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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครังนี มีวตัถุประ้ ้ สงค ์1) เพื่อศึกษารูปแบบวฒันธรรมองคก์รของกรมทรัพยากร 
นาํบาดาล ้ 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทาํงาน 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวางปัจจยัสวนบุคคล ่ ่
กบแรงจูงใจในการทาํงาน และั  4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวางรูปแบบวฒันธรรมองค์กรกบ่ ั
แรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากรกรมทรัพยากรนาํบาดาล้   รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ 
กลุมตวัอยางท่ีใช้่ ่ ในการวิจยัคือ บุคลากรของกรมทรัพยากรนาํบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต้
และสิงแวดลอ้ม จาํนวน ่ 320 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามเกยวกบ็ ี่ ั
ปัจจยัสวนบุคคล รูปแบบวฒันธรรมอ่ งคก์ร และแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงมีคาความ่
เช่ือมนัเทากบ่ ่ ั  0.99 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาคาร้อยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน่ ่ ่
โดยทดสอบคาสหสัมพนัธ์ไครสแควร์ ่ (Chi-Square) และคาสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบงาย่ ์ ่ ของ
เพียร์สนั (Paerson Product Moment Correlation) และมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
  1. กรมทรัพยากรนาํบาดาล มีรูปแบบวฒันธรรมองคก์รแบบมุงผลสาํเร็จ รองลงมาคือแบ้ ่
ปรับตวั แบบเครือญาติ และแบบราชการ ตามลาํดบั 
  2.บุคลากรกรมทรัพยากรนําบาดาล  มีระดบัแรงจ ูงใจในการทํางานโดยภา้ พรวม 
อยูในระดบัมาก โดยมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานดา้นความสําเร็จสูงท่ีสุด รองลงมาคือแรงจูงใจ่  
ดา้นผูบ้ริหาร แรงจูงใจดา้นการยอมรับ และแรงจูงใจดา้นสถานะทางสงัคม ตามลาํดบั สวน่ วฒันธรรม
องคก์รแบบปรับตวัมีระดบัแรงจูงใจสูงสุดในระดบัมาก รองลงมาคือวฒันธรรมองคก์รแบบราชการ 
วฒันธรรมองคก์รแบบมุงผลสาํเร็จ และวฒันธรรมองคก์รแบบเครือญาติ่  
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  3. ปัจจยัสวนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจในการทาํงาน ่ ั ของบุคลากร กรมทรัพยากร
นาํบาดาล ในทุกดา้น้  
  4. รูปแบบวฒันธรรมองคก์รทงั ้ 4 รูปแบบ มีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจในการทาํงาน ั ของ
บุคลากร กรมทรัพยากรนาํบาดาล้  คือ 
   4.1 วฒันธรรมองคก์รแบบมุงผลสําเร็จ มีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจดา้นการยอมรับ  ่ ั
ดา้นลกัษณะของเนืองาน ดา้นสัมพนัธภาพกบผูบ้ริหาร และมีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจท่ีเกดจากการ้ ั ั ิ
บริหาร 
   4.2 วฒันธรรมองคก์รแบบปรับตวั มีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจดา้นความสาํเร็ั จ ดา้น
การยอมรับ ดา้นลกัษณะของเนืองาน ดา้นความกาวหนา้ ดา้นสถ้ ้ านะทางสังคมดา้นสัมพนัธภาพกบั
ผูบ้ริหาร ด้านเงินคาจ้าง่ /เงินเดือน ด้านความยุติธรรม ด้านความดีความชอบมีความสัมพนัธ์กบั
เง่ือนไขการทาํงาน และความเป็นกนเองในงาน ั  
    4.3 วฒันธรรมองคก์รแบบเครือญาติ มีความสมัพนัธ์กบแรงจูงใจดา้นความสาํเร็จ ดา้นั
การยอมรับ ดา้นความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ  และมีความสมัพนัธ์กบผูบ้ริหารั  
    4.4 วฒันธรรมองคก์รแบบราชการ มีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจดา้นการยอมรับ ดา้นั
ลกัษณะของเนืองาน ดา้นความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ ดา้นสัมพนัธภาพกบผู ้้ ั บริหาร มีความสัมพนัธ์กบั
แรงจูงใจท่ีเกดจากการบริหาร และมีความสมัพนัธ์กบผูบ้ริหาริ ั  
         ผลการวิจยั มีความสอดคลอ้งและเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยัท่ีไดก้าหนดไว้ํ  
ในเร่ืองของ (1) ปัจจัยสวนบุคคล่  มีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจในการทาํงานั  ของบุคลากร 
กรมทรัพยากรนาํบาดาล้  (2) รูปแบบวฒันธรรมองคก์รมีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจในการทาํงานั  ของ
บุคลากรกรมทรัพยากรนาํบาดาล้  
 

ABSTRACT 
                This research aimed to study 1) the pattern of organizational culture 2) the working 
motivation of personnel 3) the relationship between personnel’s personal factors on the working 
motivation and 4) the relationship between the pattern of organizational culture and the working 
motivation of the personnel in the department of Groundwater Resources.  This research was a 
survey research that collected the data from 320 staffs of the department of Groundwater 
Resources, Ministry of Natural Resources and Environment. The tool used to collect the data was a 
questionnaire asking about personal factors, pattern of organizational culture and working 
motivation of the personnel with a confidence value equal to 0.99. The research data was analyzed 
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using percentage, average, standard deviation and the hypotheses were tested using Chi-square 
correlation and Pearson Product Moment Correlation with statistically significant level at .05. 
               The results of this research were: 
 1. The pattern of organizational culture of the department of Groundwater Resources was 
an achievement culture, followed by adaptability, clan and bureaucratic culture, respectively. 
 2. Staffs of the department of Groundwater Resources overall had a working motivation 
at a high level. The level of incentive to work for success was the highest, followed by incentive to 
be an executive, incentive to be accepted, and incentive to gain social status, respectively. The 
adaptability culture overall had a working motivation at a high level, followed by bureaucratic, 
achievement, and clan culture, respectively. 
 3. All personal factors correlated with the working motivation of the personnel. 
 4. The 4 patterns of organizational culture correlated with the working motivation of the 
personnel in the department of Groundwater Resources as follows: 
  4.1 The achievement culture correlated with the incentive to be accepted, incentive 
in the job description, incentive in relation with executive, and incentive in management. 
  4.2 The adaptability culture correlated with the incentive to work for success, 
incentive to be accepted, incentive in the job description, incentive in evolution, incentive to gain 
social status, incentive in relative with executive, incentive in income, incentive in justice, 
incentive in feat, incentive in working conditions, and incentive in sociability. 
  4.3 The clan culture correlated with the incentive to work for success, incentive to 
be accepted, incentive in responsibility, and incentive in relative with executive. 
  4.4 The bureaucratic culture correlated with the incentive to be accepted, incentive 
in the job description, incentive in responsibility, incentive in relative with executive, incentive in 
management, and incentive to be an executive. 
 The results of this research agreed with the hypotheses in (1) personal factors correlated 
with working motivation (2) the pattern of organizational culture correlated with working 
motivation in the department of Groundwater Resources. 
 
