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ฉบบันี้ใหมีความสมบูณและถูกตองมากยิ่งขึ้น

ผูวจิยัขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารย คณะสังคมศาสตรทุกทานที่ไดประสาทวิชาความ
รูใหผูวิจัยไดรับประสบการณเรียนอันมีคายิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพัชราวดี  แพรัตกุล  ผูอํ านวยการกองวิเทศสัมพันธ สํ านักงาน
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ไดกรุณาแนะแนวทางในการศึกษาและสงเสริมใหมีโอกาส
ไดศกึษาตอในระดับปริญญาโท คุณสมศักดิ์  ทับทิมทอง  หัวหนางานความรวมมือระหวางประเทศ 
ที่ไดใหคํ าปรึกษาในการทํ าวิทยานิพนธ และอบรมสั่งสอนผูวิจัยเสมอมา ขอบคุณชาวกองวิเทศ
สัมพันธทุกคน ที่ใหกํ าลังใจในการศึกษาตลอดมา และขอขอบคุณเพื่อนๆ สาขาสังคมวิทยา
ประยกุต รุนที ่9 ทุกคน ที่คอยหวงใยและคอยเปนกํ าลังใจใหชวงระหวางศึกษาเลาเรียนในครั้งนี้

สุดทายขอกราบขอบพระคุณพอกับแมและทุกคนในครอบครัว ที่ไดสนับสนุนและให
กํ าลังใจในการศึกษาในระดับปริญญาโท จนประสบความสํ าเร็จรวมถึงพี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ 
ชาวชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทีเ่ปนกํ าลังใจตลอดมา
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จ ําแนกตามอายุ 68

16 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางจํ าแนกตาม
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18 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการของกลุมตัวอยาง จํ าแนกตามระดับตํ าแหนง 74
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22 ความแตกตางระหวาง ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตามระดับ
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23 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการของกลุมตัวอยาง จํ าแนกตามระยะเวลา
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27 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดานการสนับสนุนให
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30 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดานความยืดหยุนจํ าแนกตาม
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31 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดานความยืดหยุน
จ ําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 84

32 ความแตกตางระหวาง ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในดานความยืดหยุนในแตละกลุมเปนรายคู 85

33 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอบรรยากาศ
องคการของกลุมตัวอยางในดานการรับรูในผลงานจํ าแนกตามระยะเวลา
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34 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดานการรับรู
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35 ความแตกตางระหวาง ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตามระยะ
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36 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอบรรยากาศ
องคการของกลุมตัวอยางในดานการติดตอส่ือสารที่เปดเผยจํ าแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 87

37 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดานการติดตอ
ส่ือสารที่เปดเผย จํ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 87

38 ความแตกตางระหวางความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในดานการติดตอส่ือสารที่เปดเผย
แตละกลุมเปนรายคู 88

39 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดานความเปนอิสระ
จ ําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 88

40 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดาน
ความเปนอิสระจํ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 89

41 ความแตกตางระหวาง ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในดานความเปนอิสระแตละกลุมเปนรายคู 89

42 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ของกลุมตวัอยางในดานรางวัลตอบแทนจํ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน90
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43 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดาน
รางวลัตอบแทน จํ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน 90

44 ความแตกตางระหวาง ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในดานรางวัลตอบแทนแตละกลุมเปนรายคู 91

45 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามระดับเงินเดือน 92

46 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางจํ าแนกตาม
ระดับเงินเดือน 92

47 ความคดิเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในแตละดาน
จ ําแนกตามระดับเงินเดือน 92

48 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดานโครงสรางการทํ างาน
จ ําแนกตามระดับเงินเดือน 95

49 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในโครงสราง
องคการจํ าแนกตามระดับเงินเดือน 95

50 ความแตกตางระหวาง ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
จ ําแนกตามระดับเงินเดือนดานโครงสรางการทํ างาน
แตละกลุมเปนรายคู 96

51 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการของกลุม ตัวอยางในดานความอบอุนและ
การสนับสนุนจ ําแนกตามระดับเงินเดือน 96

52 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดานความอบอุน
และการสนับสนุน จ ําแนกตามระดับเงินเดือน 97



(9)

สารบาญตาราง (ตอ)

ตารางที่ หนา

53 ความแตกตางระหวางความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตาม
ระดับเงินเดือนในดานความอบอุนและการสนับสนุนแตละกลุมเปนรายคู 97

54 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอบรรยากาศ
องคการของกลุมตัวอยางในดานการยนิยอมใหมีความขัดแยงในองคการ
จ ําแนกตามระดับเงินเดือน 98

55 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดานยนิยอม
ใหมีความขัดแยงในองคการ จํ าแนกตามระดับเงินเดือน 98

56 ความแตกตางระหวางความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตาม
ระดับเงินเดือนในดานการยิน ยอมใหมีความขัดแยงในองคการ
แตละกลุมเปนรายคู 99

57 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 100



(10)

สารบาญภาพ

ภาพที่ หนา

1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 43



บทท่ี  1

บทนํ า

ความสํ าคัญของปญหา

องคการเปนหนวยงานทางสังคมที่รูจักกันและมีการประสานเขาดวยกันเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน พรอมกับการมีขอบเขตที่สามารถแยกชัดเปนเอกเทศได โดยในเวลาเดียวกันจะมี
หนาที่หรือประกอบกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่เปนงานที่กระทํ าตอเนื่องโดยมีจุดมุงที่จะให
บรรลุในเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว (ธงชัย, 2540: 1) การท ํางานไมวาจะในองคการใด
กต็าม แตละคนไมสามารถทํ างานคนเดียวไดทุกคนจะตองมีการติดตอประสานงานกัน ทํ างาน
รวมกัน และเมื่อทุกคนมาอยูรวมกันเปนกลุมจึงจํ าเปนอยางยิ่งที่องคการจะตองจัดระเบียบของ
การอยูรวมกัน มีความเกี่ยวของผูกพันกัน เกื้อประโยชนซ่ึงกันและกัน มีความตั้งใจที่จะทํ างาน
รวมกนัอยางเต็มที่และรูสึกสะดวกสบายปลอดภัยที่จะทํ างานอยูรวมกันอยางมีความสุข วิธีการ
หนึ่งที่องคการจะสามารถทํ าได คือ การสรางบรรยากาศในการทํ างานที่ เหมาะสม   
เอื้อประโยชนตอการทํ างานและเปนตัวกระตุนและแรงจูงใจใหบุคคลทํ างาน พรอมที่จะให
ก ําลังกายและแรงใจที่มีอยูทํ างานไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เพื่อความสํ าเร็จขององคการ

บรรยากาศองคการนี้ มีความสํ าคัญตอผูบริหารและบุคคลอื่นดวยเหตุผล 3 ประการคือ 
ประการแรก บรรยากาศองคการบางอยาง ทํ าใหผลการปฏิบัติงานดีกวาบรรยากาศอื่นๆ 
ประการที่สองผูบริหารมีอิทธิพลตอบรรยากาศองคการโดยเฉพาะอยางยิ่งแผนกงานภายใน
องคการประการที่สาม ความเหมาะสมระหวางบุคคลและองคการปรากฏวามีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานและความพอใจของบุคลากร (สมยศ, 2535: 330)

องคการที่มีบรรยากาศในการทํ างานที่ดีจะทํ าใหผู ปฏิบัติงานมีความรักสามัคคีมี
ความเขาใจกัน มีขวัญและกํ าลังใจที่ดี ยินดีปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ มีความคิดริเร่ิมในการ
ท ํางานและสามารถลดความขัดแยงระหวางผูปฏิบัติงานในองคการได (อางถึงในชาญชัย, 2531: 
17) และในทางกลับกันองคการใดที่มีบรรยากาศไมพึงประสงคยอมทํ าใหผูรวมงานไมอยาก
ท ํางานขาดความตั้งใจ ขาดความเอาใจใส และขาดความกระตือรือรนในการที่จะทํ างานในที่สุด 
และในแตละองคการ ปจจัยที่สํ าคัญที่สุดในการบริหารงานก็คือ คน หรือบุคลากร ทั้งนี้
เพราะความสํ าเร็จของงานขึ้นอยูกับบุคลากรผูปฏิบัติงานเปนสํ าคัญ องคการใดมีบุคลากรที่มี
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ความตั้งใจในงานสูง ก็จะสงผลตอความสํ าเร็จตอการปฏิบัติงานและสงผลถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคการในที่สุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนองคการทางสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ใหบริการ
การศกึษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทํ าการสอน ทํ าการวิจัย ใหบริการทางวิชาการ
แกสังคมและทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการดํ าเนินภารกิจและกิจกรรมตางๆ ของ
มหาวทิยาลยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแบงการบริหารงานเปนระดับคณะ สํ านัก สถาบัน 
เพื่อรองรับการดํ าเนินภารกิจหลักและสนับสนุนกิจกรรมทุกดานของมหาวิทยาลัยอันจะนํ าไปสู
การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเขมแข็งตอไป สํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปนหนึ่งในหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มีความสํ าคัญกอตั้งขึ้นมาเพื่อทํ าหนาที่
เฉพาะในการบริหารงานทั่วไป ติดตอประสานงานตางๆ ควบคุมและดูแลบุคลากร หนวยงานที่
สังกดัส ํานักงานอธิการบดีประกอบดวย กองกลาง กองการเจาหนาที่ กองกิจการนิสิต กองคลัง
กองแผนงาน กองบริการการศึกษา กองวิเทศสัมพันธ และกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 
และการที่จะทํ าใหหนวยงานในสังกัดสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปฏิบัติงานดังกลาวไดตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาตรกํ าหนด
ภารกิจตางๆ ที่วางไวนั้นจะตองสรางความรู และความเขาใจในการทํ างานสรางความคุนเคย
รวมกันของบุคลากรในสังกัดสํ านักงานอธิการบดีใหมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปใน
ทศิทางเดียวกันวิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสมคือ การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํ างาน

ผูวิจัยในฐานะบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบรรยากาศ
องคการของบุคลากร สํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน และ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของบุคลากร สํ านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เพื่อเปนขอมูลสํ าหรับผูบริหารและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการพิจารณาปรับปรุงบรรยากาศองคการสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาบรรยากาศองคการของสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วทิยาเขตบางเขน
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2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของบุคลากรสํ านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1. ทํ าใหทราบระดับและปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของบุคลากร 
สํ านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

2 เพื่อเปนขอมูลสํ าหรับผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของในการพิจารณาปรับปรุง
บรรยากาศองคการของบุคลากร สํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
ซ่ึงจะนํ าไปสู การพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการและ
เอื้ออํ านวยตอการทํ างาน

ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากกลุ มบุคลากรสํ านักงาน
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จํ านวน 146 คน (กองแผนงาน สํ านักงาน
อธิการบดี, 2546)

นิยามศัพท

“บรรยากาศองคการ” หมายถึง ความคิดเห็นตอลักษณะสภาพแวดลอมตางๆ ของ
หนวยงานสํ านักงานอธิการบดีเกี่ยวกับมิติตางๆ ขององคการประกอบดวย 10 มิติ คือ โครงสราง
การทํ างาน ความอบอุนและการสนับสนุน การสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนา 
การยินยอมใหมีความขัดแยงในองคการ ความยืดหยุน การรับรูในผลงาน การติดตอส่ือสาร
ทีเ่ปดเผย ความเปนอิสระ ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และรางวัลตอบแทน

“โครงสรางการทํ างาน” หมายถึง เปาหมาย นโยบาย วิธีการทํ างาน หนาที่ความ
รับผิดชอบไดถูกกํ าหนดขึ้นมาอยางชัดเจน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
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“ความอบอุนและการสนับสนุน” หมายถึง การที่ผูบังคับบัญชาไดใหคํ าแนะนํ าในการ
ปฏิบัติงานหรือสรางความอบอุ นและสนับสนุนการทํ างานใหแกบุคลากรรวมทั้งใหความ 
ชวยเหลือในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในองคการ

“การสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนา” หมายถึง การที่องคการมีนโยบาย
สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมและรับการพัฒนาทกัษะในการทํ างานในหนาที่ โดยการ
สนบัสนุนใหบุคลากรไดลาศึกษาตออยางเทาเทียมกัน

“การยินยอมใหมีความขัดแยงในองคการ” หมายถึงการที่องคการเปดโอกาสใหมีความ
ขัดแยงไดในสํ านักงานอธิการบดีกรณีที่บุคลากรมีความคิดเห็นไมตรงกันและถือวาเปนเรื่องปกติ
ธรรมดาที่เกิดขึ้นในองคการ

“ความยืดหยุน” หมายถึง การที่องคการไมเนนความเครงครัดจนเกินไปในการปฏิบัติงาน
คือสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เนนตามสายการบังคับบัญชาเพื่อสามารถแกไขปญหาตางๆ 
ไดทันทวงที

“การรับรูในผลงาน” หมายถึง การที่องคการสนับสนุนยกยองและเผยแพรผลงานที่ดีเดน
ของบุคลากรใหหนวยงานภายในและภายนอกทราบอยางทั่วถึง

“การติดตอส่ือสารที่เปดเผย” หมายถึง สภาพการแลกเปลี่ยนขอมูลอยางรวดเร็วระหวาง
หนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการและไมมีการปกปดซอนเรน สามารถเปดเผยซึ่งกัน
และกัน รวมถึงการติดตอส่ือสารระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา

“ความเปนอิสระ” หมายถึง การที่บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการ
ทํ างานและสามารถตัดสินใจในหนาที่ความรับผิดชอบของตนได

“ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน” หมายถึง การที่สมาชิกในองคการมีความรวมมือ
ประสานงานและเต็มใจรวมกันท ํากิจกรรมตางๆ ของสํ านักงานอธิการบดี

“รางวัลตอบแทน” หมายถึง การที่องคการมีระบบตอบแทนบคุลากรที่ปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพโดยวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนดวยความยุติธรรมตามความสามารถของ
บุคลากรในองคการ
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ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง อายุ สถานภาพสมรส ระดับตํ าแหนง ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ระดับเงินเดือนบุคลากร

อายุ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตเกิดจนถึงปจจุบันตามปฏิทินของบุคลากรสํ านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพในการสมรสในปจจุบันของบุคลากรในสํ านักงาน
อธิการบดี แบงเปน 2 กลุม คือ โสด และสมรสแลว (ทั้งนี้รวมถึงผูที่หยาราง แยกกันอยู หรือ
คูสมรสที่เสียชีวิตแลวดวย)

ระดับตํ  าแหนง หมายถึง ระดับตํ าแหนงในการทํ างานซึ่งกํ าหนดตามระเบียบ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ของผูตอบแบบสอบถามตั้งแตระดับ 1 ถึง ระดับ 9 ขึ้นไป

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสํ านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ของบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน แตละรายโดยนับตามรอบปงบประมาณ

ระดับเงินเดือน หมายถึง เงินรายเดือนที่บุคลากรของบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ไดรับจากงบประมาณรายจาย ประจํ าป 2546

บคุลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หมายถึง ขาราชการสาย ข ขาราชการ สาย ค และ
พนกังานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ตามกฏกระทรวงฉบับที่ 2 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 ขอ 11 (ก) (ข) (ค) และ
ตามความในมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 และโดยอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุม คร้ังที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2544 
ขอ 4
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บทท่ี  2

การตรวจเอกสาร

จากการตรวจเอกสาร ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํ ามา
เปนแนวทางในการศึกษา โดยแบงตามหัวขอดังนี้

1. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ

2. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น

3. สํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบรรยากาศองคการ

ความหมายของบรรยากาศองคการ

ค ําวา “บรรยากาศองคการ” มีผูใหความหมายไวหลายทัศนะ ดังตอไปนี้

Glimer (1971: 28) ใหความหมายบรรยากาศองคการ คือ ลักษณะตางๆ ที่ทํ าใหองคการหนึ่ง
แตกตางไปจากอีกองคการหนึ่ง และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในองคการ รวมทั้งกระบวน
การตางๆ ในองคการ

Litwin และ Stringer (1968: 1) ใหความหมายบรรยากาศองคการหมายถึง องคประกอบ
ของสภาพแวดลอมขององคการซึ่งรับรูโดยบุคลากรขององคการทั้งทางตรงและทางออมและ
มอิีทธิพลตอการจูงใจและการปฏิบัติงานในองคการ

ชาญชัย  อาจินสมาจารย (2531: 50) ใหความหมายวา บรรยากาศคือส่ิงที่ทํ าใหการ
ปฏิบตัิงานในองคการมีประสิทธิภาพและสนองความตองการของพนักงาน
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นภิา  แกวศรีงาม (2527: 211) ใหความหมายวา บรรยากาศองคการ หมายถึง ทุกสิ่ง 
ทุกอยางที่ประกอบกันขึ้นมาเปนคุณลักษณะของสภาพแวดลอมในองคการและสภาพแวดลอม
ของงานที่บุคคลในองคการเกิดการรับรูในสภาพเหลานั้นทั้งทางตรงและทางออม การรับรูอันเกิด
จากสภาพแวดลอมเหลานี้จะเปนแรงกดดันที่มีอิทธิพลผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมในการ
ทํ างานออกมา

เทพนม  เมืองแมน และสวิง  สุวรรณ (2540: 278) ไดใหความหมายของบรรยากาศ 
องคการวา หมายถึง ตัวแปรชนิดตางๆ เมื่อนํ ามารวมกันแลว มีผลกระทบตอระดับการทํ างานหรือ
การปฏิบัติงานของผูดํ าเนินงานภายในองคการ

พะวงพิศ  วัฒนกิจ และมาล ี  กาบมาลา (2541: 8) ไดใหความหมาย ของบรรยากาศ 
องคการวา หมายถึงสภาพการปฏิบัติงานรวมกันของบุคคลภายในองคการนั้นๆ อันเนื่องมาจาก
การปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมของทุกคนในองคการ อันจะสงผลตอผลการปฏิบัติงานของคน
ในองคการทั้งผลดีและผลเสียได

สมยศ  นาวีการ (2540: 192) ใหความหมาย บรรยากาศองคการ คือ กลุมลักษณะของ
สภาพแวดลอมของงานของพนักงานที่รับรูทั้งโดยทางตรงและทางออม และบรรยากาศเปนแรง 
กดดนัที่สํ าคัญอยางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของพวกเขาในการทํ างาน

อรุณ  รักธรรม (2523: 31 ) กลาววา บรรยากาศองคการหมายถึง ชุดของคานิยมทัศนคติ 
และขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงมีผลกระทบตอวิถีทางที่คนมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสํ าเร็จ

Brown และ Moberg (1980: 667) กลาววา บรรยากาศองคการ คือ กลุมลักษณะตางๆ 
ทีบ่คุลากรในองคการสามารถรับรูเปนการบรรยายลักษณะหรือสภาพขององคการ บรรยากาศเปน
เครื่องบงชี้ความแตกตางระหวางองคการหนึ่งกับอีกองคการหนึ่ง บรรยากาศจะยังคงอยูในชวง
ระยะเวลาหนึ่งเทานั้น เมื่อสภาพการณเปลี่ยนแปลงไป เชน เปลี่ยนผูนํ าหรือรูปแบบของความเปน
ผูนํ า บรรยากาศองคการยอมเปลี่ยนแปลงตามไปดวย และบรรยากาศขององคการจะมีผลตอ
พฤติกรรมของคนในองคการ
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จากความหมายที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา บรรยากาศองคการ หมายถึง ความคิดเห็น
ของบุคคลที่มีตอสภาพแวดลอมขององคการทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงเปนลักษณะของแตละ
องคการอันจะสงผลถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ

