัตน์ อยู่พรต (2556) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
ค่านิ ยมในการทางานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรของเจนเนอเรชัน่ ต่างๆ พบว่า ค่านิ ยมในการ
ทางานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ค่านิ ยมด้านการเข้าใจผูอ้ ื่นในคนต่างเจนเนอเรชัน่ มีคะแนนเฉลี่ย
สู งเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ค่านิ ยมด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ค่านิ ยมด้านการพัฒนาตนเอง และค่านิยม
ด้านการอนุ รักษ์ ตามลาดับ จากการศึ กพบว่าค่านิ ยมด้านการเข้าใจผูอ้ ื่ นและการอนุ รักษ์ อยู่ในลาดับเดี ยวกับผล
การศึ กษา ซึ่ งเกิ ดจากคนในเจนเนอเรชัน่ ต่างๆให้ความสาคัญกับการอยู่ร่วมกันมากที่ สุด เรี ยนรู ้ที่จะอยู่ร่วมกันโดย
ปราศจากความขัดแย้ง ช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ นเท่ าที่ จะช่ วยได้ และให้ความสาคัญด้านการอนุ รักษ์น้อยที่ สุด เพราะคนใน
ปั จจุบนั ไม่ชอบที่ จะให้องค์กรหรื อผูอ้ ื่นมาตีกรอบให้ตนเอง และค่านิ ยมบางประการที่ ไม่สอดคล้องกันคือ ผลจาก
การศึกษาพบว่าการพัฒนาตนเองอยูใ่ นลาดับสอง ส่วนผลการศึกษาของ ธรรมรัตน์ อยูพ่ รต (2556) อยูใ่ นลาดับสาม ซึ่ง
เกิดจากการรู ปแบบของธุรกิจ เนื่องจากการศึกษาของผูว้ ยั ได้ทาการวิจยั ธุรกิจการผลิต องค์กรจึงให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาตนเองมากกว่าการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่องค์กรจะได้พนักงานเก่งๆมาพัฒนาองค์กรต่อไป ส่ วนผล
การศึกษาธรรมรัตน์ อยูพ่ รต (2556) เป็ นธุรกิจเกี่ยวกับการบริ การ พนักงานส่วนใหญ่จึงให้ความสาคัญต่การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงมากกว่าการพัฒนาตนเอง เนื่ องจากธุรกิจการบริ การจะต้องพบเจอลูกค้าหลากหลายประเภท ดังนั้น
พนักงานจึงต้องรู ้จกั การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดี
การอภิปรายผลการวิจัยประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิคมมาบตา
พุด อ.เมือง จ.ระยอง จากผลการศึกษาข้างต้นนั้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัครเดช ไม้จนั ทร์ (2560) ได้ศึกษา ปั จจัย
ที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติ ดตั้งเครื่ องจักรสายการผลิ ตในจังหวัด
สงขลา พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ประกอบด้วย ด้านปริ มาณงาน คุ ณภาพสิ นค้า เวลา และ
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ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ให้ความสาคัญด้านความรวดเร็ วในการทางาน รองลงมาคือ
คุณภาพงานและ ปริ มาณงาน เนื่ องจากเป็ นอุตสาหกรรมการติดตั้งเครื่ องจักรสาย จะต้องทางานแข่งกับเวลาเพื่อได้
ปริ ม าณมากที่ สุ ก และต้อ งมี คุณ ภาพด้ว ย ซึ่ ง ต่ า งจากลุ่ ม อุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมี เพราะสิ น ค้า ที่ ผลิ ต มาได้น้ ันเป็ น
ผลิตภัณฑ์ต้ งั ต้นที่ตอ้ งนาไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น การนาไปผลิตเป็ นเชื้อเพลิงด้านการขนส่ ง (ก๊าซ น้ ามัน)
หรื อส่ วนผสมที่ตอ้ งใช้ก๊าซ น้ ามันเป็ นส่ วนประกอบ ผลิตเป็ นเม็ดพลาสติกสามารถนาไปเป็ นวัตถุดิบในการผลิตขวด
พลาสติกหรื อวัสดุที่ใช้พลาสติกได้ เป็ นต้น จึงต้องเน้นที่คุณภาพสิ นค้าเป็ นหลัก รองลงมาคือเวลาที่ใช้ในการผลิต ซึ่ ง
แต่ละผลิตภัณฑ์จะใช้เวลาในการผลิตที่แตกต่างกันดังนั้นทางองค์กรจะต้องมีการวางแผนการผลิตให้ได้ประสิ ทธิ ภาพ
สูงสุด และมีการซ่อมบารุ งอยูเ่ สมอเพื่อป้ องกันเครื่ องจักรเสี ยชารุ ดอยูเ่ สมอ
สมมติ ฐ านที่ 1 พนั ก งานที่ มี ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ ทางาน ที่แตกต่ างกัน ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
นิ คมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง แตกต่างกัน ข้อมูลส่ วนบุคคล เนื่ องจากพนักงานในระดับปฏิบตั ิการ มีความสามารถ
อานาจในการตัดสิ นใจ ทักษะ ความรู ้ความเชี่ ยวที่ต่างกัน ตาแหน่ งงานที่ต่างกัน ประสบการณ์ทางานที่ ต่างกัน จึ งมี
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานที่ต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อสมมติฐานที่ต้ งั ไว้วา่ พนักงานที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่างกันส่งผลให้ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิคมมาบตาพุด แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 2 ค่ า นิ ย มองค์ ก รมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานกลุ่ ม
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิคมมาบตาพุด ผลการศึกษาสมมติฐานที่ 2 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ในการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้ เนื่ องจากค่านิ ยมองค์กร ประกอบด้วย การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์ การพัฒนาตนเอง และการ
เข้าใจผูอ้ ื่น ถือเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการนาไปพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ซึ่ งหากมีการพัฒนาค่านิ
มองค์กรอื่นๆให้มีความชัดเจนเพิ่มเติม ก็จะส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตร
เคมี นิ คมมาบตาพุด สามารถสรุ ปได้ว่า ค่านิ ยมองค์กรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์
การพัฒนาตนเอง และการเข้าใจผูอ้ ื่ น ที่ ได้ทาการวิจัยในเรื่ อง ค่านิ ยมองค์กร สามารถส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงาน กรณี ศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นิคมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ได้ตามที่นกั วิชาการต่างๆได้เสนอ
แนวคิดที่เกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานได้จริ ง

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศีกษาค่านิยมองค์กรที่มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยอื่นๆ เช่น การพัฒนาตนเอง พฤติกรรมการทางาน
ของพนักงาน เป็ นต้น เพื่อให้ทราบว่าค่านิยมองค์กรที่มีหรื อสร้างขึ้นมานั้นประสบความสาเร็ จมากน้อยเพียงใด หรื อมี
ประสิ ทธิภาพมากน้อยแค่ไหน เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการบริ หารองค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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2. ควรมีการศึกษาค่านิ ยมองค์กรต่างๆที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เช่น โครงสร้าง
ภายในองค์กร ปั จจัยจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน เป็ นต้น เพื่อผูบ้ ริ หารขององค์กรนั้นๆได้ทราบถึงระดับ
ความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานที่มีต่อองค์กร อันจะส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
3. ควรมีการศึ กษาปั ญหาที่ เป็ นอุปสรรคต่อค่านิ ยมองค์กร เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาของ
องค์กรอย่างถูกต้อง และหาแนวทางหรื อมาตรการในการสร้างพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพแก่พนักงาน
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