คาํสําคญั 
 วฒันธรรมองคก์ร แรงจูงใจในการทาํงาน กรมทรัพยากรนาํบาดาล้  
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ความสําคญัของปัญหา 
 กรมทรัพยากรนาํบาดาล เป็นสวนราชการท่ีจดัตงัขึนจากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบ้ ่ ้ ้
ราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม  เพื่อพฒันาศกัยภาพระบบราชการไทย ลดความซาํซอ้น   ในกา้
ปฏิบติัราชการ ให้ระบบราชการเป็นกลไกและเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสมรรถนะของ
ประเทศใหส้ามารถแขงขนักบนานาอารยะประเทศได ้ ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง ่ ั
กรม พ.ศ. 2545 (ราชกจจานุเบกษา เลม ิ ่ 119 ตอนท่ี 99 ก) โดยการยบุรวมหนวยงานท่ีมีภารกจเกยวกบนํ่ ิ ี่ ั ้
บาดาล จากสวนราชการ ่ 4 แหงคือ กรมทรัพยากรธรณี่  กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโยธาธิการ กรมเรงรัดพฒันาชนบท กระทรวงมหาดไทย และกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ่
มารวมตงัเป็นกรมทรัพยากรนาํบาดาล สงักดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ่ ั้ ้ ่  
 แม้วาการจัดตังหนวยงานกรมทรัพยากรนําบ่ ่้ ้ าดาล ไดผ้านมาแลว้เป็นเวลากวา ่ ่ 6 ปี                
การปฏิบติังานตามภารกจท่ีไดรั้บมอบหมาย กยงัไมสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนิ ็ ่
ไดอ้ยางทวัถึง และมีผลการปฏิบติังานท่ีตํ่ากวาที่ไดท้าํความตกลงไวใ้นคาํรับรองการปฏิบตัิราชกา่ ่่
ประจําปี  สิงหน่ึงท่ีสงผลตอประสิ่ ่ ่ ทธิภาพการปฏิบัติงานกคือ ความขัดแยง้ระหวางบุคลากร็ ่  
ท่ีมาจากตางหนวยงาน บุคลากรสวนหน่ึงจะมีความรู้สึกวา บุคลากรท่ีมาจากหนวยงานเดิมของตน่ ่ ่ ่ ่
ไมไดรั้บการปฏิบติัอยางเทาเทียมกนจากองค์กรและผูบ้ริหาร มีการเลือกปฏิบติั เชนการพิจารณา่ ่ ่ ั ่
แตงตงั ในการดาํรงตาํแหนง กา่ ่้ รพิจารณาความดีความชอบประจาํปี และการมอบหมายหน้าท่ี                  
ในการปฏิบติังานตางๆ  ความรู้สึกเหลานีทาํให้บุคลากรรู้สึกทอ้แทข้าดความกระตือรือร้น และ่ ่ ้
ปฏิบติังานเพียงเพื่อใหแ้ลว้เสร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมายเทานนั ่ ้  
 ในปี พ.ศ. 2551 กรมทรัพยากรนาํบาดาลปรับปร้ ุงโครงสร้างองคก์รใหม ตามกฎกระทรวง่ แบง่
สวนราชการกรมทรัพยากรนาํบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม พ่ ้ ่ .ศ. 2551 (ราช
กจจานุเบกษา เลม ิ ่ 125 ตอน 63 ก) ดว้ยความแตกตางกนทางวฒันธรรมขององคก์รเดิม การจดัการ่ ั กบั
ความหลากหลายของวฒันธรรม จึงเป็นเร่ืองจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการ เพื่อการลดความขดัแยง้ และ
ผลักดันให้� เกดการทํางานเป็นทีมให้มีขึน  อีกทังความพยายามในการปรับตัวของิ ้ ้ องค์กร 
ให้สามารถคงอยูได้และทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในปัจจุบันนัน สิงสําคัญอยางหน่ึงกคือ่ ่ ่ ็้ ่
วฒันธรรมขององคก์ร โดยองคก์รท่ีมีวฒันธรรมขององคก์รท่ีเอืออาํนวยให้เกดการเปล่ียนแปลง้ ิ จะชวย่
เพิมประสิทธิภาพและความสาํเร็จ จากการศึกษาของไชน์ ่ (Schien, 1990: 274) พบวา่วฒันธรรมองคก์ร
เป็นเคร่ืองมือชวยเพิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององค์กร และคูนท์ ่ ่ (Koontz, 1988: 325)  
ยงัพบวาความสาํเร็จขององคก์รสวนหน่ึงไดรั้บ่ ่ อิทธิพลจากวฒันธรรมองคก์ร สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ วรนุช  เนตรพิศาลวนิช (2538 อา้งใน วีรพล จกัษ์ตรีมงคล, 2548: 1) ท่ีพบวาวฒันธรรม่  
ท่ีมีความขดัแยง้สูงจะสงผลให้เกดอุปสรรคและยบัยงัการพฒันาองคก์ร่ ิ ้ แตละแหงจะมีรูปแบบ่ ่
วฒันธรรมองคก์รของตนเอง และมีอิทธิพลตอพฤติกรร่ มการทาํงานของบุคลากร เป็นเหตุให้ผูว้ิจยั
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เกดแนวความคิดวา รูปแบบวฒันธรรมองคก์รแบบใดิ ่ ที่มีความสัมพนัธ์กอให้เกดแรงจูงใจ่ ิ  หรือ
กระตุน้ใหบุ้คลากรปฏิบติังานดว้ยความกระตือรือร้น สนใจในการปฏิบติังาน มีความรักความผกูพนั
ตอองค์กร ซ่ึงจะเป็นวิธีท่ีทาํให้เกด่ ิ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานขององค์กรได ้ 
ดงัเชน ทองใบ  สุดชารี ่ (2551 : 164) กลาววา การสร้างแรงจูงใจเป็นกลยทุธ์ท่ีองคก์รนาํไปใช ้เพื่อการ่ ่
สร้างขวญัและกาลงัใจให้พนกังานหรือบุคลากรขององคก์ร ผูบ้ริหารจาํเป็นจะตอ้งทาํความเขา้ใจเพื่อํ
แลกเปล่ียนและปรับทฤษฏีให้เป็นภาคปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ ทาํให้องคก์รสามารถใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรมนุษยใ์ห้มากท่ีสุด การท่ีผูว้ิจยันาํประเด็นวฒันธรรมองคก์รมาศึกษา โดยนาํมาวิเคราะห์
แสดงถึงความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจที่เ ป็นสิงกระตุน้ให้บุคลากรเหลานัน  ั ่่ ้ ปฏิบัติงานอยางมี่
ประสิทธิภาพดว้ยความตงัใจ้  มุงมนั เสียสละเพ่ือประโยชน์สวนรวม มีความรักความผูกพนัและมี่ ่่
ความสุขในการปฏิบติังานซ่ึงสงผลถึงความสาํเร็จในการแกไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน่ ้
เร่ืองนาํอุปโภค บริโภค ความรู้ที่ไดจ้ากการวิจยัครังนี คาดวาจะเป็นประโยชน์สามารถนาํไปใชเ้ป็้ ้ ้ ่
แนวทางปรับปรุงการบริหารงานขององคก์ร และเพื่อการปลูกฝังวฒันธรรมองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์
ชวยสนบัสนุนการเพิ่ ่มประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากรตอไป่  
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 1. กรมทรัพยากรนาํบาดาล มีวฒันธรรมองคก์รรูปแบบใด้  
 2. บุคลากรของกรมทรัพยากรนาํบาดาล มีแรงจูงใจในการทาํงา้ นอยใูนระด่ บัใด 
 3. ปัจจยัสวนบุคคลของบุคลากรกรมทรัพยากรนาํบาดาล มีความสมัพนัธ์กบแรงจูงใจ่ ั้  
ในการทาํงานหรือไม อยางไร่ ่  
 4. รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรกรมทรัพยากรนําบาดาล มีความสมัพนัธ์้  
กบแรงจูงใจในการทาํงานหรือไม อยางไรั ่ ่  
  