องคประกอบของบรรยากาศองคการ

พะวงพศิ  วัฒนกิจ และมาลี  กาบมาลา (อางถึงใน มานิดา, 2544: 9) กลาววา องคประกอบ
ของบรรยากาศองคการ หมายถึง พฤติกรรมของทุกคนในองคการที่มีผลตอการปฏิบัติงานรวมกัน
กอใหเกิดบรรยากาศองคการ สามารถวัดไดจากการสอบถามทัศนะหรือความรูสึกนึกคิดหรือความ
คิดเห็นของสมาชิกในองคการที่มีตอพฤติกรรมของผูรวมงาน และที่มีตอพฤติกรรมของผูบริหาร
ขององคการที่ปฏิบัติงานรวมกัน

Halpin (อางถึงใน พะวงพิศ และมาลี, 2541: 9) ไดศึกษาองคประกอบของบรรยากาศ
องคการ 2 ดาน จากพฤติกรรมของบุคคลสองกลุม คือ

1. พฤตกิรรมของผูบริหาร (Leader Emphasis) ประกอบดวยพฤติกรรม 4 ดาน

1.1 การเนนที่งาน (Production Emphasis) หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรที่มีตอ
ผูบริหารวาควบคุม นิเทศใกลชิดเกินไป ออกคํ าสั่งใหปฏิบัติงานอยางเครงครัด โดยไมเปดโอกาส
ใหบุคลากรไดซักถามหรือโตแยง

1.2 ความหางเหิน (Aloofness) หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรที่มีตอผูบริหารวามี
ความสัมพันธกับบุคลากรในองคการเฉพาะแตในแบบที่เปนทางการเทานั้น ทํ าใหผูบริหาร
หางเหินจากบุคลากรมาก

1.3 ความเอาใจใส (Consideration) หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรที่มีตอผูบริหาร
วาผูบริหารมีความเมตตา ชวยเหลือเกื้อกูลบุคลากรทั้งในดานการปฏิบัติงานและธุรกิจสวนตัว
เทาที่จะทํ าได

1.4 การใหความชวยเหลือ(Trust) หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรที่มีตอผูบริหาร
วามีความตั้งใจที่ดีจะพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนาพยายามกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติงานโดยไม
ใชวธีิการควบคุมตรวจตรา แตใชวิธีปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากร
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2. พฤตกิรรมของเพื่อนรวมงาน (Faculty Behavior) มี 4 ดาน เชนกัน คือ

2.1 ภาวะที่เปนอุปสรรคขัดขวาง (Hindrance) หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรที่มีตอ
เพื่อนรวมงานวาขาดความสะดวก ไมคลองตัวในการปฏิบัติงานอันเนื่องจากกฎระเบียบขอบังคับ
หยมุหยิมเกินไป หรือมีงานพิเศษมากเกินไป

2.2 ความใกลชิดสนิทสนม (Intimacy) ของผูรวมงานวามีความสัมพันธและรับรูสุข
ทกุขของกันและกันดี

2.3 การไมใหความรวมมือ (Disengagement) หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรที่มีตอ
เพื่อนรวมงานวาไมคอยใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเทาที่ควร การทํ างานมีลักษณะตางคน
ตางทํ า ไมประสานสัมพันธกัน

2.4 ขวัญ (Esprit) หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรที่มีตอเพื่อนรวมงานวามีขวัญ
ก ําลังใจดี เพราะสิ่งที่แตละคนตองการตางก็ไดรับการตอบสนองเปนอยางดี

Litwin และ Stringer (1968: 45-46) กลาวถึงบรรยากาศองคการวามี 8 ดานดวยกันคือ

1. โครงสราง (Structure) ขนาดของการกํ าหนดโครงสรางที่นํ าไปใชกับงาน ซ่ึงเปน
ขอจ ํากัดที่กํ าหนดขึ้นมาโดยผูบังคับบัญชาหรือองคการตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง Argyris ช้ีใหเห็น
ถึงผลกระทบของโครงสรางที่เปนทางการและไมเปนทางการจะผลกระทบมีตอพฤติกรรม
ระหวางบุคคลและพฤติกรรมของพนักงานที่เกี่ยวกับงาน

2. ความทาทายและความรับผิดชอบ (Challenge and Responsibility) ปจจัยนี้จะวัด
เกี่ยวกับความเขาใจหรือการรับรูทางดานความทาทายของงาน และความรูสึกที่เกี่ยวกับความ
สํ าเรจ็ของงาน Whyte, Vroom และ Kornhauser ไดช้ีใหเห็นวา การตอบสนองความพอใจจากงาน
ที่ทํ า และระดับของผลการปฏิบัติงานนั้นจะเกี่ยวกันโดยตรงกับโอกาสที่จะไดแสดงออกโดยตัว
ของเขาเอง การควบคุมตนเอง การเขามามีสวนรวม ความมีอิสระของบุคคล และความรับผิดชอบ
ทีม่อียูในสภาพแวดลอมของคนงาน

3. ความอบอุนและการสนับสนุน (Warmth and Support) ปจจัยนี้จะวัดความสํ าคัญทาง
ดานการสงเสริมแทนที่จะเปนการลงโทษสํ าหรับการปฏิบัติงาน ความอบอุนและการสนับสนุน
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ทีม่อียูภายในองคการ จะชวยลดความกังวลในสวนที่เกี่ยวกับงานลงได องคการที่ใหความสํ าคัญ
กบัการชวยเหลือพนักงานใหม ยอมจะกระตุนแรงจูงใจทางดานที่จะเขาไปผูกพันไดความตองการ
ของพวกเขาคือบรรยากาศของงานที่มีความอบอุนและการสนับสนุน

4. การใหรางวัลและการลงโทษ (Reward and Punishment) ปจจัยนี้จะวัดการรับรูทาง
ดานการใหความสํ าคัญกับการใหรางวัล และการลงโทษภายในสถานการณของการทํ างาน Litwin 
และ Stringer ไดอธิบายดานของบรรยากาศนี้วา ภายในสภาพแวดลอมที่ใหความสํ าคัญการจัดหา
รางวัลแทนที่จะเปนการลงโทษนั้น ยอมจะเปนสิ่งกระตุนความสนใจของพนักงานทางดานความ
สํ าเรจ็และความผูกพันได และจะลดความกลัวเกี่ยวกับความลมเหลวได

5. ความขัดแยง (Conflict) จะเปนการวัดการรับรูที่ผูปฏิบัติงานมีความมั่นใจวาองคการ
สามารถทนความขัดแยงหรือความแตกตางในแงความคิดเห็น เปนตนวา ผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงานยินดีรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางออกไป เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้นก็นํ าเอาออกมาตกลง
แกไขกัน

6. มาตรฐานของผลการปฏิบัติงานและความคาดหมาย (Performance Standard and 
Expectations) เปนการรับรูเกี่ยวกับความสํ าคัญของผลการปฏิบัติงานและความชัดเจนของความ 
คาดหมายที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานภายในองคการวา ไดมีการตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานไวสูง
เพยีงใด ระดบัมาตรฐานที่กํ าหนดขึ้นมาโดยพนักงานนั้น จะเปนตัวกํ าหนดแรงจูงใจทางดานความ
สํ าเร็จของพวกเขาดวย

7. ความเสีย่งภัยและการรับความเสี่ยงภัย (Risk and Risk Taking) เปนการรับรูความรูสึก
ของพนักงานวาการปฏิบัติหนาที่ขององคการนั้นกระทํ าอยางระมัดระวังเกินไป หรือวาไดมีการ
เสีย่งกระทํ าในสิ่งที่ทาทายอยางเหมาะสม

8. ความเปนอนัหนึ่งอันเดียวกัน (Identity) เปนการรับรูเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอกลุม
ผูปฏิบัติงาน จากการศึกษาคนพบวาความจงรักภักดีตอกลุมชวยใหกลุมมีความเปนอันหนึ่ง
อันเดยีวกนัยิ่งขึ้น และชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ลักษณะของบรรยากาศองคการ

Halpin and Croft (อางถงึใน สุขุม, 2537: 13) ไดตั้งกฎเกณฑในการจัดบรรยากาศองคการ
โดยคดิจากคะแนนทั้ง 8 ดาน จากพฤติกรรมขององคการที่เปนคะแนนมาตรฐานพิจารณาจัดเปน
บรรยากาศองคการ 6 แบบ คือ

1. บรรยากาศแบบเปด (Open Climate) มีลักษณะคือ บรรยากาศที่ผูบริหารเปดโอกาสให
ผูรวมงานแสดงความคิดเห็น และความสามารถ หนวยงานมีชีวิตชีวา และกาวหนาอยูเสมอ 
งานบรรลุเปาหมายและรวดเร็ว บรรยากาศแบบนี้เปดโอกาสและสงเสริมขวัญและกํ าลังใจ
แกผูรวมงาน ผูบริหารมีความเปนกันเองและจริงใจ มีลักษณะของความยืดหยุน และมีความเชื่อมั่น 
ในตนเองสูง

ลักษณะของบรรยากาศแบบนี้ คือ ขวัญและกํ าลังใจของผูรวมงานสูง การไมใหความ
รวมมือของผูรวมงานตํ่ า ภาระที่เปนอุปสรรคขัดขวางตํ่ า ความสนิทสนมระหวางผูรวมงานปาน
กลาง ความหางเหินของผูบริหารปานกลาง ความเอาใจใสของผูบริหารสูง การใหความชวยเหลือ
จากผูบริหารปานกลาง การเนนที่งานตํ่ า

2. บรรยากาศแบบอิสระ (Autonomous Climate) คือ บรรยากาศที่ผูบริหารใหความ
ชวยเหลือ ใหกํ าลังใจ และคํ านึงถึงความตองการของผูรวมงาน แตนอยกวาบรรยากาศแบบเปด  
ผูบริหารจะเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจเปนบางเรื่อง ผูรวมงานทํ างานรวมกัน
ดวยด ีและมีความพอใจที่ไดรวมงานกัน ไมมีภาระที่เปนอุปสรรคขัดขวางในการทํ างาน ผูบริหาร
ใหความยุติธรรมแกทุกคน และพยายามใหผูรวมงานไดรับผิดชอบโดยไมแสดงการจับผิดคน  
ผูบริหารตองทํ างานหนักเพื่อตัวเอง และไมแสดงการเห็นแกตัว ผอนปรนและยืดหยุนตาม 
สถานการณเพื่อความเหมาะสม

ลักษณะเฉพาะของบรรยากาศแบบนี้ คือ ขวัญและกํ าลังใจของผูรวมงานสูง ความสนิท
สนมระหวางผูรวมงานสูง การไมใหความรวมมือของผูรวมงานตํ่ าภาระที่เปนอุปสรรคขัดขวางตํ่ า 
ความหางเหินของผูบริหารสูง การเนนที่งานตํ่ า ความเอาใจใสของผูบริหารปานกลาง การใหความ
ชวยเหลือของผูบริหารปานกลาง

3. บรรยากาศแบบควบคุม (Controlled Climate) คือ บรรยากาศที่ผูบริหารตองการจะให
หนวยงานบรรลุเปาหมายเพียงประการเดียว ความตองการหรือความจํ าเปนของผูรวมงานจะถูก
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พจิารณาเปนอันดับรองลงมา ผูรวมงานตองทํ างานหนักไมมีเวลาสังสรรคซ่ึงกันและกัน ผูรวมงาน
ใหความรวมมือนอย มีภาวะที่เปนอุปสรรคขัดขวางมาก ความสนิทสนมนอย ผูบริหารไมปลอยให 
ผูรวมงานทํ างานโดยอิสระแสดงความรับผิดชอบ ผูบริหารพยายามทํ างานหนัก เพื่อเปนตัวอยาง
และตองการใหงานทุกอยางและดํ าเนินการโดยสมบูรณแบบ

ลักษณะเฉพาะของบรรยากาศนี้ คือ ขวัญและกํ าลังใจของผูรวมงานสูง การไมใหความ
รวมมอืของผูรวมงานตํ่ า การเนนที่งานสูง ความเอาใจใสของผูรวมงานตํ่ า การใหความชวยเหลือ
ของผูบริหารสูง ความหางเหินของผูบริหารปานกลาง ภาระที่เปนอุปสรรคขัดขวางสูง ความ
สนิทสนมของผูรวมงานตํ่ า

4. บรรยากาศแบบเปนกันเอง (Familiar Climate) คือ บรรยากาศที่แสดงถึงความ 
สนิทสนมระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน ซ่ึงเนนความตองการและความจํ าเปนของบุคคลเปน
สํ าคัญ ผูบริหารมักจะไมควบคุมการทํ างานของผูรวมงาน ซ่ึงจะเปนผลที่ใหเกิดความขัดแยง
กันเองในหมูผูรวมงาน หนวยงานจะประสบปญหาในการดํ าเนินงานตามเปาหมาย ผูรวมงานมี
ภาวะทีเ่ปนอุปสรรคขัดขวางตํ่ า ทุกคนในหนวยงานเปนมิตรที่ดีตอกัน ตางคนตางมีความรูสึกวา 
หนวยงานของตนเองเปรียบเสมือน “ครอบครัวใหญที่แสนสุข”

ลักษณะของบรรยากาศแบบนี้ คือ การไมใหความรวมมือของผูรวมงานสูง ภาระที่เปน
อุปสรรคขัดขวางตํ่ า ความสนิทสนมผูรวมงานสูง ขวัญและกํ าลังใจของผูรวมงานปานกลางความ
เอาใจใสของผูบริหารสูง ความหางเหินของผูบริหารตํ่ าการเนนที่งานตํ่ า การใหความชวยเหลือ
ของผูบริหารปานกลาง

5. บรรยากาศแบบฉันทพอกับลูก (Paternal Climate) คือ บรรยากาศที่แสดงถึงผูบริหาร
พยายามที่จะใหผูรวมงานไดรับความพอใจ ผูรวมงานมีความรูสึกวาถูกบังคับมากกวาจะเกิด
แรงจูงใจขึ้นเอง บรรยากาศแบบนี้จึงมีลักษณะคอนขางปด ผูรวมงาน ผูรวมงานไมใหความ 
รวมมือมากเพราะผูบริหารไมสามารถควบคุมสถานการณไดตลอดเวลา ผูรวมงานขาดขวัญและ
กํ าลังใจในการทํ างาน เพราะหนวยงานสนองความตองการในระดับตํ่ า ผูรวมงานไมนิยมคบคา
สมาคมภายในกลุม ผูบริหารจะคอยควบคุมตรวจตรา และคอยแนะนํ าผูรวมงานเสมอ เพราะ
ตองการความสํ าเร็จของผลงานสูงจนบางครั้งกลายเปนวาผูบริหาร คือ "คุณพอผูรูดีไปเสีย
ทุกอยาง"
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ลักษณะของบรรยากาศแบบนี้ คือ การเนนที่งานสูง การไมใหความรวมมือของ 
ผูรวมงานสูง ภาระที่เปนอุปสรรคขัดขวางตํ่ า ความสนิทสนมระหวางผูรวมงานตํ่ า ขวัญและกํ าลัง
ใจของผูรวมงานตํ่ า การใหความชวยเหลือของผูบริหารปานกลาง ความหางเหินของผูบริหารตํ่ า 
ความเอาใจใสของผูบริหารสูง

6. บรรยากาศแบบปด (Closed Climate) คือ บรรยากาศที่แสดงถึงการไมใหความรวมมือ
ของผูรวมงานมากที่สุด การดํ าเนินงานตางๆ ในหนวยงานไมราบรื่นและขาดความกาวหนา ขวัญ
และกํ าลังใจของผูรวมงานตํ่ า ทุกคนในหนวยงานรูสึกวาตองแบกภาระกิจที่หนัก งานตางๆ 
มีอุปสรรค ทุกคนรูสึกผิดหวังและรูสึกเสมือนตนเองถูกพันธนาการ ความสนิทสนมระหวาง
ผูรวมงานปานกลาง ผูบริหารจะหางเหินจากผูรวมงาน แตมักจะกระตุนดวยวาจา แตมักจะไมได
ผลเพราะผูบริหารมักจะสรางผลงานใหแกตัวเอง และขาดแรงจูงใจผูรวมงาน การมอบหมายความ
รับผิดชอบไมถูกตอง ผูรวมงานทํ างานแบบ “เชาชามเย็นชาม” เพราะความสิ้นหวัง ลักษณะ
บรรยากาศแบบนี้ถาเกิดขึ้นที่หนวยงานใด ควรจะตองมีการแกไขโดยดวน

ลักษณะเฉพาะของบรรยากาศแบบนี้ คือ การไมใหความรวมมือของผูรวมงานสูง 
ภาระทีเ่ปนอุปสรรคขัดขวางสูง ความสนิทสนมระหวางผูรวมงานปานกลาง ขวัญและกํ าลังใจของ 
ผูรวมงานตํ่ า การใหความชวยเหลือของผูบริหารตํ่ า ความหางเหินของผูบริหารสูง การเนนที่งาน
สูง ความเอาใจใสของผูบริหารตํ่ า

สุพตัรา  เพชรมุนี (2531: 23–25) ไดสรุปลักษณะของบรรยากาศองคการที่เอื้ออํ านวยตอ
การพัฒนาบุคลากร ดังนี้

1. มกีารก ําหนดนโยบายของการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน และนโยบายดังกลาวตองได
รับการสนับสนุนจากฝายบริหารระดับสูง ซ่ึงการกระทํ าดังกลาวจะเปนปจจัยผลักดันใหบุคลากร
ในองคการเห็นความสํ าคัญของการพัฒนาตนเอง ตลอดจนรับรูวา การพัฒนาตนเองเปนความ
ตองการขององคการ

2 ปรัชญาของการจัดการ ในองคการที่จะสงเสริมการพัฒนาบุคลากรตองไมมี ลักษณะ
เผดจ็การ หากแตตองมีลักษณะประชาธิปไตย คือ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร 
โดยมีแนวความคิดพื้นฐานวามนุษยในองคการปรารถนาที่จะพัฒนาตนเอง สรางสรรคผลงาน 
แสวงหางานที่ทาทายหรืองานที่มีความสํ าคัญตอองคการและตองการความรับผิดชอบในการ
ทํ างาน
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3. โครงสรางขององคการตองมีความยืดหยุน มีความคลองตัวและเปนการกระจายอํ านาจ

4. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสํ าหรับโครงการพัฒนาบุคลากรอยางเพียงพอเพราะ
งบประมาณเปนตัวช้ีวาองคการมีนโยบายใหความสํ าคัญแกการพัฒนาบุคลากรมากนอยเพียงใด

5. ระบบการใหรางวัลตอบแทนจะตองมีความสัมพันธกับความตองการของบุคคลและ
ความตองการขององคการ กลาวคือ ระบบการใหรางวัลขององคการจะตองตอบสนองตอบุคลากร
ทีป่ระสบความสํ าเร็จหรือมีศักยภาพในการพัฒนาตัวของเขาเอง ซ่ึงในการใหรางวัลจะตองมีความ
ยุติธรรม

6. ฝายบริหารจะตองมีความสามารถในการสรางบรรยากาศใหผูใตบังคับบัญชามีความ
ตองการที่จะแสดงออก มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีความกลาที่จะกระทํ าสิ่งตางๆ โดยที่
ตวัของเขาเองไมเกิดความรูสึกวากํ าลังเสี่ยงอันตรายหากผูบริหารไมเห็นดวย

มิตขิองบรรยากาศองคการ

สํ าหรับ สุพัตรา  เพชรมุนี และเชี่ยวชาญ  อาศุวัฒนกูล (2528: 30–32) ไดสํ ารวจมิติตางๆ 
ของบรรยากาศองคการจากทรรศนะของนักวิชาการและไดแบงมิติหรือตัวแปรยอยออกเปน 19 
มิติ ซ่ึงไดแก

