
เปรียบเทียบวฒันธรรมการท างานเป็นทีมของวิศวกรในอุตสาหกรรมยานยนต์ : 
กรณศึีกษา บริษัท ทาทา เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) จ ากัด  

กบั บริษัท อซูีซุเทคนิคคลัเซนต์เตอร์ เอเชีย จ ากดั 
 

TEAM WORKING CULTURE OF ENGINEERS IN AUTOMOTIVE 
INDUSTRY: A CASE STUDY OF TATA TECHNOLOGIES 

(THAILAND) LIMITED AND ISUZU TECHNICAL CENTER  
OF ASIA CO., LTD. 

 
 
 

 
พรเทพ  พรหฤทยั 

 
 

 
 

การค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 
ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต วชิาเอกการจัดการวศิวกรรมธุรกจิ 

คณะบริหารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

ปีการศึกษา 2559 
ลขิสิทธ์ิของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี



เปรียบเทียบวฒันธรรมการท างานเป็นทีมของวิศวกรในอุตสาหกรรมยานยนต์ : 
กรณศึีกษา บริษัท ทาทา เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) จ ากัด  

กบั บริษัท อซูีซุเทคนิคคลัเซนต์เตอร์ เอเชีย จ ากดั 
 

 
 
 
 
 
 

 
พรเทพ  พรหฤทยั 

 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 
ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต วชิาเอกการจัดการวศิวกรรมธุรกจิ 

คณะบริหารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

ปีการศึกษา 2559 
ลขิสิทธ์ิของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี



 



เปรียบเทียบวฒันธรรมการท างานเป็นทีมของวิศวกรในอุตสาหกรรมยานยนต์ : 
กรณศึีกษา บริษัท ทาทา เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) จ ากัด  

กบั บริษัท อซูีซุเทคนิคคลัเซนต์เตอร์ เอเชีย จ ากดั 
 

 
 
 
 
 
 

 
พรเทพ  พรหฤทยั 

 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 
ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต วชิาเอกการจัดการวศิวกรรมธุรกจิ 

คณะบริหารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

ปีการศึกษา 2559 
ลขิสิทธ์ิของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี





(3) 

หัวข้อการค้นคว้าอสิระ เปรียบเทียบวฒันธรรมการท างานเป็นทีมของวศิวกร 
  ในอุตสาหกรรมยานยนต ์: กรณีศึกษา บริษทั ทาทา เทคโนโลยส์ี  
  (ประเทศไทย) จ ากดั กบั บริษทั อีซูซุเทคนิคคลัเซนตเ์ตอร์ เอเชีย จ ากดั 
ช่ือ - นามสกุล นายพรเทพ  พรหฤทยั 
วชิาเอก การจดัการวศิวกรรมธุรกิจ 
อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตราจารยเ์นตร์พณัณา  ยาวริาช, ปร.ด. 
ปีการศึกษา 2559 
 

บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมการท างาน
เป็นทีม  ประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม และความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมการท างานเป็นทีม
กบัประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของวิศวกรในอุตสาหกรรมยานยนต์ กรณีศึกษา บริษทั ทาทา 
เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) จ ากดั กบั บริษทั อีซูซุเทคนิคคลัเซนตเ์ตอร์ เอเชีย จ ากดั  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ วศิวกรในอุตสาหกรรมยานยนตก์รณีศึกษาทั้งสองบริษทั 
บริษทัละ 90 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผลขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย Independent Sample t-test, One-
way ANOVA และ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

 ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวฒันธรรมการท างานเป็นทีมและ
ประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของวิศวกรทั้งสองบริษทั อยู่ในระดับมากท่ีสุด ความสัมพนัธ์
ระหวา่งวฒันธรรมการท างานเป็นทีมกบัประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของวิศวกร มีความสัมพนัธ์
กนัในดา้นขั้นตอนการท างานท่ีถูกตอ้ง ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินงาน ดา้นสมาชิกมี
ส่วนร่วมและมีโอกาสเป็นผูน้ า และด้านการสนับสนุนและไวว้างใจกนั มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัเหมือนกนัทั้งสองบริษทั และแตกต่างกนัท่ีวฒันธรรมการท างานเป็นทีมดา้นการติดต่อส่ือสาร
อย่างเปิดเผยของวิศวกรใน บริษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม  แต่บริษทั อีซูซุ เทคนิคคลัเซนตเ์ตอร์ เอเชีย จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์ 
ค าส าคัญ :   วฒันธรรมการท างานเป็นทีม  ประสิทธิภาพ  บริษทั ทาทา เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) จ ากดั   
       บริษทั อีซูซุ เทคนิคคลัเซนตเ์ตอร์ เอเชีย จ ากดั 
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ABSTRACT 
  
 The independent study was carried out to investigate the opinions towards team working 
culture, its efficiency, and the relationship between team working culture and its efficiency of 
engineers working in automotive industry of Tata Technologies (Thailand) Limited and Isuzu 
Technical Center of Asia Co., Ltd. 
 The samples, selected by purposive sampling, were 90 engineers who were currently 
working in both companies. A questionnaire was used as an instrument for data collection. 
Descriptive statistics used for data analysis were Frequency, Percentage, Mean, and Standard 
Deviation whereas inferential statistics included the Independent Samples t-test and Pearson 
Correlation Coefficient. 
 The results revealed that the opinions towards team working culture and its efficiency of 
both groups were at the highest level. Moreover, the relationship of the two factors was positively 
related in terms of the correct working procedure, their involvement in decision making, members’ 
participation and leadership opportunity, and support and trust.  However, this relationship in terms 
of talking openly of the two groups was different. The result from Tata Technologies (Thailand) 
Limited showed the positive relationship while that from Isuzu Technical Center of Asia Co., Ltd. 
did not indicate any relationship.   
Keywords:   team working culture, efficiency, Tata Technologies (Thailand) Limited,  
 Isuzu Technical Center of Asia Co., Ltd. 
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