วตัถประสงค์การวจัิยุ  
 1. เพื่อศึกษารูปแบบวฒันธรรมองคก์ร ของกรมทรัพยากรนาํบาดาล้  
 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทาํงาน ของบุคลากรกรมทรัพยากรนาํบาดาล้  
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวาง  ปัจจัยสวนบุคคล  กบแรงจูงใจในการทํางาน่ ่ ั  
ของบุคลากรกรมทรัพยากรนาํบาดาล้  
 4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวาง รูปแบบวฒันธรรมองคก์่ รกบแรงจูงใจในการทาํงานั  
ของบุคลากร กรมทรัพยากรนาํบาดาล้  
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วธีิดําเนินการวจัิย  
 การดาํเนินการวิจยัตามขนัตอนดงันี้ ้  
 1. ประชากร 
  ประชากรท่ีวิจัยในครังนีคือข้าราชการ และลูกจ้างประจําท่ีสังกดหนวยงานของ้ ้ ั ่  
กรมทรัพยากรนาํบาดาล้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม่  ตามโครงสร้างอตัรากาลงัเม่ือํ
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 ซ่ึงมีจาํนวน ขา้ราชการ 423 คน ลูกจา้งประจาํ 1,041 คน รวม 1,464 คน ขนาด
กลุมตวัอยาง คาํนวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน ่ ่ (Taro Yamane, 1973 : 886-887) โดยมีระดบัความ
เช่ือมนัร้อยละ ่ 95  ไดข้นาดกลุมตวัอยาง จาํนวน ่ ่ 315 คน 
 2. กลุมตวัอยาง และการเลือกตวัอยาง่ ่ ่  
  ใช้วิ ธีในการเลือกกลุมตัวอยาง  แบบชันหรือแบบแบงเป็นชันภูมิ  ตามสัดสวน ่ ่ ่ ่้ ้
(Proportional Stratified Random Sampling) ในแตละ่ หนวยงาน่  และใชว้ิธีในการเลือกตวัอยางคือ ่
การเลือกแบบงายดว้ยวิธีสุม ่ ่ (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลาก และเลือกจากทุกลาํดบัท่ี 4 
ท่ีจบัได ้จากบญัชีรายช่ือทงัหมด้ ของบุคลากร กรมทรัพยากรนาํบาดาล้   
 3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
  ตวัแปรตน้ไดแ้ก ปัจจยัสวนบุคคล และรูปแบบวฒันธรรมองคก์ร่ ่   
  ปัจจยัสวนบุคคล ไดแ้กเพศ อาย ุสถานภาพการสมรส การศึกษา ตาํแหนงงา่ ่่ น อายงุานและ
รายไดต้อเดือน่  
  รูปแบบวฒันธรรมองคก์รตามแนวคิดของ ริชาด เอล ดาฟท ์(Richard L.daft, 2004 : 367) 
แบงออกเป็น ่ 4 ลกัษณะ ไดแ้ก วฒันธรรมแบบปรับตวั วฒันธรรมแบบมุงผลสาํเร็จ วฒันธรรมแบบ่ ่
เครือญาติ และวฒันธรรมแบบราชการ 
  ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ แรงจูงใจตามทฤษฎีปัจจยัแหงความสมหวงั ของ เฮิร์ซเบอร์ ่ (Herzberg, 
อา้งใน เจริญผล สุวรรณโชติ, 2551:59-61) ซ่ึงแบงเป็นปัจจยัจูงใจ่  และปัจจยัคาํจุน ดงันี้ ้  
  ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก ความสาํเร็จ การยอมรับ่  ลกัษณะของเนืองาน ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ้
ความกาวหนา้ และสถานะทางสงัคม้  
       ปัจจัยคาํจุน ไดแ้ก การบริหารและการจดัการ ผูบ้ริหาร สมัพนัธภาพกบผูบ้ริหาร ้ ่ ั
เง่ือนไขการทาํงาน เงินคาจา้ง่ /เงินเดือน ความสมัพนัธ์กบผูร้วมงาน ความยติุธรรม และความดีความชอบั ่  
 4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบรวบรวมขอ้มูล ็  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบรวบรวมขอ้มูล ไดแ้กแบ็ ่ บสอบถาม ซ่ึงแบงเป็น ่ 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกยวกบปัจจยัสวนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก ี่ ั ่ ่
เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส  การศึกษา ตาํแหนงงาน อายงุาน และรายไดต้อเดือน่ ่  
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  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกยวกบรูปแบบวฒันธรรมองค์กร โดยแบบสอบถามนี    ี่ ั ้  
ไดอ้า้งอิงมาจากเคร่ืองมือทดสอบรูปแบบวฒันธรรมองคก์รของ ริชาด เอล ดาฟท ์(Richard L. Daft, 2002 
อา้งใน วีรพล จกัษต์รีมงคล, 2548: 46) แบบทดสอบชุดนีมี ้ 14 ขอ้ แตละขอ้มี ่ 4 คาํตอบ ซ่ึงแทนคานิยม่
หรือสถานการณ์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามต้องเผชิญในองค์กรโดยผูต้อบแบบสอบถาม ต้องเลือก 
ทุกคาํตอบดว้ยการจดัลาํดบั (Rank) คาํตอบหรือสถานการณ์ท่ีเกดขึนกบองคก์รบอยนอ้ยท่ีสุดหรือไมิ ั ่ ่้
เคยเกดขึนเลย ไปหาบอยมากท่ีสุด โดยเรียงลาํดบัดงันี ิ ่้ ้ 1 หมายถึง เกดขึนบอยน้อยท่ีสุดหรือไมเคยิ ่ ่้
เกดขึนเลยิ ้  2 หมายถึง เกดขึนนาน ๆ ครังิ ้ ้  3 หมายถึง เกดขึนบอย และิ ่้ 4 หมายถึง เกดขึนบอยมากท่ีสุดิ ่้  
  ตอนท่ี  3 เ ป็นแบบสอบถามเกยวกบ  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรี่ ั  
กรมทรัพยากรนาํบาดาล้  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา ่ ่ (Rating scale) โดยผูต้อบ
จะเป็นผูป้ระเมินความรู้สึก หรือทัศนคติของตนเองตอข้อคาํถามแตละข้อ มีเกณฑ์่ ่ ให้คะแนน 
ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 5 ระดบั ตามมาตรวดัแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale). อา้งใน 
สุพิชญาย ์อดิศยัรัตกุล, 2550 : 52) ดงัน้ี 5 หมายถึง มากท่ีสุด 4 หมายถึง มาก  3 หมายถึง ปานกลาง 2 
หมายถึง นอ้ย และ 1หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
  การคาความเช่ือมนั่ ่  (Reliability) ของเคร่ืองมือ โดยนาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว้้
ไปทดลองใช ้(Try out) กบบุคลากรของกรมทรัพยากรนาํบาดาล จาํนวน ั ้ 30 คน และนาํมาหาคาความ่