1. โครงสรางการทํ างาน (Task Structure) หมายถึง เปาหมาย นโยบาย วิธีการทํ างาน 
หนาทีค่วามรับผิดชอบ ไดถูกกํ าหนดขึ้นมาอยางชัดเจน

2. รางวลัตอบแทน (Rewards System) หมายถึง ระบบการใหรางวัลตอบแทน เล่ือนขั้น
เงนิเดือน มีความยุติธรรมเพียงพอตอการพัฒนาของคน

3. การรวบอํ านาจ (Centralization of Authority) หมายถึง การตัดสินใจที่ถูกรวบอํ านาจ
เขาสูสวนกลาง

4. การสนับสนุนใหพนักงานมีการอบรมและพัฒนา (Training and Development 
Emphasis) หมายถึง การที่องคการมีนโยบายสนับสนุนการฝกอบรมและการพัฒนาของบุคลากร
ในองคการ
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5. ความมัน่คงและการเสี่ยง (Security versus Risk) หมายถึง การที่องคการเปดโอกาส
ใหมีการแสดงออก ริเร่ิมทํ าสิ่งใหมๆ โดยปราศจากการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงในการ
ทํ างาน

6. การยนิยอมใหมีความขัดแยงในองคการ (Tolerance of Conflict) หมายถึง ระดับที่มี
ความขดัแยงในองคการ สามารถเปดเผยกันไดหรือเปนเรื่องปกติธรรมดา

7. การรบัรูในผลงาน (Recognition) หมายถึง มีการรับรูและยกยองในผลงานที่ดีเดน
ของพนักงาน

8. ขวัญในการทํ างาน (Morale) หมายถึง ความรูสึกที่เห็นวาองคการมีสภาพที่นาอยู
นาทํ างาน

9. ความยดืหยุน (Flexibility) หมายถึง องคการมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงานและ
สามารถแกไขปญหาไดทันทวงที

10. ความรู สึกที่ตองการใหองคการประสบผลสํ าเร็จ (Motivation to Achieve)  
หมายถึง บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะทํ างานในองคการบรรลุวัตถุประสงค

11. ความเปนอิสระ (Autonomy) หมายถึง ระดับที่พนักงานมีความเปนอิสระในการ
ท ํางานหรือตัดสินใจ

12. ความอบอุนและการสนับสนุน (Warmth and Support) หมายถึง ระดับที่ผูบังคับ
บญัชาไดสรางความอบอุนและสนับสนุนการทํ างานใหกับพนักงานหรือผูบังคับบัญชา

13. อุปสรรค (Hindrances) หมายถึง ระดับที่องคการมีอุปสรรคในการทํ างาน

14. ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Esprit) หมายถึง ระดับที่สมาชิกใน 
องคการมีความรวมมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

15. การติดตอส่ือสารที่เปดเผย (Openness of Communication) หมายถึง ระดับที่การ
ตดิตอส่ือสารภายในองคการมีการเปดเผยซึ่งกันและกัน
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16. การแบงชั้นตางๆ ในองคการ (Stratification) หมายถึง การแบงชั้นของสายการบังคับ
บัญชาในองคการ

17. การใชขอมูลเพื่อการควบคุม (Use of Control Data) หมายถึง ระดับที่คานิยม  
ทศันคติ หรือความตองการของสมาชิกภายในองคการมีความแตกตางกัน

18. ความแตกตางภายในองคการ (Heterogeneity) หมายถึง ระดับที่คานิยม หรือ 
ทศันคติ หรือความตองการของสมาชิกภายในองคการมีความแตกตางกัน

19. สภาพของวุฒิภาวะ (Maturity) หมายถึง ระดับที่สมาชิกภายในองคการมีความ 
รับผิดชอบ มีสํ านึก หรือมีวุฒิภาวะในการทํ างาน

จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหมิติของบรรยากาศองคการทั้งหมดที่กลาวขางตน 
ผูวิจัยไดใชมิติของบรรยากาศองคการ จํ านวน 10 มิติ มาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย 
อันไดแก

1. โครงสรางการทํ างาน

2. ความอบอุนและการสนับสนุน

3. การสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนา

4. การยินยอมใหมีความขัดแยงในองคการ

5. การยืดหยุน

6. การรับรูในผลงาน

7. การติดตอส่ือสารที่เปดเผย

8. ความเปนอิสระ

9. ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
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10. รางวัลตอบแทน

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเห็น

ความหมายของความคิดเห็น

มผูีใหความหมายไวหลายทัศนะของคํ าวา “ ความคิดเห็น ” ดังตอไปนี้

กมลรัตน  หลาสุวงษ (2527: 174–175) ไดสรุปวาความคิดเห็นเปนเพียงการแสดงออก
ที่เกิดจากความรูสึกภายในตางๆ ซ่ึงความรูสึกภายในนั้นอาจเปนเพียงเจตคติหรือความเชื่อ หรือ
คานิยม หรือถาอาจจะกลาวในลักษณะของพฤติกรรมในแงของจิตวิทยาก็กลาวไดวาเจตคติ 
ความเชื่อและคานิยมเปนพฤติกรรมภายในที่ไมมีผูใดสังเกตหรือทราบไดนอกจากตัวของเขาผูนั้น 
แตความคิดเห็นพฤติกรรมภายนอกที่ผูอ่ืนสามารถสังเกตหรือทราบไดอยางชัดเจน ดังนั้น คนที่มี
เจตคตหิรือความเชื่อคือคานิยมอยางหนึ่ง แตถาเขาไมแสดงความคิดเห็นออกมาก็จะไมมีผูใดทราบ
ไดเลยวาเขามีเจตคตหิรือความเชื่อหรือคานิยมเชนใด

จํ ารอง  เงินดี (2534: 2) ไดใหความหมายของความคิดเห็นวาเปนความรูสึกของบุคคลที่มี
ตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่ไมลึกซึ้งเหมือนทัศนคติ ความคิดเห็นนั้นอาจจะกลาวไดวาเปนการ
แสดงออกของทศันคติก็ได สังเกตและวัดไดจากคน แตมีสวนที่แตกตางไปจากทัศนคตินั้นเจาตัว
อาจจะตระหนักหรือไมตระหนักก็ได

บญุเรยีง  ขจรศิลป (2539: 78) กลาววา ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางวาจา 
ของเจตคติ การที่บุคคลกลาววาเขามีความเชื่อมั่นหรือความรูสึกอยางไรนั้น เปนการแสดงความ
คดิเหน็ของบุคคลนั้น ทั้งนี้ การแสดงออกที่ใชดุลยพินิจพิจารณาขอมูลนั้น จะไดรับอิทธิพลมาจาก
ทัศนคติ

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2520: 3) กลาววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกทางดานทัศนคติ
อยางหนึ่ง แตการแสดงความคิดเห็นนั้นมักจะมีอารมณเปนสวนประกอบและเปนสวนที่พรอมที่
จะมปีฏิกริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก

พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2530: 246-247) 
ใหความหมายไววา ความคิดเห็นเปนขอพิจารณาเห็นวาเปนจริงจากการใชปญญาความคิด
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ประกอบ ถึงแมจะไมไดอาศัยหลักฐานพิสูจนยืนยันไดเสมอไปก็ตาม และอีกความหมายหนึ่งก็คือ 
ทรรศนะหรือประมาณการเกี่ยวกับปญหา หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง

วเิชยีรแพทยาคม (2509: 162-163) กลาววา ความคิดเห็นเปนความเชื่อที่แรงและจริงจัง
กวาความคิด หรือความรู สึก แตออนกวาความเชื่อที่มีหลักฐานอื่นไดรับรองหรือพิสูจน 
ความคิดเห็นเปนความเชื่ออันเกี่ยวกับปญหาความขัดแยงตอประโยชนตอศีลธรรม ความคิดเห็น
ไมหนกัแนนเหมอืนความเชื่อมั่น ความแนใจ เพราะความเชื่อมั่น ความแนใจนั้นเกี่ยวใกลชิดกับ
อารมณ

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ และคณะ (2522: 99) ไดสรุปไววา ความคิดเห็น เปนสภาพจิตใจ 
ความรูสึกนึกคิดของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่ยังไมแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดออกมาเปน
ที่ปรากฎตอบุคคลสาธารณชน

อุทยั  หิรัญโต (2519: 80) กลาววา ความคิดเห็นของคนมีหลายระดับ คือ อยางผิวเผินก็มี 
อยางลกึซึ้งก็มี สํ าหรับความคิดเห็นที่เปนเจตคติ (Attitude) นั้น เปนความคิดเห็นอยางลึกซึ้ง และ
ตดิตวัไปเปนเวลานานเปนความคิดเห็นทั่วๆ ไป ไมเฉพาะอยาง ซ่ึงมีประจํ าตัวของบุคคลทุกคน 
สวนความคิดเห็นที่ไมลึกซึ้งและเปนความคิดเห็นเฉพาะอยางและมีอยู เปนระยะสั้นเรียกวา 
“Opinion”

Engle และ Snellgrove (1969: 593) กลาววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออก ทางดาน
เจตคตทิีอ่อกมาเปนคํ าพูด เปนการสรุป หรือการลงความเห็นโดยอาศัยพื้นความรูที่มีอยู

Kolasa (1969: 386) ใหความหมายวา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกของแตละบุคคล
ในอนัทีจ่ะพจิารณาถึงขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการประเมินผล (Evaluation) ส่ิงใด
ส่ิงหนึง่จากสถานการณส่ิงแวดลอม (Circumstances) ตางๆ หรือเปนการแสดงออกถึงการลงความ
เห็นของบุคคลหนึ่งในขอเท็จจริง

Kolesnik (1970: 320) ไดกลาววา ความคิดเห็นเปนการแสดงซึ่งการตัดสินใจจากการ
ประเมนิคา (Evaluation Judgement) หรือทัศนะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และความ
คดิเห็น หรือทัศนะนี้ยอมไดรับอิทธิพลจากทัศนคติ
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Nunnally (1950: 285–286) กลาววา ทั้งความคิดเห็นและทัศนคตินั้นเปนเรื่องของการ
แสดงออกของแตละบุคคลตอประชาชาติทั่วไป ตอขนบธรรมเนียมประเพณี และการแสดงออก
ทางความคดิเห็นในรูปแบบที่เกี่ยวกับตัวเขา และ Nunnally ยังกลาวตอไปอีกวา คํ าวา ความคิด
เหน็นัน้จะใชในเรื่องเกี่ยวกับการลงความเห็น (Judgement) และความรู (Knowledge) ในขณะที่
ทัศนคตินั้นใชกันมากในเรื่องที่เกี่ยวกับความรูสึก (Feeling) และความชอบพอ (Preference) 
ทายทีสุ่ดเขาไดสรุปวา เรามักใชคํ าวา ความคิดเห็น มากกวาทัศนคติ

Maier (1955: 52) กลาววา ความคิดเห็น Opinion เปนการแสดงออกของทัศนคติสวนหนึ่ง
และเปนการแปลความหมายขอเท็จจริง (Fact) อีกสวนหนึ่ง นอกจากนั้นแลวจะพบเสมอเมื่อบุคคล
ใดเกิดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งแล ว  บุคคลนั้นมักมีข ออ างหรือการแสดงเหตุผล  
(Justification) เพือ่สนบัสนนุหรือปกปองความคิดเห็นนั้น แตการแสดงเหตุผลดังกลาวเปนเพียง
ผลที่เกิดจากเปนผลของการแปลความหมายของขอเท็จจริง เขายังชี้ใหเห็นลักษณะของการแปล
ความหมายดังกลาววา ขึน้อยูกับอิทธิพลของทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงนั้น เขาสรุปวา “ความคิด
เห็น” ช้ีใหเห็นถึงทัศนคติ และเราจะทราบทัศนคติไดจากการแสดงความคิดเห็นของเขาในเรื่อง
นั้นๆ

Hilgard (1962: 626) กลาววา  ความคิดเห็น คือ การพิจารณาตัดสินใจ (Judgement) หรือ
ความเชื่อที่นํ าไปสูความ คาดคะเนหรือการแปลผลในพฤติกรรม หรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น

Wahlmen (1973: 34) ใหความหมาย ความคิดเห็นเปนภาวะของจิตใจที่ผานประสบการณ
แลวเกดิการเรียนรูและผลักดันใหเกิดความคิด ความรูสึกตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งในชวงระยะเวลาหนึ่ง

พจนานกุรมของ Webster (1967: 301) สรุปไดวา ความคิดเห็น คือ ความเชื่อที่ไมไดตั้งอยู
บนความแนนอน หรือความรูอันแทจริงแตจะตั้งอยูที่จิตใจ ความเห็นและการลงความเห็นของแต
บคุคลที่วานาจะเปนจริง หรือนาจะตรงตามที่คิดไว

จากความหมายของความคิดเห็นของนักวิชาการในหลายๆ ทาน สามารถสรุปไดวา 
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดที่เกิดจากความรูสึกภายในตอส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง การลงความเห็นนั้นอาจเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได และการแสดงความคิดเห็นอาจจะ
แสดงออกโดยการพูดหรือการเขียน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมตางๆ และสามารถเปลี่ยนแปลงได
ตามเวลาและสถานการณที่เหมาะสม
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ปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็น

Oskamp (1977: 119-133) ไดสรุปปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็น ดังนี้

1. ปจจยัทางพันธุกรรมและรางกาย (Genetic and Physiological Factors) จากการศึกษา
พบวา ปจจัยดานพันธุกรรมจะมีผลตอระดับความกาวราวของบุคคล และจะมีผลตอการศึกษา
ทศันคต ิหรือความคิดเห็นของบุคคลนั้นๆ ได สวนปจจัยดานสรีระ เชน อายุ ความเจ็บปวย และ
ผลทีเ่กดิจากการใชยาเสพติด จะมีผลตอความคิดเห็นและทัศนคติของบุคคล

2. ประสบการณของบุคคลโดยตรง (Direct Personal Experience) คือ บุคคลไดรับความรู
สึกและความคิดตางๆ จากประสบการณโดยตรง เปนการกระทํ าหรือไดพบเห็นตอส่ิงตางๆ 
โดยตนเอง ทํ าใหเกิดทัศนคติหรือความคิดเห็นจากประสบการณที่ตนเองไดรับ

3. อิทธิพลจากครอบครัว (Parental Influence) เปนปจจัยที่บุคคลเมื่อเปนเด็กจะไดรับ
อิทธิพลจากการอบรมเลี้ยงดูของพอแมและครอบครัว

4. ทศันคตแิละความคิดเห็นของกลุม (Group Determinants of Attitude) เปนปจจัยที่มี
อิทธพิลอยางมากตอความคิดเห็นหรือทัศนคติของแตละบุคคล เนื่องจากบุคคลจะตองมีสังคมและ
อยูรวมกนัเปนกลุม ดังนั้น ความคิดเห็นและทัศนคติตางๆ จะไดรับการถายทอดและมีแรงกดดัน
จากกลุม

จ ําเรยีง  ภาวิจิตร (2536: 248 –249) ไดกลาวถึงอิทธิพลของความคิดเห็นขึ้นอยูกับกลุมทาง
สังคมไทยในหลายประการคือ

1. ภูมิหลังทางสังคม หมายถึง กลุมคนที่มีภูมิหลังที่แตกตางกันโดยทั่วไปจะมีความ
คิดเห็นแตกตางกันไปดวย เชน ความคิดเห็นระหวางผูเยาวกับผูสูงอายุ ชาวเมืองกับชาวชนบท 
ผูมีรายไดนอยกับผูมีรายไดสูง

2. กลุมอางอิง หมายถึง การที่คนเราจะคบหาสมาคมกับใครหรือกระทํ าสิ่งใดใหแกผูใด 
หรือการกระทํ าที่คํ านึงถึงอะไรบางอยางรวมกันหรืออางอิงกันได เชน ประกอบอาชีพเดียวกัน 
การเปนสมาชิกกลุม หรือสมาคมเดียวกัน เปนตน ส่ิงเหลานี้ยอมมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของ
บคุคลเหลานั้นดวย
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3. กลุมกระตือรือรนหรือกลุมเฉื่อยชา หมายถึง การกระทํ าใดที่กอใหเกิดความ
กระตอืรือรนเปนพิเศษอันจะกอใหเกิดกลุมผลประโยชนขึ้นมาได ยอมสงผลตอการจูงใจใหบุคคล
ทีเ่ปนสมาชกิเหลานั้น มีความคิดเห็นคลอยตามไดไมวาจะคลอยตามในทางที่เห็นดวยหรือไมเห็น
ดวยกต็าม ในทางตรงกันขามกลุมที่เฉื่อยชาก็จะไมมีอิทธิพลตอสมาชิกมากนัก

นอกจากนี้ ความคิดเห็นของบุคคลเกิดจากประสบการณ การติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน การ
เลียนแบบและองคประกอบทางสถาบันของสังคม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537: 602-
604)

1. ประสบการณ บุคคลจะมีความคิดเห็นที่ดีหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับประสบการณที่มีตอส่ิง
นัน้ๆ ในลกัษณะใด หากบุคคลนั้นมีประสบการณที่ดีก็จะทํ าใหมีความคิดเห็นที่ดี และหากบุคคล
นัน้มปีระสบการณที่ไมดีก็จะมีความคิดเห็นที่ไมดีเชนกัน

2. การติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน ความคิดเห็นของคนบางคนอาจเกิดจากความสัมพันธ
ใกลชิดกบัคนอื่น โดยไดรับขอมูลเร่ืองราวตางๆ จากผูที่สัมพันธดวย แลวถายทอดความคิดเห็น
นัน้มาเปนของตน เชน ความสัมพันธที่มีตอพอแม ครู อาจารย บุคคลนั้นก็จะไดรับความคิดเห็น
ถายทอดจากบุคคลใกลชิดไดเปนอยางมาก

3. ตัวแบบ ความคิดเห็นของบุคคลบางอยางเกิดจากการเลียนแบบเด็กอาจเลียนแบบ
พฤติกรรมอยางที่ตนชอบจากพอแม ครู และบุคคลที่ใกลชิด นอกจากนั้นอาจเลียนแบบจาก
ภาพยนตรและสือ่ตางๆ ที่ไดพบเห็น หากตัวแบบดังกลาวมีความคิดเห็นที่ดีตอบุคคลหรือส่ิงตางๆ 
ผูเลียนแบบก็จะรับเอาขอมูลฝงเขาไปในจิตใจและมีความคิดเห็นตอส่ิงตางๆ เหมือนตัวแบบ

4. องคประกอบทางสถาบันทางสังคม สถาบันและสังคมตางๆ ดังเชน โรงเรียน วัด 
โรงภาพยนต และองคการตางๆ เปนสิ่งที่มีอิทธิพลในการสรางความคิดเห็นใหเกิดขึ้นกับบุคคลได
เปนอยางดี โดยที่บุคคลจะคอยๆ รับประสบการณจากชีวิตประจํ าวันและสะสมมากขึ้นจนเปน
ความคิดเห็นและมีพฤติกรรมที่ดีตอไป ดังเชนโรงเรียนอาจจะอบรมใหเด็กรูจักเชื่อฟงพอแม 
เคารพบดิามารดา เด็กก็จะรับขอมูลและมีความคิดเห็นที่ดีตอพอแม เปนตน

จากทีก่ลาวมานั้น สามารถสรุปไดวา ส่ิงที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็นคือ ประสบการณจาก
บคุคลโดยตรง คือบุคคลไดรับความรูการกระทํ า และการเห็นสิ่งตางๆ ดวยตนเอง หรือไดรับการ
ถายทอดจากกลุมหรือภูมิหลังของแตละคน
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การวัดความคิดเห็น

นักวิชาการหลายทานไดเสนอแนะแนวทางการวัดความคิดเห็นแตในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัย
ไดน ําเสนอแนะแนวทางการวัดความคิดเห็นจากนักวิชาการ 2 ทาน ดังนี้

Best (1977: 177) ไดเสนอแนะวาวิธีที่งายที่สุดในการที่จะบงบอกถึงความคิดเห็น คือ การ
แสดงใหเหน็ถึงจํ านวนรอยละของคํ าตอบในแตละขอความ เพราะจะทํ าใหเห็นวาความคิดเห็นนั้น
จะออกมาในลักษณะเชนใดและสามารถรวบรวมหรือติดตามความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้นได

ความคิดเห็นเปนลักษณะของแตละบุคคล การวัดจึงวัดจากแรงจูงใจ การรับรู แตมี
ขอแตกตางของประสบการณและปจจัยอ่ืนๆ จึงมีวิธีการวัดความคิดเห็น (Shaw และ Wright, 
1976: 28-29 ) ดังนี้

1. การฉายภาพ (Projective Technique) เปนการวัดโดยการสรางจิตนาการจากภาพ 
โดยภาพเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงออกความคิดเห็นออกมาและสามารถพิจารณาไดวาบุคคลมี
ความคิดเห็นหรือมีความรูสึกอยางไรตอภาพที่เห็น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณที่ไดรับมาเปน
สํ าคัญ

2. การสมัภาษณ (Interview) เปนการซักถามบุคคล ชวยใหไดขอมูลที่ขยายครอบคลุม
ทัง้ในอดีต ปจจุบันและอนาคต

3. การสงแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนวิธีการวัดความคิดเห็นที่ส้ินเปลืองเวลาและ
เงนิทนุนอยกวาวิธีอ่ืน โดยสงแบบสอบถามไปยังกลุมที่ตองการศึกษาใหตอบกลับมาแตมีขอจํ ากัด
อยูวาผูที่ถูกถามตองอานออกเขียนได

4. การใหเลาความรูสึก (Self - Report) เปนการวัดโดยการใหบุคคลเลาความรูสึกที่มีตอ
ส่ิงใดสิ่งหนึ่งออกมาซึ่งผูเลาจะบรรยายความรูสึกนึกคิดตามประสบการณและความสามารถ
ออกมา
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ส ํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

สํ านกังานอธิการบดี (Office of the President) เปนหนวยงานเพื่อการบริหาร โดยเฉพาะ
ทํ าหนาที่บริหารงานทั่วไป ควบคุมดูแลบุคลากรและการดํ าเนินการทั้งปวงของทุกหนวยงานของ
มหาวทิยาลยั และติดตอประสานงานกับบุคคล องคการ และหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับกิจการ
ของมหาวิทยาลัย (สํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545: 4–7)

ภาระและหนาท่ีของสํ านักงานอธิการบดี มีดังนี้

1. รับนโยบายของอธิการบดีมาปฏิบัติ

2. ประสานงานและดูแลการปฏิบัติงานของกองตาง ๆ ในสํ านักงานอธิการบดี

3. ประสานงานกับวิทยาเขต เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิยาลัย

4. ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าเกี่ยวกับงานดานตางๆ ในสํ านักงานอธิการบดี ใหกับกองและ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

สํ านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนึ่งในหนวยงานของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรที่มีความสํ าคัญกอตั้งขึ้นมาเพื่อทํ าหนาที่เฉพาะในการบริหารงานทั่วไป ติดตอ
ประสานงานตางๆ ควบคุมและดูแลบุคลากร หนวยงานที่สังกัดสํ านักงานอธิการบดีประกอบดวย 
8 หนวยงานดังนี้ กองกลาง กองการเจาหนาที่ กองกิจการนิสิต กองคลังกองแผนงาน กองบริการ
การศกึษา กองวิเทศสัมพันธ และกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

กองกลาง

ความเปนมา

กองกลาง เกิดและเริ่มมีพรอมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังปรากฏ 
ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2486 เลม 60 ตอนที่ 7 หนาที่ 228 
เร่ือง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2486 ตราไว ณ วันที่ 21 มกราคม 
พ.ศ. 2486 เปนปที่ 10 ลงนามโดยอาทิตยทิพอาภา ปรีดี พนมยงค คณะผูสํ าเร็จราชการแทน
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พระองค ในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจาอยูหัว อานันทมหิดล โดยอยูในอํ านาจความดูแลของ 
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนเลขาธิการมหาวิทยาลัยโดยตํ าแหนง ตามความในมาตรา 18 
ซ่ึงระบุหนาที่โดยกวางๆ ดังนี้

1. ควบคุมทะเบียนและสถิติ

2. ควบคุมการบัญชี

3. ตรวจตราดูแลการเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย

4. เปนผูชวยอธิการบดีในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ซ่ึงการแบงงานในขณะนั้น 
มเีพยีง 2 แผนกใหญๆ คือ แผนกสารบรรณ ซ่ึงรวมการเจาหนาที่ไวดวย แผนกคลัง ซ่ึงรวมทั้ง 
การเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

ป พ.ศ. 2519 ไดรับการแบงสวนราชการใหเปนหนวยงานในสังกัดสํ านักงานอธิการบดี 
ไดรับการแบงสวนราชการใหมีฐานะเปนกอง หนึ่งใน 7 กอง ตามประกาศสํ านักนายกรัฐมนตรี 
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 93 ตอนที่ 198 วันที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ซ่ึงนบัเปนการเปลี่ยนฐานะแผนกสารบรรณเดิมเปนครั้งแรก หลังจากถือ
ปฏิบตัมิายาวนานถึง 33 ป โดยมีภาระหนาที่หลัก 4 งาน คือ

1. งานสารบรรณ

2. งานประชุม

3. งานวิเทศสัมพันธ

4. งานประชาสัมพันธ

เหตผุลที่ขอแบงสวนราชการในครั้งนั้น ตามบันทึกที่ ทม 0401/3115 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
พ.ศ. 2519 คือ เพื่อใหสอดคลองและรองรับการขยายงาน และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นหลายเทาตัว 
ในดานจ ํานวนนิสิต อาจารย ขาราชการ อาคารสถานที่ และงบประมาณ เพื่อใหการบริหารและการ
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บริการตางๆ ในสวนกลางของมหาวิทยาลัยดํ าเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ และจัดอัตรากํ าลัง 
เจาหนาที่ใหถูกตองตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ขอมลูที่นารูในขณะนั้น คือ มีการเรียนการสอน 10 คณะ 1 สถาบัน 2 สํ านัก มีขาราชการ 
1,609 อัตรา ลูกจางประจํ า 985 อัตรา ลูกจางชั่วคราว 740 อัตรา และมีนิสิตจากคํ ากราบบังคมทูล
รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจํ าปการศึกษา 2519-2520 ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร คือ มีจํ านวนนิสิตทั้งหมดขณะนั้น 7,022 คน สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
1,130 คน สํ าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต 112 คน ไดรับงบประมาณแผนดินประมาณ 150  
ลานบาท (ไมรวมคาสิ่งกอสราง) และงบประมาณเงินรายได 545 ลานบาท

วัตถุประสงคของการจัดตั้ง

ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2511 ไดระบุวา
“มหาวทิยาลยัเปนสถาบันการศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
ทํ าการวิจัยและสงเสริมวิชาการวิชาชีพช้ันสูง และทะนุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม” วิธีการดํ าเนินงาน
บริหารงานดังกลาวใหบรรลุวัตถุประสงค จํ าเปนตองจัดการบริหาร และการบริหารใหเปนระบบ 
เพือ่อํ านวยการใหบริการของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความราบรื่น เรียบรอย รวดเร็ว และรุงโรจน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานงานเอกสารสารบรรณ มติที่ประชุมที่ใชเปนหลักในการบริหารงาน
ตางๆ การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานตลอดจนการประสานงานประสานความคิด และ
ประสานความสามัคคีภายในองคกร จึงจํ าเปนตองมีกองกลางรับหนาที่ดังกลาว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่
ท ําใหองคกรมีประสิทธิภาพ สามารถดํ าเนินภาระหนาที่ไดบรรลุวัตถุประสงค

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงาน

ท ําหนาที่ในดานการสารบรรณ การรับสงและโตตอบหนังสือราชการ การประชุมคณบดี 
และสภามหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ งานสภาขาราชการ และเปนหนวยงานกลางในการ
ตดิตอประสานงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กองกลางไดแบงหนวยงานภายใน
ออกเปน 5 หนวยงาน และงานฝากอีก 1 หนวยงาน (ศูนยพุทธศาสนศึกษา) ไดแก

งานสารบรรณ มีหนาที่รับผิดชอบงานเอกสารของมหาวิทยาลัย การรางโตตอบหนังสือ
ราชการ จัดทํ าคํ าสั่ง ประกาศ ในสวนที่ไมใชเร่ืองบุคลากร การรับสงหนังสือ การติดตอ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การปฏิบัติงานพิธีการตางๆ
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งบประมาณ ดานบันทึกขอมูล และงานพิธีการตางๆ

งานประชุม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมคณบดี การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
โดยจดัเตรยีมเอกสาร จัดทํ าระเบียบวาระการประชุม บันทึกและจัดทํ ารายงานการประชุม แจงมติ
ที่ประชุม ติดตามเรื่องตามมติที่ประชุม และดํ าเนินเรื่องที่ผานการประชุม โดยประสานงานกับ
หนวยราชการที่เกี่ยวของกับคณะ สํ านัก สถาบัน กอง และทบวงมหาวิทยาลัย

งานประชาสัมพันธ มีหนาที่รับผิดชอบดานการประชาสัมพันธ ขาว กิจกรรมตางๆ ของ
มหาวทิยาลยั ตลอดจนเผยแพรความรูดานวิชาการสูประชาชนและหนวยงานตางๆ ผานสื่อมวลชน
ทกุสื่อทั้งทางดานหนังสือพิมพ วิทยุ สถานีโทรทัศน รวมทั้งผลิตสื่อตางๆ ออกเผยแพร

งานสภาขาราชการ มีหนาที่เสนอขอแนะนํ า ใหคํ าปรึกษา และประสานงานกับอธิการบดี 
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัย และขาราชการ
ของมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม มีสมาชิกสภาขาราชการที่มาจากการเลือกตั้งจากหนวยงานตางๆ 
ในสังกัดมหาวิทยาลัย ปจจุบันดํ าเนินงานภายใตขอบังคับวาดวยสภาขาราชการมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2541

กองการเจาหนาท่ี

ความเปนมา

กองการเจาหนาที่ เปนหนวยงานในสังกัดสํ านักงานอธิการบดี ไดรับการแบงสวนราชการ
ใหมฐีานะเปนกอง ตามประกาศสํ านักรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 โดยแบงสวน
ราชการออกเปนงานตางๆ รวม 4 งาน คือ

1. งานบริหารงานบุคคล

2. งานวินัยและนิติการ

3. งานทะเบียนประวัติ
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4. งานฝกอบรม (ปจจุบันคืองานพัฒนาและฝกอบรม) ตอมาในป พ.ศ. 2532 ก.ม. ได
อนมุตัแิบงสวนราชการในกองการเจาหนาที่ เพิ่มขึ้นอีก 2 งาน คืองานธุรการ และงานสวัสดิการ

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ

กองการเจาหนาที่ มีหนาที่รับผิดชอบในการดํ าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงรวมทั้งขาราชการ ลูกจางประจํ า และลูกจางชั่วคราว ไดแก 
การสรรหาบุคคลเขารับราชการ การแตงตั้งขาราชการใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับสูงขึ้น การดํ าเนิน
การทางวนิัยและนิติการ การจัดทํ าทะเบียนประวัติของขาราชการและลูกจาง การขอพระราชทาน
เครือ่งราชอิสริยาภรณ การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การลาออกจากราชการ การขอบํ าเหน็ด
บ ํานาญ การจัดสวัสดิการขาราชการและลูกจาง รวมทั้งการใหคํ าแนะนํ าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล แกหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต

กองกิจการนิสิต เปนสวนราชการของสํ านักงานอธิการบดี ตามประกาศสํ านักนายก
รัฐมนตรี เร่ืองการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 เมื่อ วันที่ 
16 พฤศจกิายน 2519 โดยทํ าหนาที่สนับสนุน มหาวิทยาลัย ในการผลิตกํ าลังคนและการพัฒนา
บคุคล ตั้งอยูที่อาคารกองกิจการนิสิต ซ่ึงเปนอาคาร 3 ช้ัน อยูตรงขามกับ สถานพยาบาลของ
มหาวิทยาลัย

วตัถุประสงคในการดํ าเนินการ

กองกจิการนิสิต ไดวางวัตถุประสงคในการดํ าเนินงานไว 2 ประการคือ

1. เพือ่ใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน

2. เพื่อชวยพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลที่สมบูรณทั้งทางดานวิชาชีพ สติปญญา อารมณ 
รางกายและจิตใจ
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ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงาน

กองกิจการนิสิต มีหนาที่ดํ าเนินการเกี่ยวกับ กิจกรรมนิสิตในดานกีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
และดานบํ าเพ็ญประโยชน ตลอดจนการจัดใหมีบริการ และสวัสดิการแกนิสิตในรูปแบบตางๆ 
เพื่อชวยใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน และเพื่อพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลที่สมบูรณ 
ทัง้ทางดานวิชาชีพสติปญญา สังคม อารมณ รางกายและจิตใจ เพื่อที่จะไดเปนพื้นฐานที่ดี ในการ
นํ าความรู ไปใชเปนประโยชนแกวิชาชีพไดอยางเต็มที่ ภายหลังจาก สํ าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

การบริหารและการดํ าเนินงานของกองกิจการนิสิต

เพื่อใหการบริหารและการดํ าเนินงานของกองกิจการนิสิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
กองกจิการนิสิตจึงไดจัดวางโครงสรางการดํ าเนินงาน ดังนี้

1. โครงสรางการดํ าเนินงานระดับมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิตเปน 1 ใน 9 หนวยงาน 
ทีสั่งกัดสํ านักงานอธิการบดี โดยมีรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต เปนผูบังคับบัญชา ดูแล กํ ากับ
สายงาน

2. โครงสรางการดํ าเนินงานภายใน กองกิจการนิสิตไดแบงสายงานการบังคับบัญชา 
ออกเปนสายงาน คอื งานธรุการ งานกิจกรรมนิสิต งานบริการและสวัสดิการ งานวินัยและพัฒนา
นสิิต งานแนะแนวและจัดหางาน งานอนามัย งานกีฬา

กองคลัง

ความเปนมา

งานดานการบริหารและธุรการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเริ่มแรกจัดตั้งเปน
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2486 นั้น ไดแบงสวนราชการดานการบริหารและธุรการเปน 4 
แผนก คอื แผนกสารบรรณ แผนกกองคลัง แผนกประมวลสถิติ และชีวประวัติ และแผนกหอสมุด 
โดยขึ้นตรงตอสํ านักงานอธิการบดี และตอมาในป พ.ศ. 2519 ไดจดัแบงสวนราชการ เปนคณะ/
สํ านกั/สถาบัน/กอง จึงไดจัดตั้งเปนกองคลัง โดยแบงเปน 4 งานดวยกัน คือ
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1. งานการเงิน

2. งานบัญชีและงบประมาณ

3. งานพัสดุ

4. งาน-ตรวจสอบ

และป พ.ศ. 2522 ไดจัดแบงสวนราชการอีกครั้งหนึ่ง โดยแบงเปน 5 งาน คือ

1. งานการเงิน

2. งานบัญชี

3. งานงบประมาณ

4. งานพัสดุ

5. งานธุรการ

จนกระทั่งป พ.ศ. 2532 ไดแบงสวนราชการครั้งสุดทายเปน 6 งาน คือ เพิม่งานเงินรายได
อีก 1 งาน

วัตถุประสงคของการจัดตั้ง

การจัดตั้งกองคลัง เปนการจัดตั้งหนวยงานเพื่อรองรับการบริหารการเงิน และการคลัง
ของมหาวิทยาลัย เปนหนวยบริการดานการเงิน โดยเปนการตรวจสอบความถูกตองและชัดเจน  
ตามระเบียบประกาศ และขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตามความจํ าเปนและ
ประหยัด
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ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของหนวยงาน

รับผิดชอบการบริหารงบประมาณเงินรายได และงบประมาณแผนดิน ควบคุมตรวจสอบ
การเบิกจายการจัดซื้อจัดหาตามระเบียบพัสดุ และการนํ าเงินสงคืนกระทรวงการคลัง สรุป
ประมวลผลขอมูล ฐานะการเงินการคลัง เสนอผูบังคับบัญชา และแจงผูเกี่ยวของ

กองแผนงาน

ความเปนมา

เร่ิมกอตั้งเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ตามประกาศสํ านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองการ
แบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 อีก 1 ปตอมา มหาวิทยาลัย
แตงตัง้ผูชวยศาสตราจารยธีระ สูตะบุตร (ตํ าแหนงขณะนั้น) ใหดํ ารงตํ าแหนงหัวหนากองแผนงาน

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ

ชวงระหวางป พ.ศ. 2519 - 2524 มกีารปรับปรุงแบงสวนราชการไดรับจัดสรรอัตรากํ าลัง
ใหม ก ําหนดขอบเขต หนาที่รับผิดชอบ และวางระบบงาน แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ การวางระบบ
งานที่สํ าคัญขณะนั้น ไดแก การจัดทํ าคํ าของบประมาณแผนดิน การวิเคราะหงบประมาณ  
การวิจัยสถาบัน จัดทํ าปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และที่สํ าคัญที่สุดคือการจัดทํ าหนังสือ 
รายงานประจํ าปของมหาวิทยาลัย

ชวงระหวางป พ.ศ. 2525 - 2530 กองแผนงานมีภาระมากขึ้นทุกประเภท นอกจากนี้ยังมี
การจัดทํ าหนังสือ ในโอกาสสํ าคัญของมหาวิทยาลัย เชน หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจํ าปการศึกษา หนังสือวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยและที่สํ าคัญมากที่สุดงานหนึ่ง คือ 
การปรับปรุงการจัดทํ าหนังสือรายงานประจํ าปของมหาวิทยาลัยและไดเร่ิมจัดทํ าหนังสือขอมูล
สถิติเพื่อเปนบทขยายหนังสือรายงานประจํ าป จัดทํ าโครงการติดตามการใชเงินงบประมาณ
แผนดิน เสนอหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบเจรจาธุรกิจและการประชุม จัดทํ าระเบียบตางๆ 
เชน ระเบยีบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2526 ฯลฯ เปนตน จึงอาจกลาวไดวาชวงระยะเวลานี้
เปนชวงของการปรับปรุงและขยายงานใหมใหสอดคลองกับสถานการณ และสามารถรองรับการ
ขยายตัวของการพัฒนามหาวิทยาลัย อยางมีประสิทธิภาพ
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ระยะป พ.ศ. 2530 - ปจจุบัน เพื่อใหการบริหารงานของกองแผนงานมรีะบบแบบแผน
ยิง่ขึน้ จงึเริม่มีการแตงตั้งหัวหนางาน 4 งาน อยางเปนทางการ ไดแก งานวิเคราะหแผนและ
งบประมาณ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานวางผังแมบท และงานธุรการ นอกจากนี้
กองแผนงานยงัไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมเพิ่มขึ้นอีก 2 งาน ไดแก งานกิจการพิเศษ
และงานประสานงาน งานผังแมบท และไดรับมอบหมายใหรับหนาที่เลขานุการของงานฝาย
กิจการ พิเศษและงานจัดหาผลประโยชนของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากหนาที่และงานตางๆ  
ดงักลาวมาแลว กองแผนงานยังมีงานในความรับผิดชอบอื่นๆ อีกอาทิเชน เปนหนวยงานรองรับ
การด ําเนนิงานของคณะทํ างานเกี่ยวกับการใชพื้นที่ และคณะกรรมการวางแผนพัฒนาการใชพื้นที่
ของมหาวิทยาลัย หรือเลขานุการของคณะกรรมการ คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย และ
ในวโรกาสที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทูลเกลาฯถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กติตมิศกัดิ ์ สาขาดนตรีแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2530 มหาวทิยาลัยไดมอบหมายใหกองแผนงานทํ าหนาที่รวบรวมขอมูล จัดทํ า
ตนฉบับ และประสานงานการจัดพิมพรูปเลมของหนังสือ “คีตมหาราช สดุดี” นับเปนความ
ภาคภมูิใจของเจาหนาที่กองแผนงาน ทุกคน