เช่ือมนัโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิอลัฟ่า่ ่ ์  (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงไดค้าความ่
เช่ือมน่ั เทากบ่ ั  0.99 
 5. การเกบรวบรวมขอ้มูล็  
                      ผูว้ิจยัขอหนงัสือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัว 
ไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ถึงอธิบดีกรมทรัพยากรนําบาดาล  เพื ่อขออนุญาต้  
แจกแบบสอบถาม และเกบขอ้มูลจากกลุมตวัอยาง็ ่ ่  โดยผูว้ิจยันาํแบบสอบถามสงให้โดยตรงกบ่ ั
ตวัอยาง่  และขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม่  จาํนวน 350 ชุด และไดรั้บแบบสอบถาม 
กลบัคืนมา จาํนวน 336 ชุด โดยเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์สามารถนํามาใช้วิเคราะห์ขอ้มูลได้
จาํนวน 320 ชุด ซ่ึงมากกวาเกณฑข์นัตํ่่ ้ าตามท่ีไดค้าํนวณไว ้
 6. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  สถิติพืนฐานไดแ้ก คาร้อยละ้ ่ ่  (Percentage) คาเฉล่ีย่  (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน่  
(Standard Deviation) 
  สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของเคร่ืองมือไดแ้ก คาดชันีความสอดคลอ้ง ่ ่ (Index of Item 
Objective Congruence) และคาความเช่ือมนั่ ่  (Reliability) 
  สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานไดแ้ก คาสหสัมพนัธ์ไครสแควร์่ ่  (Chi-Square) และคา่
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์แบบงาย์ ่ ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation) 
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ผลการวจัิย 
 จากการวิจยั พบวา กรมทรัพยากรนาํบาดาล มีรูปแบบวฒันธรรมองคก์รแบบมุงผลสําเร็จ่ ่้
รองลงมา คือ แบบปรับตวั แบบเครือญาติ และแบบราชการ ตามลาํดบั กลุมตวัอยางของบุคลากรกรม่ ่
ทรัพยากรนาํบาดา้ ล มีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมในระดบัมาก และมีระดบัแรงจูงใจในกา
ทาํงานดา้นความสําเร็จสูงท่ีสุด รองลงมา คือแรงจูงใจดา้นผูบ้ริหาร แรงจูงใจดา้นการยอมรับ และ
แรงจูงใจดา้นสถานะทางสังคมตามลาํดบั เม่ือจาํแนกตามรูปแบบวฒันธรรมองคก์ร พบวาวฒันธรรม่
องค์กรแบบปรับตวัมีระดบัแรงจูงใจสูงสุดในระดบัมาก รองลงมาคือ วฒันธรรมองค์กรแบบราชการ 
วฒันธรรมองคก์รแบบมุงผลสาํเร็จและวฒันธรรมองคก์รแบบเครือญาติ ่  
 