กองบริการการศึกษา

ความเปนมา

กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดสํ านักงานอธิการบดี ตามประกาศสํ านัก
นายกรฐัมนตรี เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 
เมือ่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 และทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหแบงสวนราชการของ
กองบรกิารการศึกษา ออกเปน 4 งาน เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2534 คอื 1) งานธุรการ 
2) งานพฒันาหลักสูตรและการสอน 3) งานสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 4) งานสงเสริมตํ ารา
และสื่อการสอน มีหนาที่พิจารณาวิเคราะหตรวจสอบ การขออนุมัติเปด/ปรับปรุงหลักสูตรและ
รายวชิาในระดับปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกหลักสูตรเพื่อเสนอสภา มก. 
อนุมัติและทบวงมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ และเปนหนวยงานที่เปนฐานขอมูลในเรื่อง
หลักสตูรและรายวิชาตางๆ ในระดับปริญญาตรี ทํ าหนาที่บริหารการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดประชุมทางวิชาการ จัดฝกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูทาง
วชิาการใหแก อาจารย บุคลากร และนิสิต ตลอดจนจัดฝกอบรมคณาจารย ใหสามารถผลิต และใช
ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส รับผิดชอบหองปฏิบัติการกลางพัฒนาสื่อการศึกษา (KU. Cyber Lab) 
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ใหบริการขอมูลการเผยแพรประชาสัมพันธการศึกษามหาวิทยาลัยกับหนวยงานตางๆ และเปน
หนวยเลขานุการคณะกรรมการชุดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
นอกจากนี้กองบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานกลาง ทํ าหนาที่ประสานงานใน
การด ําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายในและภายนอกตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542

วตัถุประสงคในการจัดตั้ง

1. เพื่อดํ าเนินกิจกรรมในดานการพัฒนาทางวิชาการในดานการเรียนการสอน และการ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะการสราง
สถาบันในเชิงวิชาการ ความเปนเลิศทางวิชาการ มีมาตรฐานการศึกษา และระบบการประกัน
คณุภาพการศึกษา ใหเปนที่ยอมรับของสังคม ทั้งระดับภูมิภาคและนานาชาติ

2. เพื่อดํ าเนินการสรางเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เพือ่สนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยและของประเทศ

3. พัฒนาการสอน สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสม 
ตลอดจนใชเทคโนโลยีสมัยใหม ใหสอดคลองกับนโยบายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

4. ประชาสัมพันธและเผยแพรช่ือเสียงดานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ

กองบริการการศึกษาปฏิบัติงานในดานวิชาการเปนหลัก มีขอบขายหนาที่และความ
รับผิดชอบงาน ดังนี้

- งานธุรการ เปนหนวยงานในการบริหารงานทั่วไป สารบรรณ พัสดุ เอกสารการ
ประชมุทางวิชาการของทุกงาน เผยแพร ประชาสัมพันธ และเปนหนวยเลขานุการคณะกรรมการ 
ชุดตางๆ ที่เกี่ยวของ

- งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน เปนหนวยบริหารพัฒนาหลักสูตรติดตามและ
พิจารณาวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร การขออนุมัติเปด/ปรับปรุงหลักสูตรและ
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รายวชิาในระดับปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ทุกหลักสูตรเพื่อเสนอที่ประชุม
คณบด ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และทบวงมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  เปนศูนยขอมูลหลักสูตร 
และรายวิชาของระดับปริญญาตรี จัดทํ าเอกสารทางวิชาการ เปนหนวยมาตรฐานหลักสูตร อีกทั้ง
บริหารการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ และเปนหนวยเลขานุการคณะกรรมการชุดตางๆ 
ทีเ่กี่ยวของ

- งานสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ เปนหนวยดํ าเนินกิจกรรมการฝกอบรม สัมมนา
ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการสอนแดคณาจารย จัดทํ าเอกสารแนะนํ า
มหาวิทยาลัย ในการสอบเขาระดับอุดมศึกษา การประชุมทางวิชาการประจํ าปของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และเปนหนวยเลขานุการคณะกรรมการชุดตางๆ ที่เกี่ยวของ

- งานสงเสริมตํ าราและสื่อการสอน เปนหนวยสงเสริมบรรยากาศทางการศึกษา  
จัดฝ กอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอิ เ ล็กทรอนิกส และสนับสนุนการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกสใหกับคณาจารยในรูปแบบของสไลดอิเล็กทรอนิกสและเว็บเพ็จ และสื่ออ่ืนๆ ตามที่
คณาจารยตองการ ใหบริการสื่อโสตทัศนูปกรณสมัยใหมในการเรียนการสอนแกคณาจารยและ
นสิิตประจ ําอาคารศูนยเรียนรวม 1 และศูนยเรียนรวม 3 และกิจกรรมสวนกลางของมหาวิทยาลัย 
จัดใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียนการสอน ประชุม สัมมนา  
แกหนวยงานตางๆ เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการชุดตางๆ ที่เกี่ยวของ

- งานบริหารโครงการวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนหนวยงานกลาง
รับผิดชอบในการบริหารจัดการการเรียนการสอน และการสอบของวิชาบูรณาการ หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป จํ านวน 11 รายวิชา ประกอบดวยกลุมวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร กลุมวิชา
ภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตร และกลุมวิชาสังคมศาสตร เพื่อใชเปนรายวิชาสํ าหรับนิสิตปริญญาตรี
เลือกเสรใีนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเปนหนวยเลขานุการคณะกรรมการชุดตางๆ ที่เกี่ยวของ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา เปนหนวยพัฒนาองคความรูดานประกันคุณภาพการ
ศึกษาใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และประสานงานการดํ าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เปนศูนยขอมูลและให 
คํ าปรึกษาดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน จัดทํ าขอมูลและขาวสารการประกัน 
คณุภาพการศึกษาเผยแพรผานเครือขายสารสนเทศ และประสานงาน เพื่อเตรียมความพรอมที่จะ
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รับการประเมินจากสังคมภายนอก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และดํ าเนิน
การโครงการจัดตั้งศูนยประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กองวิเทศสัมพันธ

ความเปนมา

กองวเิทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดตั้งขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2508 
มฐีานะเปนงานในสํ านักงานเลขาธิการ โดยมเีลขาธิการมหาวิทยาลัยเปนหัวหนาสํ านักงาน ตอมา
เมือ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดแบงสวนราชการใหมออกเปนกอง 7 กอง เมื่อ พ.ศ. 2518 
กองวิเทศ-สัมพันธมีฐานะเปนงานหนึ่งในกองกลางมีหนาที่รับผิดชอบดูแลงานดานตางประเทศ
ของมหาวิทยาลัยในลักษณะการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธตั้งแตเร่ิมไดเสนองานโดยตรงตอ
รองอธิการบดีและอธิการบดีเนื่องจากยังไมมีผูดํ ารงตํ าแหนงรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
จนกระทั่งป พ.ศ. 2537  เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ตั้งแตชวงแผนพัฒนาฯ ระยะ
ที ่ 5 เปนตนมา การติดตอและรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับรัฐบาล หนวยงาน และองคการ
ตางประเทศ ไดเพิ่มขึ้นเปนอยางมากและเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาขีดความสามารถ
ของมหาวิทยาลัย ทั้งในดานการใหบริการทางวิชาการ การสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากร 
การแลกเปลี่ยนวิทยากรและผูเชี่ยวชาญ โดยไดแบงเบาภาระคาใชจายจากงบประมาณแผนดิน
เปนอยางมาก ทํ าใหภาระรับผิดชอบของงานวิเทศสัมพันธดังกลาวนี้ไดเพิ่มมากขึ้นโดยลํ าดับ และ
จํ าเปนจะตองขยายตอไปอีกอยางกวางขวาง มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรจัดระบบการดํ าเนินงาน
ใหม โดยแยกออกมาจากกองกลางและจัดตั้งเปนกองวิเทศสัมพันธ เพื่ออํ านวยใหการบริหาร 
การบงัคบับัญชา และการดํ าเนินงานเปนไปอยาง สะดวก รวดเร็ว คลองตัว และมีประสิทธิภาพ 
โดยจดัตัง้ขึ้นเปนหนวยงาน คือ สํ านักงานโครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ ตั้งแตป พ.ศ. 2534 
และมีผูดํ ารงตํ าแหนงรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธในป พ.ศ. 2535 เปนผูบังคับบัญชาใน
สายงาน และไดรับการยกฐานะขึ้นเปนกองวิเทศสัมพันธซ่ึงเปนหนวยงานระดับกอง สังกัด
สํ านักงานอธิการบดี แบงสวนราชการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 
12 ง. ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537
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ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ

ปจจบุนั กองวิเทศสัมพันธแบงสวนราชการภายในออกเปน 4 งานหลัก คือ

1. งานธุรการ

2. งานทุนและเจรจาธุรกิจ

3. งานความรวมมือระหวางประเทศและพิธีการ

4. งานสารนิเทศ

1. งานธุรการ แบงเปนหนวยตางๆ 5 หนวย คือ

- หนวยสารบรรณ  ทํ าหนาที่รับ-สงหนังสือ จัดเก็บเอกสาร

- หนวยบุคลากร ทํ าหนาที่จัดเตรียมแผนดานกํ าลังคนและการบริหารงานบุคลากร
ในดานตางๆ

- หนวยการเงิน พัสดุ และงบประมาณ ทํ าหนาที่จัดเตรียมดานงบประมาณ การเงิน 
และพัสดุ

- หนวยพิมพดีด ทํ าหนาที่รับผิดชอบดานงานพิมพดวยเครื่องพิมพดีด และเครื่อง
คอมพิวเตอร

- หนวยรักษาความสะอาด รับผิดชอบดานความสะอาดและความเรียบรอยภายใน
กองและบริเวณ

2. งานทุนและงบเจรจาธุรกิจ  แบงเปนหนวยตางๆ 3 หนวย คือ

- หนวยทุน ทํ าหนาที่กล่ันกรองจัดสรรทุนตามที่ไดรับแจงจากตางประเทศ และ
หนวยงานภายในประเทศ จัดหาและเสนอขอรับทุนจากแหลงตางๆ ตรวจสอบคุณสมบัติและ 
เสนอชื่อขาราชการเพื่อรับทุน
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- หนวยงบเจรจาธุรกิจ ทํ าหนาที่จัดเตรียมเสนอของบเจรจาธุรกิจและจัดประชุม
นานาชาต ิและดํ าเนินการดานบริหารงบดังกลาวใหเปนไปตามวัตถุประสงค

- หนวยติดตามผลการรับทุน ทํ าหนาที่ติดตอศูนยรับทุนในตางประเทศเพื่อสราง
โอกาสในการริเร่ิมความรวมมือกับสถาบันตางๆ เหลานั้น และติดตามผลการศึกษาและดูงานของ
ผูรับทุน

3. งานความรวมมือระหวางประเทศและพิธีการ

- หนวยโตตอบหนังสือตางประเทศ มีหนาที่กล่ันกรองหนังสือตางประเทศ  
สรุปความเห็นเสนอ โตตอบและดํ าเนินการในสวนที่ไดรับมอบหมาย

- หนวยโครงการความรวมมือ มีหนาที่รับผิดชอบดานการเตรียมโครงการความ
รวมมือ เสนอตอกรมวิเทศสหการ และหนวยงานระหวางประเทศและการดํ าเนินการโครงการที่
ไดรับอนุมัติ

- หนวยพิธีการ มีหนาที่รับผิดชอบดานพิธีการตางๆ เกี่ยวกับการตอนรับแขก
ตางประเทศ อํ านวยความสะดวกในดานที่พัก ยานพาหนะ การจัดเลี้ยง การลงนามในสัญญา

- หนวยการประชุมและสัมมนา มีหนาที่รับผิดชอบดานการจัดประชุมและสัมมนา 
เปนเลขานุการ การประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับงานดานตางประเทศ การจัดประชุมรวมกับองคการ
ตางประเทศ และจัดประชุมนานาชาติ

- หนวยหนังสือเดินทางและพิธีการภาษี มีหนาที่รับผิดชอบในการอํ านวยความ
สะดวกในดานการทํ าหนังสือเดินทางและวีซาสํ าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการเดินทางไป
ราชการในตางประเทศ การเขามาของผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย ตลอดจนนิสิตและผูเกี่ยวของชาวตาง
ประเทศ และดานการออกของและพิธีการทางศุลกากรในการนํ าเขาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือวิจัย
ตางๆ  ที่ไดรับการบริจาคจากตางประเทศ

4. งานสารนิเทศ แบงเปนหนวยตางๆ 3 หนวย คือ
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- หนวยเอกสารและเผยแพร มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบการจัดทํ าเอกสารเผยแพร
ทัง้ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ

- หนวยขาวสารตางประเทศ มีหนาที่รับผิดชอบการติดตามขาวสารทั้งดานวิชาการ 
กจิการนสิิต การพัฒนาดานนโยบายและแผนของการอุดมศึกษา และอื่นๆ จากภายในประเทศและ
ตางประเทศ เผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ กับงานหองสมุด
สํ านักงานอธิการบดี

- หนวยขอมูลและประเมินผล มีหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลดาน
ตางประเทศและโครงการความรวมมือ วิเคราะห ประเมินผล เพื่อใชประกอบในการพิจารณาและ
จัดทํ าโครงการความรวมมือกับตางประเทศ

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

ความเปนมา

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เปนหนวยงานในสังกัดสํ านักงานอธิการบดีไดจัด
ตัง้ขึน้เมือ่ประมาณ ป พ.ศ. 2514 คร้ังแรกชื่อวา “หนวยบริการกลาง” มีหนาที่ใหบริการตางๆ อาทิ 
ดานยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ตอมาไดรับการแบงสวนราชการ มีฐานะเปน 
กองหนึง่ในจํ านวน 10 กอง ของสํ านักงานอธิการบดี ตามประกาศสํ านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองการ
แบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3) ซ่ึงปจจุบันกองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่ ไดแบงงานออกเปน 8 งาน ดังนี้คือ

1. งานธุรการ ปฏิบัติงานดานสารบรรณ การเจาหนาที่ การเงิน-บัญชี การพัสดุ 
ดานงบประมาณการจัดเก็บคาธรรมเนียม และสาธารณูปโภค ทะเบียนขอมูล การทํ าบัตรอนุญาต
ผานเขา-ออกมหาวิทยาลัย แผนผังและปายแสดงการจราจรตางๆ

2. งานอาคารและสถานที่ ปฏิบัติงานดานบริการใชอาคารหอประชุมใหญ อาคาร
ศนูยเรียนรวม 1 อาคารศูนยเรียนรวม 2 อาคารศูนยเรียนรวม 3 อาคารศูนยกิจกรรม บานพัก
สวสัดิการและทะเบียนราษฎร
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3. งานซอมบํ ารุง ปฏิบัติงานดานซอมแซมและบํ ารุงรักษารถยนต โตะ เกาอี้ อาคาร 
หลังคา ถนน ไฟฟา โทรศัพท ประปา เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณส่ือสารของสวนกลางใหอยู
ในสภาพที่สามารถใชงานได

4. งานรกัษาความปลอดภัย ทํ าหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ทรัพยสินของทาง 
ราชการและจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยจัดเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยเขาประจํ าจุดควบคุมเขตการเรียนการสอนและชองทางเขา-ออก ทุกประตูอํ านวยความ
สะดวกในการจัดการจราจรในชั่วโมงคับคั่งบริเวณทางแยก

5. งานยานพาหนะปฏิบัติงานดานบริการยานพาหนะ เครื่องจักรกล ทะเบียนยานพาหนะ 
การประกันภัย การจัดหาเชื่อเพลิง และรถสวัสดิการ

6. งานสวนและรักษาความสะอาด ปฏิบัติงานดานการบํ ารุงรักษาบริเวณการรักษาความ
สะอาด การเพาะชํ าไมดอกไมประดับการกํ าจัดสิ่งปฏิกูล และการเก็บขยะ

7. อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ ปฏิบัติงานดานการใหบริการใชอาคารในงานพิธีตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยและเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนิสิต ตลอดใชบริการในกิจกรรมของนิสิตชมรม
ตางๆ

8. อาคารสารนิเทศ 50 ป ปฏิบัติงานดานการใหบริการใชหองประชุมหองสัมมนาการ
ซอมบํ ารุงการรักษาความสะอาดและการรักษาความปลอดภัยในอาคาร

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

งานวิจัยเร่ือง “บรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วทิยาเขตบางเขน” ยังไมมีผูใดทํ ามากอนแตมีผลงานที่เกี่ยวของพอซึ่งจะนํ ามากลาวถึงไดดังตอไป
นี้คือ

ชญานชุ  ลักษณวิจารณ (2541) ศึกษาความสัมพันธรระหวางทัศนคติผูนํ ากับบรรยากาศ
องคการ พบวาพนักงานบริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จํ ากัด มีการรับรูบรรยากาศองคการโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง เมื่อแยกวิเคราะหตามปจจัยสวนบุคคลพบวา เพศ ระดับการศึกษา อายุ 
ทีต่างกันมีผลทํ าใหการรับรูบรรยากาศองคการตางกัน
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ชมยัภรณ  ถนอมเดชชยัศรี (2539) ไดทํ าการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ
ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร ในสํ านักหนวยงานระดับกองในสวนบริหารสวนกลางของ 
กรมสงเสริมการเกษตร โดยพิจารณาถึงปจจัยดานบรรยากาศองคการในมิติดานความมีอิสระความ
สัมพนัธระหวางผูบังคับบัญชา การติดตอส่ือสาร การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและมิติ
ดานระบบการใหรางวัล ตามลํ าดับซึ่งผลการวิจัยพบวา ขาราชการสวนใหญมีความรูสึกที่ดีตอ
บรรยากาศองคการของกรมสงเสริมการเกษตร โดยบรรยากาศองคการนี้มีความสัมพันธอยางมี 
นัยสํ าคัญตอผลการปฏิบัติงาน

ธิดา  วุฒิเธียร (2539: 131-13) ไดทํ าการศึกษาทัศนคติของขาราชการสํ านักงบประมาณ
ที่มีตอการใชไมโครคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน พบวา ขาราชการสํ านักงบประมาณที่มีเพศ 
อาย ุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับซี ระดับเงินเดือน สายงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลารับ
ราชการในส ํานักงบประมาณ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ความรูความเขาใจในเรื่องการ
ใชไมโครคอมพิวเตอรที่ต างกันมีทัศนคติตอการใชไมโครคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน
ไมแตกตางกัน แตขาราชการสํ านักงบประมาณที่มีตํ าแหนงตางกันมีทัศนคติตอการใชไมโคร
คอมพวิเตอรในการปฏิบัตงานแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

ลักษณาวด ี  ใจเย็น (2537) ทํ าการศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับความ
พงีพอใจในงานและการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานผลิตเสื้อผาสํ าเร็จรูป ผลการวิจัยปรากฏ
วาพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน มีการรับรูบรรยากาศองคการตางกัน บรรยากาศ
องคการทุกดานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานบรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธกับ
การปฏบิัติงาน ไดแก ดานโครงสรางของงาน ความอบอุน รางวัลตอบแทน ความเปนอันหนึ่งอัน
เดยีวกันและการฝกอบรม

วรรณภา  ณ สงขลา (2530: 118–119) ศึกษาวิจัยเร่ืองบรรยากาศองคการกับความพึงพอใจ
ในงานของขาราชการ สํ านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางในสวนกลาง 
หนวยงานระดับกอง พบวากลุมตัวอยางที่มีกองตนสังกัดตางกัน มีการรับรูตอบรรยากาศองคการ
ตางกัน

ศภุฤกษ  สมศิริชาติ (2527: 70–72) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองบรรยากาศขององคการ: ศึกษาเฉพาะ
กรณเีทศบาลเมืองพังงา ตะกั่วปา ภูเก็ต และกระบี่ โดยอาศัยมิติของบรรยากาศทางดานโครงสราง 
ความรับผิดชอบ ความอบอุน และการสนับสนุน พบวาเพศของกลุมตัวอยาง มีความสัมพันธ 
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ในระดับปานกลางตอการรับรูบรรยากาศองคการในมิติดานความรับผิดชอบและการสนับสนุน 
โดยเพศชายมีระดับการรับรูสูงกวาเพศหญิง ระดับตํ าแหนงของกลุมตัวอยาง มีความสัมพันธตอ
การรบัรูบรรยากาศองคการในมิติดานการสนับสนุน โดยกลุมตัวอยางที่มีระดับตํ าแหนงสูง มีการ
รับรูสูงกวากลุมตัวอยางที่มีระดับตํ าแหนงตํ่ ากวาและระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง ไมมีความ
สัมพนัธตอการรับรูบรรยากาศองคการในมิติที่ใชในการศึกษานี้

ศริิวรรณ  กิตติเวชกุล (2539) ทํ าการศึกษาบรรยากาศที่เอื้ออํ านวยตอการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ ศึกษาเฉพาะกรณี กรมชลประทาน และปจจัยตางๆ ที่มีผลตอบรรยากาศองคการ 
โดยกลุมตัวอยางเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 1 – 3 สังกัดสวนบริหารราชการสวนกลาง
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผลการวิจัยพบวา ขาราชการกรมชลประทานมีการ
รับรูบรรยากาศองคการที่เอื้ออํ านวยตอการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง 
และปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการรับรูบรรยากาศองคการที่เอื้ออํ านวยตอการปฏิบัติงานตางกันได
แก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตํ าแหนง ระดับเงินเดือน และสายงานที่สังกัด

สิริพร  ไกรสุวรรณ (2540) ศึกษาบรรยากาศขององคการที่เอื้ออํ านวยตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย กรณีศึกษาองคการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยศึกษาตัวแปรดานโครงสราง
การท ํางาน การรวบอํ านาจ ความยืดหยุน ความเปนอิสระ การสนับสนุนใหมีการอบรมและพัฒนา 
การรับรูในผลงาน รางวัลตอบแทน ความอบอุนและการสนับสนุน ความมั่นคงและการเสี่ยง 
ความสามคัคี การยินยอมใหมีความขัดแยงในองคการ การติดตอส่ือสารที่เปดเผย พบวาพนักงาน
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ระดับ 3 – 6 ทปีฏิบัติงานในสวนกลางกรุงเทพฯ ในปงบประมาณ 
2539 มีความคิดเห็นตอแตละตัวแปรโดยรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลางและสามารถสรุป
บรรยากาศองคการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดวา เอื่ออํ านวยตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
อยูในระดับปานกลาง แตบางประเด็นยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางคอนขางตํ่ า แสดงวา
บรรยากาศองคการในดานเหลานั้นยังไมคอยเอื้ออํ านวยตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

สายณัห  กระแสแสน (2539: 96-97) ไดศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํ ารวจที่มี
ตอการปฏิบัติงานตํ ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธในพื้นที่ตํ ารวจภาค 4 ตามแผนกรมตํ ารวจ
แมบทฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2535-2539) พบวา อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลารับราชการที่แตกตางกัน
ไมทํ าใหความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํ ารวจตอการปฏิบัติงานตํ ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ
แตกตางกัน
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สุธี  สมุทระประภูต (2540: 102 – 104) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับมาตรฐาน 
ISO 9000 ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานผลิตชิ้นสวนตัวถัง
รถยนต บริษัท สยามกลการและนิลสัน จํ ากัด พบวา พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
การทํ างานกับบริษัทตางกันมีการยอมรับมาตรฐาน ISO 9000 ไมแตกตางกัน

สุนทรี  ตรีอํ านรรค (2541) ศึกษาบรรยากาศองคการของโรงพยาบาลตํ ารวจ สรุปวา
บรรยากาศองคการของโรงพยาบาลตํ ารวจเอื้ออํ านวยตอการปฏิบัติงานของพยาบาลตรี
โรงพยาบาลตํ ารวจในระดับปานกลาง และการรับรูตอบรรยากาศองคการตามแตละตัวแปรนั้น
พยาบาลตรี สวนใหญมีการรับรูตอทุกตัวแปรในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามปจจัย
สวนบคุคลแลว พบวา เพศ อายุ ระดับชั้นยศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับเงินเดือน แผนกที่
ปฏิบัติงาน มีผลทํ าใหพยาบาลตรีโรงพยาบาลตํ ารวจมีการรับรูตอบรรยากาศองคการตางกัน

สุพตัรา  เพชรมุนี และเชี่ยวชาญ  อาศุวัฒนกูล (2528: 84–98) วิจัยเร่ืองปญหาและ
อุปสรรคที่มีตอการพัฒนากํ าลังคนในประเทศไทย โดยใชกลุมประชากรขาราชการสวนกลาง 
จากกระทรวงมหาดไทย สาธารณสุข ศึกษาธิการ และสํ านักนายกรัฐมนตรี และกลุมประชากร  
ขาราชการสวนภูมิภาคจากจังหวัดเชียงใหม ขอนแกน และสงขลา พบวา เพศชาย มีระดับการรับรู
ตอบรรยากาศองคการในระดับดีมากกวาเพศหญิง ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอการรับรู
บรรยากาศองคการอยางมีนัยสํ าคัญในทิศทางที่กลับกัน คือ กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาสูง 
มีระดับการรับรูตํ่ ากวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตํ่ า โดยเฉพาะในระดับปริญญาโทขึ้นไป 
มีการรับรูตอบรรยากาศองคการตํ่ าที่สุดและระดับตํ าแหนงและอายุราชการ ไมมีความสัมพันธ
ใดๆ กับการรับรูบรรยากาศองคการ

สุวจ ี  ศิริปญโย (2536: 83–92) ไดทํ าการศึกษาวิจัยเร่ืองบรรยากาศองคการและผลกระทบ
ตอทัศนคติตออาชีพรับราชการ: ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการสังกัดสํ านักงานเลขาธิการนายก 
รัฐมนตรี ในมิติดานโครงสรางองคการ ความอบอุนในองคการ การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 
การไดรับรางวัลตอบแทน ความขัดแยงภายในองคการ และความผูกพันที่มีตอองคการ ซ่ึงผลการ
ศึกษาพบวา ขาราชการสวนใหญมีระดับการรับรูตอบรรยากาศองคการในภาพรวมในระดับ 
ปานกลางหรือยอมรับได ยกเวนมิติดานโครงสรางองคการและมิติดานการไดรับรางวัลตอบแทน
ในองคการซึ่งอยูในระดับตํ่ า
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จากการศกึษาแนวความคิด/ทฤษฎีและที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดกํ าหนดตัวแปร
ทีจ่ะใชในการศึกษาครั้งนี้ดังตอไปนี้ คือ

1. ตัวแปรอิสระ

1.1 อายุ

1.2 สถานภาพสมรส

1.3 ระดับตํ าแหนง

1.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

1.6 ระดับเงินเดือน

2. ตัวแปรตาม

2.1 โครงสรางการทํ างาน

2.2 ความอบอุนและการสนับสนุน

2.3 การสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนา

2.4 การยนิยอมใหมีความขัดแยงในองคการ

2.5 ความยืดหยุน

2.6 การรับรูในผลงาน

2.7 การติดตอส่ือสารที่เปดเผย

2.8 ความเปนอิสระ
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2.9 ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

2.10 รางวัลตอบแทน

ผูวจิยัไดนํ าแนวคิดของสุพัตรา เพชรมุนีและเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล ซ่ึงไดสํ ารวจมิติตางๆ 
ของบรรยากาศองคการ จากทัศนะของนักวิชาการตางๆ จํ านวน 19 มิติและผูวิจัยไดเลือกมาใชเปน
กรอบในการวิจัยคร้ังนี้ จํ านวน 10 มิติ ดงัภาพที่ 1

ตัวแปรอิสระ (X)      ตัวแปรตาม (Y)

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย

ปจจัยสวนบุคคล
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับตํ าแหนง
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
- ระดับเงินเดือน

บรรยากาศองคการ
- โครงสรางการทํ างาน
- ความอบอุนและการสนับสนุน
- การสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและ

พัฒนา
- การยนิยอมใหมีความขัดแยงในองคการ
- ความยืดหยุน
- การรับรูในผลงาน
- การติดตอส่ือสารที่เปดเผย
- ความเปนอิสระ
- ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
- รางวัลตอบแทน
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สมมติฐานในการวิจัย

1. บุคลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่มีอายุ
ตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของสํ านักงานอธิการบดีตางกัน

2. บุคลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนที่มี
สถานภาพสมรสตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของสํ านักงานอธิการบดีตางกัน

3. บุคลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนที่มีระดับ
ต ําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของสํ านักงานอธิการบดีตางกัน

4. บุคลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่มีระยะ
เวลาในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของสํ านักงานอธิการบดีตางกัน

5. บุคลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่มีระดับ
เงนิเดอืนตางกันมีความคิดเห็นบรรยากาศองคการของสํ านักงานอธิการบดีตางกัน
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บทท่ี  3

วิธีการวิจัย

วิธีการและอุปกรณ

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชงิสํ ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการของบุคลากรในสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน ซ่ึงยังไมเคยมีผูใดวิจัยเร่ืองนี้มากอน ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ทํ าการวิเคราะหขอมูลและทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการ
ตัง้สมมตฐิาน ผูวิจัยไดกํ าหนดแนวทางศึกษารวบรวมขอมูลและการวิเคราะห ไวดังนี้

ประชากร

ประชากร ไดแก บุคลากร สังกัดสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วทิยาเขตบางเขน แบงออกเปน 3 กลุมคือ ขาราชการสาย ข ขาราชการสาย ค และพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ ํานวน 231 คน (กองแผนงานสํ านักงานอธิการบดี ณ เดือน พฤษภาคม 2546)

กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากร สํ านักงานอธิการบดี แบงออกเปนขาราชการสาย ข 
ขาราชการสาย ค และพนักงานมหาวิทยาลัย ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 จํ านวน 146 คน ซ่ึงได
จากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) ดังตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ค ํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางจากสตูรของ Taro Yamane (อางถึงใน  
บญุธรรม, 2535: 9) ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํ านวน 146 คนดังนี้

สูตร n = N
1+N (e) 2

เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = จ ํานวนหนวยของประชากร
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e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดไมเกินรอยละ 5

แทนคา n = 231
1+231 (.05)2

= 231
1+0.58

ขนาดของกลุมตัวอยาง =  146

ขั้นตอนที่ 2 การกํ าหนดขนาดกลุมตัวอยางของแตละหนวยงานในสังกัดสํ านักงาน
อธิการบดี ดวยการสุมตัวอยางแบบสัดสวน (Proportional Sampling) โดยใชสูตร ดังนี้ (อางถึงใน 
บุญธรรม, 2535: 9)

จ ํานวนตัวอยางในแตละกลุมชั้น = จ ํานวนตัวอยางทั้งหมด X จํ านวนประชากรในแตละกลุมชั้น
      จ ํานวนประชากรทั้งหมด

กลุมตัวอยาง  ขาราชการสาย ข

ขาราชการสาย ข = 146  X  52 = 33  คน
231

กลุมตัวอยาง  ขาราชการสาย ค

ขาราชการสาย ค = 146  X  161 = 102  คน
231

กลุมตัวอยาง  พนักงานมหาวิทยาลัย

พนกังานมหาวิทยาลัย = 146  X  18 = 11  คน
231
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สํ าหรับกลุมตัวอยางของบุคลากรในแตละสายและแตละหนวยงานในสังกัดสํ านักงาน
อธิการบดี ปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ ํานวนกลุมตัวอยาง ขาราชการสาย ข ขาราชการสายค และพนักงานมหาวิทยาลัย
จาก 8 หนวยงานที่สังกัดในสํ านักงานอธิการบดี

กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง
บุคคลากรสํ านักงาน

อธิการบดี
ขาราชการ
สาย ข

ขาราชการ
สาย ข

ขาราชการ
สาย ค

ขาราชการ
สาย ค

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

1. กองกลาง - - 24 15 - -
2. กองการเจาหนาที่ - - 28 17 8 5
3. กองกิจการนิสิต 23 15 14 9 2 1
4. กองคลัง - - 51 34 2 1
5. กองแผนงาน 21 14 8 5 - -
6. กองบริการการศึกษา 6 3 4 2 3 2
7. กองยานพาหนะฯ 2 1 24 15 - -
8. กองวิเทศสัมพันธ - - 8 5 3 2

รวม 52 33 161 102 18 11

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อคํ านวณไดกลุมตัวอยางของบุคลากรในแตสายและแตละหนวยงานใน
สังกดัส ํานักงานอธิการบดีแลว หลังจากนั้น ไดนํ ารายชื่อของกลุมตัวอยางทั้งหมด จํ านวน 146 คน 
มาทํ าสลากและจับสลากรายชื่อของกลุมตัวอยางทีละ 1 ใบ แบบไมใสคืนจนครบตามจํ านวน
กลุมตัวอยางของแตละหนวยงาน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

เครือ่งมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบงเปน 2 ตอน 
ดังนี้

ตอนที่ 1 เปนคํ าถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลทั่วไปของบุคลากรในสํ านักงานอธิการบดี 
ประกอบดวย ขอมูลปจจัยสวนบุคคลในเรื่อง อาย ุสถานภาพสมรส ระดับตํ าแหนง ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน และระดับเงินเดือน
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ตอนที่ 2 เปนคํ าถามเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ สํ านักงานอธิการบดี ดานโครงสราง
การทํ างาน ความอบอุนและการสนับสนุน การสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนา 
การยินยอมใหมีความขัดแยงในองคการ ความยืดหยุน การรับรูในผลงาน การติดตอส่ือสารที่
เปดเผย ความเปนอิสระ ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และรางวัลตอบแทน ประกอบดวย 
ค ําถามปลายปดจํ านวน 50 ขอ โดยแตละขอมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้

ระดับความคิดเห็น ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ

เหน็ดวยอยางยิ่ง 5 1
เห็นดวย 4 2
เฉยๆ/ไมแนใจ 3 3
ไมเห็นดวย 2 4
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 5

คะแนนดังกลาวนํ าไปใชอธิบายระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของบุคลากร 
สํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนเพื่อจํ าแนกใหเปนกลุมที่
แตกตางกัน ซ่ึงผูวิจัยไดแบงระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสํ านักงานอธิการบดีออกเปน 3 
ระดับ คือ ระดับเหน็ดวยมาก ระดบัเห็นดวยปานกลาง และระดับเห็นดวยนอยโดยการคํ านวณชวง
ความกวางของคะแนนในแตละชั้นไดดังนี้

ชวงความกวางของคะแนนในแตละชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่ าสุด
จ ํานวนชั้น

= 5 – 1
3

= 1.33

จากหลักเกณฑดังกลาว ผูวิจัยไดกํ าหนดการแปลความหมายของระดับความคิดเห็น
ตอบรรยากาศองคการของบุคลากรในส ํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน ตามระดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย ความหมาย

1.00 – 2.33 มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการในระดับเห็นดวยนอย
2.34 – 3.66 มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการในระดับเห็นดวยปานกลาง
3.67 – 5.00 มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการในระดับเห็นดวยมาก

การทดสอบเครื่องมือ

การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู วิจัยไดนํ าแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปปรึกษา
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบขอความแตละขอวัดไดตรงตามสิ่งที่ตองการ
วดัหรือไม เพื่อใหเครื่องมือที่สรางขึ้นมีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หลังจากที่ไดรับ
ค ําแนะน ําแลว ผูวิจัยไดนํ าความคิดเห็นมาปรับปรุงเนื้อหาในแบบสอบถาม จนไดขอความคํ าถาม
ทีต่รงประเด็นและรัดกุมตามที่ตองการกอนนํ ามาทดลองใช

การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยการนํ าเครื่องมือที่ไดรับการตรวจสอบ และทํ าการ
ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try out) กบับุคลากร สํ านักงานอธิการบดี ที่ไมได
ถูกสุมเลือกใหเปนกลุมตัวอยาง จํ านวน 30 คน แลวนํ าไปวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
โดยการใชวิธีการวัดความคงที่ภายในดวยสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ .9110 แสดงวามีคาอยูในเกณฑที่สูงพอที่จะนํ าแบบสอบถามดังกลาวไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ได

การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการทํ าหนังสือจากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน เพือ่ขออนุญาตเก็บขอมูลใน สํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน จากนัน้จงึไดนํ าแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปดํ าเนินการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยใหกลุม
ตัวอยาง เปนผูกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง ณ หนวยงานสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรวิทยาเขตบางเขนจํ านวน 146 คนทั้งนี้ผูวิจัยไดอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัย 
และรายละเอียดของแบบสอบถาม แลวเก็บแบบสอบถามคืนกลับมาไดจํ านวน 146 คน ซ่ึงคิดเปน
รอยละ 100.00
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การวิเคราะหขอมูล

เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเรียบรอยแลวไดตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามทั้งหมดหลังจากนั้นนํ าแบบสอบถามมาลงรหัสและบันทึกดวยเครื่องคอมพิวเตอร
โปรแกรมสํ าเร็จรูป

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

1. สถิติพรรณา

1.1 คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) ใชในการอธิบายเปรียบเทียบขอมูล
ทัว่ไปและใชพรรณากลุมตัวอยาง

1.2 คามัชฉิมเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานใชอธิบายลักษณะทั่วไปของขอมูล
ดานความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของบุคลากรในสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

2. สถิติวิเคราะห ที่ใชในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามและ
ทดสอบสมมติฐานมีดังนี้

2.1 t–test ใชในการทดสอบสมมติฐานระหวางตวัแปรอิสระที่มีการแบงออกเปน 2 
กลุม คือ อายุ และสถานภาพสมรส

2.2 F–test ใชในการทดสอบสมมติฐานระหวางตัวแปรอิสระที่มีการแบงมากกวา 
2 กลุม คือ ระดบัตํ าแหนง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดบัเงินเดือน

2.3 ใช Scheffe΄ ในการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอบรรยากาศ
องคการในสํ านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ของตัวแปรอิสระ
แตละกลุมเปนรายคู
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บทท่ี  4

ผลการวิจัยและขอวิจารณ

ผลการวิจัย

ในการวิจัยเร่ือง “บรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน” คร้ังนี้ ผูวิจัยไดทํ าการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนตางๆ 
โดยแบงการนํ าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงคเปน 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ตอนที่ 2  บรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน

ตอนที่ 3  ผลการทดสอบสมมติฐาน

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

ในตอนที่ 1 เปนการศึกษาขอมูลทั่วไปซึง่เปนปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก 
อายุ สถานภาพสมรส ระดบัต ําแหนง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดับเงินเดือน ซ่ึงปรากฏ
ผลดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  จ ํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จํ าแนกตามปจจัยสวนบุคคล
n = 146