ตารางท่ี 1 ผลรวมการเลือกรูปแบบวฒันธรรมองคก์ร 
 

จํานวนกล่มตวัอย่างทีเ่ลอืกุ  
รปแบบวฒัู นธรรมองค์กร 

จํานวน ร้อยละ 
แบบปรับตวั 93 29.06 
แบบมุงผลสาํเร็จ่  140 43.75 
แบบเครือญาติ 44 13.75 
แบบราชการ 43 13.44 

รวม 320 100 

 
                ความสมัพนัธ์ระหวางปัจจยัสวนบุคคล่ ่ กบแรงจูงใจในการทาํงาน พบวาตาํแหนงงานและอาย ุมีั ่ ่
ความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจด้านความสําเร็จท่ีเกดจากั ิ การทาํงานสําเร็จตามเป้าหมาย เพศ และอายุ มี
ความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจท่ีเกดจากการท่ีไดรั้บการยอมรับและความเช่ือถือจากผูบ้งัคบับญัชาและั ิ  
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สถานภาพการสมรส ตาํแหนงงาน่  อายงุานมีความสมัพนัธ์กบแรงจูงใจดา้นลกัษณะของั
งาน คือไดป้ฏิบติังานตรงกบความรู้ความสามารถ ั รวมถึงการไดใ้ชค้วามคิดริเริม และการมีสวนรวมใน่ ่ ่
การตดัสินใจในการปฏิบติังาน อายงุานมีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจดา้นความรับผิดชอบท่ีไดรั้บทงัการั ้
แบงหน้าท่ีรับผิดชอบ การได้่ ปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าท่ีและความมีอิสระสําหรับการปฏิบติังาน  
ตาํแหนงงานมีความสัมพันธ์กบแรงจูงใจ่ ั ดา้นความกาวหนา้ในการเลื่อนตําแหนงหนา้ที่การ้ ่
ปฏิบตัิงาน การเลื่อนขนัเงินเดือนและการไดร้ับมอบหมายหนา้ที่สาํคญัเพิมขึน ตาํแหนงงานและ้ ่ ้ ่
อาย ุงานมีความสัมพนัธ์กบ  แรงจูั งใจดา้นสถานะทางสังคมซ่ึงเห็นวาเป็นอาชีพท่ีสังคมให้่
ความสําคญัยกยอง่  ในสวนการศึกษา่  ตาํแหนง่ งาน และอายุงานมีความสัมพนัธ์กบการบริหารจดัการั
องค์กรท่ีเป็นระบบ เพศ สถานภาพการสมรสและอายุงาน มีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจทางด้านั
ความสัมพนัธ์กบผูบ้ริหารั ซ่ึงเกดจากความสะดิ วกในการติดตอประสานงานกบผูบ้ริหาร ในสวนการ่ ั ่
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กากบดูแลและการมีความยติุธรรมในการปกครองของผูบ้ริหาร สถานภาพการสมรส ตาํแหนงของงานํ ั ่
อายงุานและรายไดต้อเดือน มีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจดา้นความยติุธรรมจากการท่ีไดรั้บการปฏิบติั่ ั
อยางเทาเทียมกนทงัจากผูบ้งัคบับญัชา ่ ่ ั ้ เพื่อนรวมงานและองคก์ร เพศ อาย ุตาํแหนงงานและอายงุาน มี่ ่
ความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจดา้นความดีั ความชอบจากการไดรั้บการประกาศยกยองชมเชยในโอกาส่
ตางๆ การไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบท่ีเหมาะสม และไดรั้บโอกาสศึกษาเพ่ือเพิมพูนความรู้่ ่  
ความสัมพนัธ์ระหวางรูปแบบวฒันธรรมอ่ งคก์รกบแรงจูงใจในการทาํงาน พบวาวฒันธรรมองคก์รั ่
แบบปรับตวั แบบมุงผลสําเร็จ และแบบเครือญาติ มีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจดา้นความสําเร็จจาก่ ั
การทาํงานท่ีทาํได้สําเร็จทันตามเป้าหมายและแกปัญหาในการปฏิบัติงานได้สําเร็จลุลวงด้วยดี ้ ่
วฒันธรรมองคก์รแบบปรับตวั แบบมุงผลสาํเร็จ ่ แบบเครือญาติและแบบราชการ จะมีความสัมพนัธ์
กบแรงจูงใจั ดา้นการยอมรับและไดรั้บความเช่ือถือจากผูบ้งัคบับญัชา วฒันธรรมองคก์รแบบปรับตวั แบบ
มุงผลสาํเร็จ่ และแบบราชการ มีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจดา้นลกัษณะของเนืองาน ั ้ การไดป้ฏิบติังานท่ี
ตรงกบความรู้ความสามารถและไดร้วมั ่ ตดัสินใจในการปฏิบติังาน วฒันธรรมแบบเครือญาติและแบบ
ราชการมีความสัมพันธ์กบแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบท่ีได้รับและการได้เล่ือนตาํแหนงหน้าท่ี ั ่
วฒันธรรมองคก์รแบบปรับตวัมีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจดา้นความกาวหนา้ การไดเ้ล่ือนตาํแหนงหนา้ท่ี ั ้ ่
การพิจารณาขนัเงินเดือน้ และไดรั้บมอบหมายงานท่ีสาํคญั และมีความสมัพนัธ์กบแรงจูงใจดา้นสถานะั
ทางสังคม อาชีพการทาํงานเป็นอาชีพท่ีสังคมให้ความสําคญัยกยองและมีความศรัทธา่ ในวิชาชีพ 
วฒันธรรมองคก์รแบบมุงผลสาํเร็จและแบบราชการ ่ มีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจท่ีเกดจากการบริหารและั ิ
การจัดการขององค์กรเน่ืองจากมีการกาหนดนโยบาย เป้าหมายท่ีชัดเจนในการทาํงานํ และมีการ
บริหารงานท่ีเป็นระบบ  วัฒนธรรมองค์กรแบบปรับตัว  แบบเครือญาติและแบบราชการมี
ความสัมพนัธ์กบผูบ้ริหาร ท่ีมีลกัษณะนายกยองนับถือ มีความรู้ความสามารถและกลา้รับผิดชอบ ั ่ ่
สวนวฒันธรรมองคก์รแบบปรับตวั แบบมุงผลสาํ่ ่ เร็จ แบบราชการ มีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจดา้นั
สัมพนัธภาพกบผูบ้ริหาร คือการท่ีสามารถติดตอกบผูบ้ริหารไดด้ว้ยความสะดวก และผูบ้ริหารท่ีมีั ่ ั
ความยุติธรรมในการปกครอง วฒันธรรมองคก์รแบบปรับตวัมีความสัมพนัธ์กบเง่ือนไขการทาํงาน ั
ความเป็นกนเองในงานมีความสมัพนัธ์กบั ั แรงจูงใจดา้นเงินคาจา้ง่ /เงินเดือน คาตอบแทนพิเศษท่ีไดรั้บ่
อยางเหมาะสม มีความสัมพนัธ์กบความยติุธรรมในการพิจารณาขนัประจาํปี และมีความสัมพนัธ์กบ่ ั ั้
เพื่อนรวมงาน จากการท่ีจะไดรั้บความชวยเหลือ่ ่  รวมทงัไดรั้บคาํแนะนาํจากเพื่อน้ รวมงาน และมี่
ความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจด้านควาั มยุติธรรม จากการได้รับการปฏิบติัอยางเทาเทียมกน่ ่ ั จากเพื่อน
รวมงานและองคก์ร และมีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจดา้นความดีความชอบ มีการประกาศยกยอง่ ั ่
ชมเชยในวาระโอกาสตางๆ การไดรั้บการพิจารณาบาํเหน็จอยางเหมาะสมและไดรั้บโอกาสศึกษาดู่ ่
งานเพ่ือเพิมพนูความรู้ความสามารถ่  
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย ่ ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ่ (S.D.) และระดบัแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวม 
               ของบุคลากรกรมทรัพยากรนาํบาดาล จาํแนกตามรูปแบบวฒันธรรม้  
 

รปแบบวฒันธรรมู  

ปรับตัว ม่งผลสําเร็จุ  เครือญาติ ราชการ 
รวม แรงจงใจในการู

ทาํงาน 
 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั  S.D. ระดบั  S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 

ดา้นความสาํเร็จ 4.08 0.785 มาก 4.03 0.798 มาก 3.79 0.752 มาก 3.88 0.957 มาก 3.99 0.816 มาก 
ดา้นการยอมรับ 4.03 0.879 มาก 3.81 0.962 มาก 3.60 0.948 มาก 3.89 0.954 มาก 3.86 0.944 มาก 
ดา้นลกัษณะของเนืองาน้  3.78 0.944 มาก 3.60 0.981 มาก 3.62 1.015 มาก 3.71 1.189 มาก 3.67 1.007 มาก 
ดา้นความรับผดิชอบ 
ท่ีไดรั้บ 

3.90 0.914 มาก 3.64 1.102 มาก 3.62 0.969 มาก 3.64 1.191 มาก 3.71 1.051 มาก 

ดา้นความกาวห้ นา้ 
3.64 1.074 มาก 3.41 1.133 มาก 3.39 1.016 

ปาน
กลาง 

3.46 1.186 มาก 3.48 1.111 มาก 

ดา้นสถานะทางสงัคม 4.00 0.842 มาก 3.78 1.001 มาก 3.79 0.933 มาก 3.88 1.101 มาก 3.86 0.966 มาก 
ดา้นการบริหารการ
จดัการ 

3.67 0.951 มาก 3.58 1.039 มาก 3.58 0.875 มาก 3.67 1.127 มาก 3.62 1.005 มาก 

ดา้นผูบ้ริหาร 4.00 0.888 มาก 3.87 0.987 มาก 3.63 0.960 มาก 3.91 1.221 มาก 3.88 0.996 มาก 
ดา้นสมัพนัธภาพกบั
ผูบ้ริหาร 

3.75 1.012 มาก 3.56 1.096 มาก 3.51 1.066 มาก 3.71 1.182 มาก 3.63 1.083 มาก 

ดา้นเง่ือนไขการทาํงาน 3.81 0.958 มาก 3.65 1.021 มาก 3.61 0.914 มาก 3.59 1.209 มาก 3.68 1.019 มาก 
ดา้นเงินคาจา้ง่ /เงินเดือน 