ขอมูลทั่วไป จ ํานวน (คน) รอยละ
อายุ

20 – 29 ป 22 15.07
30-39 ป 50 34.24
40-49 ป 43 29.46
50-59 ป 31 21.23

x   = 42.60 ป
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ตารางที่ 2  (ตอ)
n = 146

ขอมูลทั่วไป จ ํานวน (คน) รอยละ
สถานภาพสมรส

โสด 58 39.72
สมรสแลว 88 60.28

ระดับตํ าแหนง
พนกังานมหาวิทยาลัย 11 7.54
ระดับซี 1 – 3 20 13.70
ระดับซี 4 – 6 84 57.53
ระดับซี 7 – 9 31 21.23

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
1 – 10  ป 66 45.20
11 – 20 ป 37 25.35
21 – 30 ป 34 23.29
31 – 40  ป 9 6.16

x = 16.93 ป

ระดับเงินเดือน
ตํ่ ากวา 11,000  บาท 53 36.30
11,000 บาท – 14,999 บาท 32 21.91
15,000 บาท – 19,999  บาท 42 28.77
20,000  บาทขึ้นไป 19 13.02

x = 14,422.03 บาท

จากตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยางจํ านวน 146 คน มีลักษณะของขอมูลทั่วไป ดังนี้
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1. อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 63.70 มีอายุระหวาง 30-49 ป กลุมตัวอยาง 
ทีม่อีายรุะหวาง 50-59 ป คิดเปนรอยละ 21.23 กลุมตัวอยางที่มีอายุ 20-29 ป คิดเปนรอยละ 15.07 
กลุมตัวอยางที่มีอายุตํ่ าสุด 20 ป และกลุมตัวอยางที่มีอายุสูงสุด คือ 59 ป โดยมีอายุเฉลี่ย 42.60 ป

2. สถานภาพสมรส พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมสีถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 60.28
และมสีถานภาพโสดคิดเปนรอยละ 39.72

3. ระดับตํ าแหนง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับซี 4–6 คิดเปนรอยละ 57.53 
มรีะดบัต ําแหนงซี 7–9 คิดเปนรอยละ 21.23 กลุมตัวอยางมีระดับตํ าแหนงซี 1–3 คิดเปนรอยละ
13.70 และเปนตํ าแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยคิดเปนรอยละ 7.54

4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 70.55 มีระยะเวลาใน
การปฏบิตัิงาน 1-20 ป กลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 21-30 ป คิดเปนรอยละ 23.29 
กลุมตวัอยางที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 31-40 ป คิดเปนรอยละ 6.16 ป และกลุมตัวอยางที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยสุด 1-10 ป และกลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานสูงสุด 
31-40 ป โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉลี่ย 16.93 ป

5. ระดับเงินเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 36.30 มีระดับเงินเดือนตํ่ ากวา 
11,000 บาท กลุมตัวอยางที่มีระดับเงินเดือน 15,000-19,999 บาท คิดเปนรอยละ 28.77  
กลุมตวัอยางที่มีระดับเงินเดือน 11,000-14,999 บาท คิดเปนรอยละ 21.19 กลุมตัวอยางที่มีระดับ
เงนิเดอืน 20,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 13.02 บาท กลุมตัวอยางที่มีระดับเงินเดือนตํ่ าสุด คือ 
ตํ ่ากวา 11,000 บาท และกลุมตัวอยางที่มีระดับเงินเดือนสูงสุด คือ 20,000 บาทขึ้นไป โดยมีระดับ
เงินเดือนเฉลี่ย 14,422.03 บาท

ตอนที ่2  บรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรในสํ านักงานอธิการบดีมีความคิดเห็นตอบรรยากาศ 
องคการโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (x = 3.27) โดยมีบรรยากาศองคการดานความ
สามคัคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยูในระดับเห็นดวยมาก (x = 3.75) รองลงมาเห็นดวยปานกลาง
คือดานโครงสรางการทํ างาน ( x = 3.68) และเห็นดวยนอยคือดานความยืดหยุน ( x = 2.91) 
แตเมื่อแยกวิเคราะหในแตละดานตางๆ ของมิติบรรยากาศองคการซึ่งปรากฏผลการวิจัยในแตละ
ดาน ดังนี้
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บรรยากาศองคการ ดานโครงสรางการทํ างาน

 ผลการวิจัย พบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดาน
โครงสรางการทํ างานโดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก (x  = 3.68) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอบรรยากาศ
องคการในสํ านักงานอธิการบดี ดานโครงสรางการทํ างาน

ระดับความคิดเห็น
โครงสรางการทํ างาน เห็นดวย

อยางย่ิง
เห็นดวย เฉยๆ/

ไมแนใจ
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางย่ิง
x S.D. แปล

ความ
1. โครงสรางการทํ างาน

หนวยงานของทาน
ก ําหนดนโยบาย
เกีย่วกับการทํ างานไว
อยางชัดเจน

21
(14.40)

90
(61.60)

22
(15.10)

9
(6.20)

4
(2.70)

3.79 .86 มาก

2. หนวยงานของทาน
ก ําหนดหนาที่ความรับ
ผดิชอบของเจาหนาที่
ในหนวยงานอยาง
ชัดเจน

20
(13.70)

95
(65.10)

15
(10.30)

13
(8.90)

3
(2.10)

3.80 .87 มาก

3. หนวยงานของทาน
ก ําหนดวิธีทํ างานไว
อยางชัดเจน

14
(9.60)

83
(56.80)

30
(20.50)

16
(11.00)

3
(2.10)

3.60 .89 ปาน
กลาง

4. หนวยงานของทาน
ชี้แจงนโยบายการ
บริหารแกบุคลากรที่
ปฏิบัติงานทราบอยาง
ชัดเจน

14
(9.60)

56
(38.40)

59
(40.40)

15
(10.30)

2
(1.40)

3.44 .89 ปาน
กลาง

5 . หน วยงานของท  าน
แบงงานตามสายการ
บังคับบัญชาอยางชัด
เจนและเปนระบบ

21
(14.40)

84
(57.50)

32
(21.90)

5
(3.40)

4
(2.70)

3.78 .83 มาก

รวม 3.68 0.87 มาก
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จากตารางที่ 3 พบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ดานโครงสรางการทํ างานมีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ความที่วา “หนวยงานของทาน
กํ าหนดหนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในหนวยงานอยางชัดเจน” ( x  = 3.80) และ 
มคีาเฉลีย่ตํ่ าสุด ไดแก ขอความที่วา “หนวยงานของทานชี้แจงนโยบายการบริหารแกบุคลากรที่
ปฏิบัติงานทราบอยางชัดเจน” (x  = 3.44)

บรรยากาศองคการดานความอบอุนและการสนับสนุน

ผลการวิจัย พบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดาน
ความอบอุนและสนับสนุนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นปานกลาง (x = 3.49) ดังตารางที่  4

ตารางที่ 4 คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอบรรยากาศ
องคการในสํ านักงานอธิการบดี ดานความอบอุนและการสนับสนุน

ระดับความคิดเห็นความอบอุนและ
การสนับสนุน เห็นดวย

อยางย่ิง
เห็นดวย เฉยๆ/

ไมแนใจ
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางย่ิง
x S.D. แปล

ความ
1. ผูบังคับบัญชาของทาน

ใหความชวยเหลือและ
การสนับสนุนผูใต
บงัคับบัญชาอยางเต็มที่

18
(12.30)

70
(47.90)

39
(26.70)

15
(10.30)

4
(2.70)

3.57 .93 ปานกลาง

2. ผูบังคับบัญชาของทาน
ใชวิธีติเพื่อกอ

6
(4.10)

40
(27.40)

72
(49.30)

23
(15.80)

5
(3.40)

3.13 .84 ปานกลาง

3. ผูบังคับบัญชาของทาน
ชวยแกไขปญหาใน
การทํ างานของผูใต
บงัคับบัญชา

17
(11.60)

61
(41.80)

52
(35.60)

14
(9.60)

2
(1.40)

3.52 .88 ปานกลาง

4. ทานรูสึกมีความอบอุน
ทีไ่ดรวมงานกับเพื่อนๆ
ในหนวยงาน

21
(14.40)

13
(51.40)

40
(27.40)

4
(2.70)

6
(4.10)

3.70 .94 มาก

5. ทานไดรับคํ าแนะนํ า
ในการปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงานจากผูบังคับ
บัญชา

14
(9.60)

73
(50.00)

35
(24.00)

20
(13.70)

4
(2.70)

3.50 .94 ปานกลาง

รวม 3.49 0.89 ปานกลาง
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จากตารางที่ 4 พบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ดานความอบอุนและการสนับสนุนมีคาเฉลี่ยอยูในระดบัเห็นดวยมาก ไดแก ความที่วา “ทานรูสึก
มคีวามอบอุนที่ไดรวมงานกับเพื่อนๆ ในหนวยงาน ” ( x  = 3.70) และมีคาเฉลี่ยตํ่ าสุด ไดแก  
ขอความที่วา “ผูบังคับบัญชาของทานใชวิธีติเพื่อกอ” ( x  = 3.13)

บรรยากาศองคการดานการสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนา

ผลการวิจัย พบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ 
ดานการสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนามีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง  
( x = 3.41)

ตารางที่ 5 คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอบรรยากาศ
องคการในสํ านักงานอธิการบดีดานการสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนา

ระดับความคิดเห็นการสนับสนุนใหบุคลากร
มกีารอบรมและพัฒนา เห็นดวย

อยางย่ิง
เห็นดวย เฉยๆ/

ไมแนใจ
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางย่ิง
x S.D. แปล

ความ
1. หนวยงานของทาน

สนับสนุนใหมีการฝก
อบรมเพื่อเพิ่มความรู
ความสามารถในการ
ทํ างาน

18
(12.30)

84
(57.50)

29
(19.90)

13
(8.90)

2
(1.40)

3.70 .84 มาก

2. และหนวยงานของทาน
เปดโอกาสใหบุคลากร
ไดลาศึกษาตอ
ฝกอบรมหรือดูงาน
อยางเทาเทียมกันและ
ทั่วถึง

11
(7.50)

43
(29.50)

62
(42.50)

20
(13.70)

10
(6.80)

3.17 .99 ปานกลาง

3. การฝกอบรมที่หนวย
งานจัดใหชวยใหทาน
สามารถพัฒนาทักษะ
การทํ างานในหนาที่
ปจจุบันและเปนการ
เพิ่มโอกาสความ
กาวหนาในงาน

19
(13.00)

80
(54.80)

41
(28.10)

4
(2.70)

2
(1.40)

3.75 .77 มาก
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ตารางที่ 5 (ตอ)

ระดับความคิดเห็นการสนับสนุนใหบุคลากรมี
การอบรมและพัฒนา เห็นดวย

อยางย่ิง
เห็นดวย เฉยๆ/

ไมแนใจ
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางย่ิง
x S.D. แปล

ความ
4. หนวยงานของทาน

สนับสนุนใหมีการ
พฒันาและอบรม
บคุลากรอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา

12
(8.20)

65
(44.50)

42
(28.80)

21
(14.40)

6
(4.10)

3.39 .98 ปานกลาง

5. ทานไดรับการฝก
อบรมทางดานการ
บริหารหรือการปฏิบัติ
งานที่ทานตองการ
อยางเต็มที่

6
(4.10)

45
(30.80)

56
(38.40)

30
(20.50)

9
(6.20)

3.07 .97 ปานกลาง

รวม 3.41 0.90 ปานกลาง

ตารางที่ 5 พบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดาน
การสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนามีคาเฉลี่ยเหน็ดวยมาก ไดแก ความที่วา “การฝก
อบรมที่หนวยงานจัดใหชวยทานสามารถพัฒนาทักษะการทํ างานในหนาที่ปจจุบันและเปนการ
เพิม่โอกาสความกาวหนาในงาน” ( x  = 3.75) และมีคาเฉลี่ยตํ่ าสุดไดแกขอความที่วา “ทานไดรับ
การฝกอบรมทางดานการบริหารหรือการปฏิบัติงานที่ทานตองการอยางเต็มที่ “( x  = 3.07)

บรรยากาศองคการดานการยินยอมใหมีความขัดแยงในองคการ

ผลการวจิัย พบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดาน
การยนิยอมใหมีความขัดแยงในองคการโดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (x  = 3.19)
ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอบรรยากาศ
องคการในสํ านักงานอธิการบดีดานการยินยอมใหมีความขัดแยงในองคการ

ระดับความคิดเห็นการยินยอมใหมีความ
ขัดแยงในองคการ เห็นดวย

อยางย่ิง
เห็นดวย เฉยๆ/

ไมแนใจ
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางย่ิง
x S.D. แปล

ความ
1. ผูบริหารในหนวยงาน

ของทานยินยอมให
ความขัดแยงที่เกิดขึ้น

7
(4.80)

44
(30.10)

56
(38.40)

28
(19.20)

11
(7.50)

3.05 .99 ปานกลาง

2. ในกรณีที่บุคลากรมี
ความคิดเห็นไมตรงกัน
หนวยงานของทานเปด
โอกาสใหโตแยงกันได

4
(2.70)

49
(33.60)

53
(36.30)

26
(17.80)

14
(9.60)

3.02 1.00 ปานกลาง

3. ทานสามารถโตแยงกับ
เพื่อนรวมงานไดใน
เรื่องงาน

14
(9.60)

80
(54.80)

29
(19.90)

21
(14.40)

2
(1.40)

3.57 .90 ปานกลาง

4. ความขัดแยงในหนวย
งานของทานถือวาเปน
เรื่องปกติธรรมดา

19
(13.00)

69
(47.30)

26
(17.80)

28
(19.20)

4
(2.70)

3.49 1.03 ปานกลาง

5. เมื่อมีความขัดแยงเกิด
ข้ึนทุกคนสามารถ
แสดงออกซึ่งความรูสึก
ขัดแยงกันนั้นไดอยาง
เปดเผยและปลอดภัย

2
(1.40)

35
(24.00)

55
(37.70)

36
(24.70)

18
(12.30)

2.78 .99 ปานกลาง

รวม 3.19 0.99 ปานกลาง

จากตารางที่ 6 พบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ดานการยินยอมใหมีความขัดแยงในองคการมีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ขอความที่วา 
“ทานสามารถโตแยงกับเพื่อนรวมงานไดในเรื่องงาน” ( x = 3.57) และมีคาเฉลี่ยตํ่ าสุด ไดแก  
ขอความที่วา “เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้นทุกคนสามารถแสดงออกซึ่งความรูสึกขัดแยงกันไดอยาง
เปดเผยและปลอดภัย” ( x = 2.78)
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บรรยากาศองคการดานความยืดหยุน

ผลการวิจัย พบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดาน
ความยืดหยุนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (x = 2.91) ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอบรรยากาศ
องคการในสํ านักงานอธิการบดีดานความยืดหยุน

ระดับความคิดเห็น
ความยืดหยุน เห็นดวย

อยางย่ิง
เห็นดวย เฉยๆ/

ไมแนใจ
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางย่ิง
x S.D. แปล

ความ
1. การปฏิบัติงานใน

หนวยงานของทานจะ
ตองเปนไปตามสาย
การบังคับบัญชา

22
(15.10)

80
(54.80)

35
(24.00)

5
(3.40)

4
(2.70)

2.23 .84 นอย

2. หนวยงานของทาน
สนับสนุนใหมีการนํ า
แนวความคิดหรือวิธี
การใหมๆ มาปรับใช
ในหนวยงานตลอด
เวลา

12
(8.20)

70
(47.90)

44
(30.10)

15
(10.30)

5
(3.40)

3.48 .91 ปานกลาง

3. ข้ันตอนในการปฏิบัติ
งานในหนวยงานของ
ทานมีความยืดหยุนงาย
ตอการเปลี่ยนแปลง

4
(2.70)

53
(36.30)

52
(35.60)

17
(16.60)

20
(13.70)

3.02 1.07 ปานกลาง

4. หนวยงานของทานมี
ความยืดหยุนเพียงพอ
ในการแกไขปญหาที่
เกดิขึ้นไดอยางทัน
ทวงที

1
(0.70)

60
(41.10)

59
(40.40)

10
(6.80)

16
(11.00)

3.13 .97 ปานกลาง

5. การปฏิบัติในหนวย
งานของทานเนนการ
ปฏิบัติงานตามกฎ
ระเบียบมากเกินไป

12
(8.20)

51
(34.90)

53
(36.30)

27
(18.50)

3
(2.10)

2.71 .93 ปานกลาง

รวม 2.91 0.94 ปานกลาง
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จากตารางที่ 7 พบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ดานความยืดหยุนมีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ขอความที่วา “หนวยงานของทานจะตอง
สนับสนุนใหมีการนํ าแนวความคิดหรือวิธีการใหมๆ มาปรับใชในหนวยงานตลอดเวลา” 
( x  = 3.48) และมีคาเฉลี่ยตํ่ าสุดไดแกขอความที่วา “การปฏิบัติในหนวยงานของทานจะตองเปน
ไปตามสายการบังคับบัญชา” ( x = 2.23)

บรรยากาศองคการดานการรับรูในผลงาน

ผลการวิจัย พบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดาน
การรับรูในผลงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (x  = 3.09) ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอบรรยากาศ
องคการในสํ านักงานอธิการบดีดานการรับรูในผลงาน

ระดับความคิดเห็น
การรับรูในผลงาน เห็นดวย

อยางย่ิง
เห็นดวย เฉยๆ/

ไมแนใจ
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางย่ิง
x S.D. แปล

ความ
1. ผูบังคับบัญชาของทาน

จะยกยองบุคลากรที่มี
ผลงานดีเดนทั้งตอหนา
และลับหลัง

5
(3.40)

45
(30.80)

72
(49.30)

8
(5.50)

16
(11.00)

3.10 .97 ปานกลาง

2. หนวยงานของทานจะ
เผยแพรผลงานดีเดน
ของบุคลากรใหผูอื่น
ทราบทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน

2
(1.40)

33
(22.60)

82
(56.20)

21
(14.40)

8
(5.50)

3.00 .80 ปานกลาง

3. หนวยงานของทานจะ
น ําผลการปฏิบัติงานมา
ใชเพื่อการแกไขขอผิด
พลาดมากกวานํ ามาใช
เพือ่การลงโทษหรือ
ต ําหนิติเตียนบุคลากร

8
(5.50)

50
(34.20)

59
(40.40)

15
(10.30)

9
(6.20)

3.15 1.01 ปานกลาง
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ตารางที่ 8 (ตอ)

ระดับความคิดเห็น
การรับรูในผลงาน เห็นดวย

อยางย่ิง
เห็นดวย เฉยๆ/

ไมแนใจ
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางย่ิง
x S.D. ระดับ

4. ผูบริหารในหนวยงาน
ของทานใหการ
สนับสนุนหรือยกยอง
บคุลากรที่มีผลงานดี

2
(1.40)

68
(46.60)

48
(32.90)

19
(13.00)

9
(6.20)

3.23 .91 ปานกลาง

5. ผูบังคับบัญชาไมเคยให
การสนับสนุนหรือยก
ยองในผลงานของทาน
แมวาผลการปฏิบัติงาน
จะดีเพียงใด

20
(13.70)

23
(15.80)

58
(39.70)

41
(28.10)

4
(2.70)

2.90 1.04 ปานกลาง

รวม 3.09 0.95 ปานกลาง

จากตารางที่ 8 พบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ดานการรับรูในผลงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ขอความที่วา “ผูบริหารใน
หนวยงานของทานใหการสนับสนุนหรือยกยองบุคลากรที่มีผลงานดี” ( x  = 3.23) และมีคาเฉลี่ย
ตํ่ าสุดไดแกขอความที่วา “ผูบังคับบัญชาไมเคยใหการสนับสนุนหรือยกยองในผลงานของทาน
แมวาผลการปฏิบัติงานจะดีเพียงใด” ( x = 2.90)