3.60 1.117 มาก 3.40 1.245 
ปาน
กลาง 

3.39 1.190 
ปาน
กลาง 

3.26 1.417 
ปาน
กลาง 

3.44 1.230 มาก 

ดา้นความสมัพนัธ์กบั
ผูร้วมงาน่  

3.85 0.854 มาก 3.82 0.906 มาก 3.67 0.835 มาก 3.70 1.209 มาก 3.79 0.930 มาก 

ดา้นความยติุธรรม 
3.76 0.986 มาก 3.57 1.096 มาก 3.36 0.991 

ปาน
กลาง 

3.52 1.238 มาก 3.59 1.078 มาก 

ดา้นความดีความชอบ 
3.57 1.039 มาก 3.38 1.132 

ปาน
กลาง 

3.39 0.979 
ปาน
กลาง 

3.40 1.259 
ปาน
กลาง 

3.44 1.106 มาก 

รวม 3.82 0.946 มาก 3.65 1.036 มาก 3.57 0.960 มาก 3.66 1.174 มาก 3.69 1.024 มาก 

 
อภิปรายผล 
  จากผลของการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวางรูปแบบวฒันธรรมองค์กรกบแรงจูงใจ่ ั  
ในการทาํงานของบุคลากรกรมทรัพยากรนาํบาดาล้  มีประเดน็ท่ีนาสนใจและนาํมาอภิปรายผล ดงันี่ ้  
  ปัจจัยสวนบุคคลของบุคลากรกรมทรัพยากรนํ่ ้ าบาดาล มีความสมัพนัธ์กบแรงจูงใจั  
ในการทาํงาน ทงัตาํแหนงงาน อายุ เพศ สถานภาพการสมรส อายุงาน การศึกษา และรายไดต้อเดือน้ ่ ่
แตกตางจาก การศึกษาของ สุพิชญาย ์ อดิศยัรัตนกลุ ่ (2550) ท่ีพบวาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ่
เพศ ระดับการศึกษา ระดับตาํแหนงงาน และอายุงาน ไ่ มสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน่ ่ ่  
มีเพียงปัจจยัดา้นอายุเทานันท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน สวนการศึกษาของ่ ่ ่ ่้  
นนัทพร บุตรนอ้ย (2548) พบวากลุมตวัอยางมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีระดบัแรงจูงใจ่ ่ ่



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2553 

11 

โดยรวม ทุกด้าน มีคา เฉ ล่ี ยอยู ในระดับมาก  สอดคล้่ ่ อ งกบก ลุมตัวอย างของ บุคลากรั ่ ่  
กรมทรัพยากรนําบาดาล ที่สวนมากมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และมีระดบัแรงจูงใจ้ ่  
ในการทาํงานโดยรวมในระดบัมาก สําหรับวฒันธรรมองค์กรของกรมทรัพยากรนําบาดาล เป็นแบบ้  
มุงผลสํา เ ร็จ  ่ ซ่ึ งสอดคล้องกบมติคณะรัฐมนตรีเ ม่ือวันท่ีั 19 พฤษภาคม  2546 ท่ี เ ห็นชอบ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ซ่ึงต้องการให้ระบบราชการในปัจจุบันมุงเน้น่  
การปฏิบติังานแบบมุงผลสัมฤทธิ ่ ์ และมีการวดัผลงานด้วยตวัชีวดัในรูปแบบตางๆ เชน การจดัทาํ้ ่ ่  
คาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปี การจดัทาํตวัชีวดัผลการดาํเนินงานตาม้ คาํรับรองการปฏิบติั
ราชการ การจดัทาํตวัชีวดัรายบุคคล เป็นตน้ ทาํให้้ การปฏิบติังานขององคก์ร ตอ้งเนน้ในการทาํงาน
เชิงรุก บุคลากรในองคก์ร จะตอ้งเขา้ใจในวิสัยทศัน์ พนัธกจ เป้าหมายกลยุทธ์ขององคก์รชดัเจน ซ่ึงิ
แตกตางจากงานวิจยัของ่ วีรพล จกัษต์รีมงคล (2548) ท่ีพบวา่ พนกังานฝ่ายครัวการบิน บริษทัการบิน
ไทย จาํกดั(มหาชน) ณ สนามบินดอนเมือง มีรูปแบบวฒันธรรมองคก์รแบบราชการ แรงจูงใจในการ
ทาํงานของบุคลากรกรมทรัพยากรนาํบาดาล้ โดยรวมอยูในระดบัมาก เน่ืองจากบุคลากร่ ท่ีเป็นกลุม่
ตวัอยาง่ สวนใหญ เป็นขา้ราชการ่ ่  และอยใูนตาํแหนงระดบัทวัไป มีรายไดส้วนใหญ่ ่ ่ ่่ ไมเกน ่ ิ 20,000 บาท
ทาํให้บุคลากรกลุมนีมีความมานะ่ ้ อุตสาหะในการปฏิบติังานพฒันาตนเอง แรงจูงใจในดา้นตางๆ่  
จึงมีผลตอการทาํงานมาก ทงัการทาํงานสําเร็จ และได้รับคาํชมเชย หรือ่ ้ การได้รับการพิจารณา 
ให้รับผิดชอบในงานท่ีสําคญัเพิมขึน รวมถึงการได้รับการพิจารณาขนัประจาํปีอ่ ้ ้ ยางเหมาะสม ่
นอกจากนี การได้รับมอบหมายงานท่ีตรงกบความรู้้ ั และความสามารถ และได้ใช้แนวความคิด 
ของตนเอง โดยไมถูกจาํกดกรอบการคิด กทาํให้บุคลากรกรมทรัพยากรนาํบาดาล มีความพยายามใ่ ั ็ ้
การปฏิบติังานให้เกดผลสัมฤทธิมากขึนิ ์ ้  การท่ีกรมทรัพยากรนาํบาดาล้  มีรูปแบบวฒันธรรมองคก์ร
แบบมุงผลสาํเร็จ่  และมีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจในการทาํงานดา้นตางๆั ่  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวีร
พล จกัษต์รีมงคล (2548) ท่ีพบวา่ รูปแบบของวฒันธรรมองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบความพึงพอใจในั
ก ารทํา ง านโดยรวมของพนั กงาน  และสอดคล้องกบการ ศึ กษาของไชน์  ั ( Schien,1985)  
ท่ีพบวาวั่ ฒนธรรมองคก์ร เป็นเคร่ืองมือท่ีชวยเพิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ร ่ ่ และคูนท ์
(Koontz, 1988) ยงัพบวาความสาํเร็จขององคก์ร สวนหน่ึงไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมองคก์ร่ ่  สวนดา้น่
แรงจูงใจในการทาํงาน จากการวิจัยพบวาบุคลากร่ ของกรมทรัพยากรนําบาดาล มีแรงจูงใจดา้้
ความสาํเร็จในการทาํงานในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบงานวิจยัของั สุพร เจดีย ์(2548) ท่ีศึกษาวิจยั
ความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั ทาอากาศยานไทย จาํกด ่ ั (มหาชน) และพบวา่  
ความพึงพอใจของพนักงานโดยภาพรวม และรายด้านอยูในระดับมาก่  ซ่ึงการท่ีบุคลากรของ 
กรมทรัพยากรนําบาด้ าล มีแรงจูงใจดา้นความสําเร็จในการทาํงานในระดบัมาก เน่ืองจากการได้
ปฏิบติังานสําเร็จตามเป้าหมาย การมีสวนรวมในการตดัสินใจ และสามารถแกไขปัญหาในการ่ ่ ้
ปฏิบัติงานได้ ทาํให้บุคลากรมีความมุงมันท่ีจะทาํ่ ่ สิง่ อ่ืนตอไปได้ เน่ืองจากสามารถปฏิบัติงาน่  
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ท่ีไดรั้บมอบสาํเร็จตามเป้าหมายแลว้ แรงจูงใจในดา้นผูบ้ริหารสัมพนัธภาพกบผูบ้ริหาร อยใูนระดบัมากั ่  
เน่ืองจากผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถ กลา้รับผิดชอบรวมถึงผูบ้ริหารให้ความสําคญักบการั  
มีปฏิสัมพนัธ์กบผูใ้ตบ้งัคบับญัชาั  ให้ความยุติธรรมในการปกครองในองคก์ร และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
สามารถติดตอ่ ประสานงานกบผูบ้ริหารได้อยางสะดวกรวดเร็วั ่  นําไปสูการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว่  
มีความเป็นกนเองั ในการปฏิบติังาน ทงั้ ผูบ้ริหาร เพื่อนรวมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา่  นอกจากน้ี
ผูบ้ริหารยงัให้การสนับสนุนผูใ้ต้บังคับบัญชาให้มีโอกาสได้รับการพิจารณาความดีความชอบ 
อยางเหมาะ่ สม และยงัสงเสริมใหไ้ดรั้บการศึกษา อบรม ดูงานเพื่อเพิมพนูความรู้ดว้ย่ ่  สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของชลิล  ปาลเดชพงศ ์(2548) ท่ีพบวาแรงจูงใจในการทาํงาน ่ ดา้นความสาํเร็จในการปฏิบติังาน 
ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความสัมพันธ์กบหัวหน้าหนวยงานั ่  และด้านความสัมพันธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาอยใูนระดบัมาก ่ และพูนเดช สุริบุตร (2548) ยงัพบวา ่ ความพึงพอใจของขา้ราชการกรม
ศุลกากร โดยภาพรวมและรายด้าน (สภาพการทํางาน เพื่อนรวมงาน่  เงินเดือนและสวัสดิการ 
การยอมรับ ความมันคงและปลอดภัย  ภาวะผู ้นํา่  โอกาสในความกาวหน้า ความรับผิดชอบ ้
ความสาํเร็จของงาน) ความพึงพอใจในการทาํงานอยใูนระดบัมาก่  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัครังนี้ ้  
 กรมทรัพยากรนําบาด้ าล เป็นองคก์รที ่ม ีรูปแบบวฒันธรรมองคก์รแบบมุงผลสําเร็จ ่  
ซ่ึงเป็นสิงท่ีดีสําหรับการปฏิบติังานราชการในปัจจุบนั แตจากการวิจัย พบวาแรงจูงใจเกยวกบ่ ่ ่ ี่ ั  
การยกยองช่ มเชยในโอกาสตางๆ อยูในระดบัปานกลาง เพื่อให้บุคลากร่ ่ ของกรมทรัพยากรนาํบาดาล้  
เกดความิ ภาคภูมิใจมีความพยายามในการปฏิบติังาน และไดรั้บการช่ืนชมยอมรับจากบุคคลอ่ืนมากขึน้  
ผูบ้ริหารองคก์รอีกทงั้ ผูบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อนรวมงาน ควร่ จดัให้มีกระบวนการในการยกยองชมเชย่  
ผูท่ี้สามารถปฏิบติังานได้เป็นผลสําเร็จ ด้วยความทุมเท ขยนัอดทน่  เพื่อเป็นขวญักาลงัใจให้กบํ ั
บุคลากรใหส้ามารถปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน้  
 ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัครังตอไป้ ่  
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กร ท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการทํางาน่  
ของบุคลากรของกรมทรัพยากรนําบาดาล ที่ปฏิบตัิหนา้ที่ในพืนที่ที่ตางกน ซ่ึงแตละทอ้งถินจะม้ ้ ่ ั ่ ่
ประเพณี วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมทอ้งถินท่ีแตกตางกน วามีแรงจูงใจแตกตางหรือเหมือนกน่ ่ ั ่ ่ ั
อยางไร่  
 2 .  ควรมีการศึกษาถึงปัจจัย อ่ืน  ท่ีอาจสงผลกระทบในการทํางานของ่ บุคลากร 
กรมทรัพยากรนาํบาดา้ ล เชน แบบผูน้าํของหวัหนา้งาน บรรยากาศการทาํงานภายในองคก์ร หรือปัจจั่
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สภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ เพื่อนาํผลการวิจยัท่ีไดเ้ป็นฐานขอ้มูลในการวางแผนพฒันาทกัษะของบุคลากร 
หรือพฒันาองคก์ร ตอไป่  
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