บรรยากาศองคการดานการติดตอสื่อสารที่เปดเผย

ผลการวิจัย พบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดาน
การติดตอส่ือสารที่เปดเผยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (x  = 3.00) ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอบรรยากาศ
องคการในสํ านักงานอธิการบดีดานการติดตอส่ือสารที่เปดเผย

ระดับความคิดเห็น
การติดตอส่ือสารที่เปดเผย เห็นดวย

อยางย่ิง
เห็นดวย เฉยๆ/

ไมแนใจ
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางย่ิง
x S.D. แปล

ความ
1. การติดตอส่ือสาร

ระหวางผูบังคับบัญชา
กบัผูใตบังคับบัญชาใน
หนวยงานของทานเปน
แบบแนวดิ่งคือจาก
ระดบับนมายังระดับ
ลาง

22
(15.10)

68
(46.60)

23
(15.80)

29
(19.90)

4
(2.70)

2.49 1.05

2. มกีารแลกเปลี่ยนขอมูล
การทํ างานระหวาง
หนวยงานตางๆ อยาง
รวดเร็วทั้งหนวยงาน

5
(3.40)

55
(37.70)

53
(36.30)

21
(14.40)

12
(8.20)

3.13 .99 ปานกลาง

3. มกีารแลกเปลี่ยนขอมูล
การทํ างานระหวาง
หนวยงานตางๆ อยาง
สมํ่ าเสมอ

9
(6.20)

60
(41.10)

52
(35.60)

16
(11.10)

9
(6.20)

3.30 .97 ปานกลาง

4. ขาวสารตางๆ เกี่ยวกับ
หนวยงานของทานมี
การเผยแพรอยางรวด
เร็วและทั่วถึง

13
(8.90)

60
(4.10)

43
(29.50)

17
(11.60)

13
(8.90)

3.30 1.08 ปานกลาง

5. การติดตอส่ือสารจาก
ผูใตบังคับบัญชาไปยัง
ผูบังคับบัญชามักมี
อุปสรรคเสมอ

18
(12.30)

40
(27.40)

41
(28.10)

44
(30.10)

3
(2.10)

2.82 1.07 ปานกลาง

รวม 3.00 1.02 ปานกลาง

จากตารางที่ 9 พบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ดานการติดตอส่ือสารมีคาเฉลี่ยระดบัเห็นดวยมากเทากนั 2 ขอความ ไดแก ความที่วา “ขาวสารตาง 
ๆเกี่ยวกับหนวยงานของทานมีการเผยแพรอยางรวดเร็วและทั่วถึง” ( x  = 3.30) และไดแก  
ขอความที่วา “มีการแลกเปลี่ยนขอมูลการทํ างานระหวางหนวยงานตางๆ อยางสมํ่ าเสมอ” 
( x  = 3.30) โดยมีคาเฉลี่ยตํ่ าสุดไดแกขอความที่วา “การติดตอส่ือสารระหวางผูบังคับบัญชากับ
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ผู ใตบังคับบัญชาในหนวยงานของทานเปนแบบแนวดิ่งคือจากระดับบนมายังระดับลาง” 
( x  = 2.49)

บรรยากาศองคการดานความเปนอิสระ

ผลการวิจัย พบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดาน
ความเปนอิสระโดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (x  = 3.32) ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอบรรยากาศ
องคการในสํ านักงานอธิการบดีดานความเปนอิสระ

ระดับความคิดเห็น
ความเปนอิสระ เห็นดวย

อยางย่ิง
เห็นดวย เฉยๆ/

ไมแนใจ
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางย่ิง
x S.D. แปล

ความ
1. ทานมีอิสระในการ

แสดงความคิดเห็น
เพือ่การปรับปรุงการ
ท ํางานและสรางสรรค
งานใหมๆ

10
(6.80)

68
(46.60)

54
(37.00)

5
(3.40)

9
(6.20)

3.44 .90 ปานกลาง

2. ทานมีอิสระในการตัด
สินใจดวยตนเองใน
งานที่ไดรับมอบหมาย

6
(4.10)

70
(47.90)

53
(36.30)

12
(8.20)

5
(3.40)

3.41 .83 ปานกลาง

3. ผูบังคับบัญชาไววางใจ
ใหผูใตบังคับบัญชามี
อสิระในการตัดสินใจ
ไดดวยตนเอง

6
(4.10)

64
(43.80)

50
(34.20)

18
(12.30)

8
(5.50)

3.29 .93 ปานกลาง

4. ทานสามารถตัดสินใจ
ในการทํ างานตาม
หนาที่รับผิดชอบได
ทัน

10
(6.80)

62
(42.50)

64
(43.80)

8
(5.50)

2
(1.40)

3.48 .77 ปานกลาง

5. ผูบังคับบัญชาเปน
ผูกํ าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานตางๆ
แกทานเสมอ

5
(3.40)

47
(32.20)

52
(35.60)

35
(24.20)

7
(4.80)

3.00 .94 ปานกลาง

รวม 3.32 0.88 ปานกลาง
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จากตารางที่ 10 พบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ดานความเปนอิสระมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ขอความที่วา “ทานสามารถตัดสินใจ
ในการทํ างานตามหนาที่รับผิดชอบไดทันที” ( x  = 3.48) และมีคาเฉลี่ยตํ่ าสุดไดแกขอความที่วา 
“ผูบังคับบัญชาเปนผูก ําหนดแผนการปฏิบัติงานตางๆ แกทานเสมอ” ( x = 3.00)

บรรยากาศองคการดานความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ผลการวิจัย พบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดาน
ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมคีาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก (x = 3.75) ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอบรรยากาศ
องคการในสํ านักงานอธิการบดี ดานความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ระดับความคิดเห็น
ความสามัคคีเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน
เห็นดวย
อยางย่ิง

เห็นดวย เฉยๆ/
ไมแนใจ

ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางย่ิง

x S.D. แปล
ความ

1. ทานไดรับคํ าแนะนํ า
และความชวยเหลือ
จากเพื่อนรวมงานอยู
เสมอ

17
(11.60)

90
(61.60)

27
(11.60)

11
(18.50)

1
(7.50)

3.77 .79 มาก

2. ฝายตางๆ ในหนวยงาน
ของทานรวมมือทํ างาน
ประสานกันไดดี

11
(7.50)

62
(42.50)

43
(29.50)

23
(15.80)

7
(4.80)

3.32 .99 ปานกลาง

3. ทานและเพื่อนรวมงาน
เต็มใจที่จะใหความ
รวมมือในกิจกรรม
ตางๆ ของหนวยงาน

40
(27.40)

79
(54.10)

18
(12.30)

8
(5.50)

1
(0.70)

4.02 .82 มาก

4. บุคลากรในหนวย
งานของทานทํ างาน
กันเปนกลุมไดอยางดี

29
(19.90)

77
(52.70)

32
(21.90)

4
(2.70)

4
(2.70)

3.84 .87 มาก
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ตารางที่ 11 (ตอ)

ระดับความคิดเห็น
ความสามัคคีเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน
เห็นดวย
อยางย่ิง

เห็นดวย เฉยๆ/
ไมแนใจ

ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางย่ิง

x S.D. แปล
ความ

5. บคุลากรในหนวยงาน
ของทานรวมมือชวย
เหลือซ่ึงกันและกันใน
การปฏิบัติงานอยาง
สมํ่ าเสมอ

29
(19.90)

76
(52.10)

29
(19.90)

8
(5.50)

4
(2.70)

3.80 .91 มาก

รวม 3.75 0.88 มาก

จากตารางที่ 11 พบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ดานความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ขอความที่วา 
“ทานและเพือ่นรวมงานเต็มใจที่จะใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน” ( x  = 4.02) 
และมีคาเฉลี่ยตํ่ าสุดไดแกขอความที่วา “ฝายตางๆ ในหนวยงานของทานรวมมือทํ างานประสาน
กนัไดดี” ( x = 3.32)

บรรยากาศองคการดานรางวัลตอบแทน

ผลการวิจัย พบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดาน
รางวัลตอบแทนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นปานกลาง (x = 2.92) ดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 บรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วทิยาเขตบางเขน ดานรางวัลตอบแทน

ระดับความคิดเห็น
รางวัลตอบแทน เห็นดวย

อยางย่ิง
เห็นดวย เฉยๆ/

ไมแนใจ
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางย่ิง
x S.D. แปล

ความ
1. การพิจารณาเลื่อนขั้น

ตํ าแหนงในหนวยงาน
ของทานตั้งอยูบน
พืน้ฐานความสามารถ
ของบุคลากร

10
(6.80)

40
(27.40)

62
(42.50)

14
(9.60)

20
(13.70)

3.04 1.09 ปานกลาง
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ตารางที่ 12 (ตอ)

ระดับความคิดเห็น
รางวัลตอบแทน เห็นดวย

อยางย่ิง
เห็นดวย เฉยๆ/

ไมแนใจ
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางย่ิง
x S.D. แปล

ความ
2. ในหนวยงานของทาน

ใชระบบความยุติธรรม
เปนเกณฑในการ
ประเมิน

5
(5.50)

32
(21.90)

70
(47.90)

19
(13.00)

17
(11.60)

2.97 1.01 ปานกลาง

3. ระบบการเลื่อน
ต ําแหนงที่เปนอยูไมได
สนับสนุนใหผูมีความรู
ความสามารถเขาสู
ตํ าแหนงที่สูงขึ้น

17
(11.60)

36
(24.70)

48
(32.90)

38
(26.00)

7
(4.80)

2.88 1.07 ปานกลาง

4. ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานไมยึด
หลักความสามารถใน
การทํ างานเปนเกณฑ

26
(17.80)

32
(21.90)

44
(30.10)

32
(21.90)

12
(8.20)

2.80 0.20 ปานกลาง

5. หนวยงานของทาน
ไมเคยใหความสนใจ
ตอผลสํ าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร

10
(6.80)

34
(23.30)

62
(42.50)

34
(23.30)

6
(4.10)

2.94 .95 ปานกลาง

รวม 2.92 1.07 ปานกลาง

จากตารางที่ 12 พบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ดานรางวัลตอบแทนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมากไดแกขอความที่วา “การพิจารณาเลื่อนขั้น
ต ําแหนงในหนวยงานของทานตั้งอยูบนพื้นฐานความสามารถของบุคลากร” ( x  = 3.04) และมี 
คาเฉลี่ยตํ่ าสุด ไดแก ขอความที่วา “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานไมยึดหลักความสามารถ
ในการทํ างานเปนเกณฑ ”

จากผลการวิจัยสรุปไดวา ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของบุคลากรในสํ านักงาน
อธิการบดี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน โดยรวม อยูในระดับเหน็ดวยปานกลาง 
( x = 3.27) โดยมีบรรยากาศองคการดานความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยู ในระดับ
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เหน็ดวยมากเปนอันดับหนึ่ง (x  = 3.75) รองลงมาคือดานโครงสรางการทํ างาน ( x  = 3.68) และ
ที่เหน็ดวยในระดับทายสุดคือคือดานความยืดหยุน ( x  = 2.91) ตามรายละเอียดในตารางที่ 13

ตารางที่ 13 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของบุคลากรในส ํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วทิยาเขตบางเขน โดยรวม

บรรยากาศองคการ x S.D. แปลความ
1. โครงสรางการทํ างาน 3.68 0.86 เหน็ดวยมาก
2. ความอบอุนและการสนับสนุน 3.49 0.90 เหน็ดวยปานกลาง
3.การสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนา 3.41 0.90 เหน็ดวยปานกลาง
4. การยนิยอมใหมีความขัดแยงในองคการ 3.19 0.99 เหน็ดวยปานกลาง
5. ความยืดหยุน 2.91 0.94 เหน็ดวยปานกลาง
6.การรับรูในผลงาน 3.09 0.95 เหน็ดวยปานกลาง
7. การติดตอส่ือสารที่เปดเผย 3.00 1.02 เหน็ดวยปานกลาง
8.ความเปนอิสระ 3.32 0.88 เหน็ดวยปานกลาง
9.ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 3.75 0.88 เหน็ดวยมาก
10. รางวัลตอบแทน 2.92 1.07 เหน็ดวยปานกลาง

รวม 3.27 0.57 เหน็ดวยปานกลาง

ตอนท่ี 3  การทดสอบสมมติฐาน

การวจิยัในครั้งนี้ผูวิจัยไดกํ าหนดสมมติฐานไว 5 สมมติฐาน เพื่อทดสอบความแตกตาง
ระหวางตัวแปรอิสระ ซ่ึงไดแก  อายุ สถานภาพสมรส  ระดับตํ าแหนง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
และระดบัเงินเดือน โดยใชสถิติ t-test สํ าหรับตัวแปรที่จํ าแนก 2 กลุมซึง่ไดแก อายุ สถานภาพ
สมรส และ F–test สํ าหรับตัวแปรที่จํ าแนกมาก 2 กลุม ซ่ึงไดแก ระดับตํ าแหนง ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และระดับเงินเดือน และใชคา Scheffe ในการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 
ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏดัง ตารางที่ 14–57
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สมมติฐานที่  1 บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 
บางเขน ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของ สํ านักงานอธิการบดี 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนตางกัน

ในการพสูิจนสมมติฐาน ผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยาง ออกเปน 2 กลุมคือ กลุมอายุนอยกวา 
40 ป และกลุมอายุตั้งแต40 ปขึ้น ไปผลการทดสอบสมมติฐานพบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ในภาพรวมไมตางกัน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว  
ดังตารางที่ 14

ตารางที่ 14 ความคดิเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามอายุ

อายุ n X S.D. t d.f. P
นอยกวา  40  ป 72 3.30 .44

.84 144 .40*
ตั้งแต  40  ป  ขึ้นไป 74 3.24 .50

p  >  .05

เมื่อแยกวิเคราะหความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดีที่มีอายุ 
ตางกันเปนรายดานตางๆ ปรากฏผลตามรายละเอียดในตารางที่ 15

ตารางที่ 15 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในแตละดานจ ําแนกตามอายุ

อายุ n X S.D. t d.f. p

ดานโครงสารางการทํ างาน
นอยกวา  40  ป 72 3.67 .67

.31 144 .75
ตั้งแต  40  ป  ขึ้นไป 74 3.70 .70
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ตารางที่ 15 (ตอ)

อายุ n X S.D. t d.f. p

ดานความอบอุนและการสนับสนุนการทํ างาน
นอยกวา  40  ป 72 3.65 .62

2.98 144 .00*
ตั้งแต  40  ป  ขึ้นไป 74 3.70 .70

ดานการสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนา
นอยกวา  40  ป 72 3.51 .73

1.62 144 .10
ตั้งแต  40  ป  ขึ้นไป 74 3.31 .75

ดานการยินยอมใหมีความขัดแยงในองคการ
นอยกวา  40  ป 72 3.17 .78

-.14 144 .89
ตั้งแต  40  ป  ขึ้นไป 74 3.18 .65

ดานความยืดหยุน
นอยกวา  40  ป 72 2.91 .51

.03 144 .98
ตั้งแต  40  ป  ขึ้นไป 74 2.91 .69

ดานการรับรูในผลงาน
นอยกวา  40  ป 72 3.10 .75

.33 144 .74
ตั้งแต  40  ป  ขึ้นไป 74 3.05 .81

ดานการติดตอส่ือสารที่เปดเผย
นอยกวา  40  ป 72 3.09 .59

1.41 144 .15
ตั้งแต  40  ป  ขึ้นไป 74 2.92 .79
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ตารางที่ 15 (ตอ)

อายุ n X S.D. t d.f. p

ดานความเปนอิสระ
นอยกวา  40  ป 72 3.29 .54

-.95 144 .33
ตั้งแต  40  ป  ขึ้นไป 74 3.39 .67

ดานความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
นอยกวา  40  ป 72 3.80 .70

.85 144 .39
ตั้งแต  40  ป  ขึ้นไป 74 3.70 .75

ดานรางวัลตอบแทน
นอยกวา  40  ป 72 2.95 .829

144 .77
ตั้งแต  40  ป  ขึ้นไป 74 2.90 .78

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสํ  านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรในแตละดานจํ าแนกตามอายุพบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศในสํ านักงานอธิการบดีตางกันในดาน
ความอบอุนและสนับสนุน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวาบคุลากรที่มีอายุตั้งแต
40 ปขึ้นไปมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานความอบอุนและสนับสนุนในผลงานสูงกวา
บุคลากรกลุมที่มีอายุนอยกวา 40 ปสวนในดานอื่นๆ พบวาไมตางกัน

โดยสรุปผลการทดสอบขอสมมติฐานที่ 1 พบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ในภาพรวมไมตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อแยกวิเคราะหเปนรายดาน 
พบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดีที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการตางกันใน
ดานความอบอุนและการสนับสนุน
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สมมติฐานที่ 2 บุคลากร สํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน ที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการตางกัน

ในการพสูิจนสมมติฐาน ผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยาง ออกเปน 2 กลุมคือ กลุมที่มีสถานภาพ
โสด กับกลุมที่มีสถานภาพสมรส ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการไมตางกัน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐานที่
ตั้งไว ดังตารางที่ 16

ตารางที่ 16 ความคดิเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามสถานภาพสมรส

สภานภาพสมรส n X S.D. t d.f. p
โสด 58 3.26 .43

.26 144 .80
สมรส 88 3.24 .50

p  >  .05

เมื่อแยกวิเคราะหความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดีที่มีสถานภาพ
สมรสตางกัน เปนรายดานตาง ๆ ปรากฏผลตามรายละเอียดในตารางที่ 17

ตารางที่ 17 ความคดิเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในแตละดาน จํ าแนกสถานภาพ
สมรส

สภานภาพสมรส n X S.D. t d.f. p

ดานโครงสารางการทํ างาน
โสด 58 3.64 .68

.52 144 .60
สมรสแลว 88 3.70 .71
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ตารางที่ 17 (ตอ)

สภานภาพสมรส n X S.D. t d.f. p

ดานความอบอุนและการสนับสนุนการทํ างาน
โสด 58 3.45 .70

.44 144 .65
สมรสแลว 88 3.50 .70

ดานการสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนา
โสด 58 3.35 .77

-.82 144 .41
สมรส 88 3.45 .73

ดานการยินยอมใหมีความขัดแยงในองคการ
โสด 58 3.22 .69

.54 144 .59
สมรสแลว 88 3.15 .73

ดานความยืดหยุน
โสด 58 2.98 .61

-.67 144 .50
สมรสแลว 88 2.94 .60

ดานการรับรูในผลงาน
โสด 58 2.97 .80

-1.40 144 .16
สมรสแลว 88 3.15 .71

ดานการติดตอส่ือสารที่เปดเผย
โสด 58 3.04 .57

.50 144 .61
สมรสแลว 88 2.99 .79
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ตารางที่ 17 (ตอ)

สภานภาพสมรส n X S.D. t d.f. p
ดานความเปนอิสระ

โสด 58 3.30 .60
-.63 144 .52

สมรสแลว 88 3.37 .61

ดานความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
โสด 58 3.80 .61

.75 144 .45
สมรสแลว 88 2.90 .78

ดานรางวัลตอบแทน
โสด 58 2.97 .82

.42 144 .67
สมรสแลว 88 2.90 .78

ผลการเปรยีบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสํ านักงานอธิการาบดี ในแตละดาน จํ าแนก
ตามสถานภาพสมรสพบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดีที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีความคิดเห็น
ตอบรรยากาศองคการในแตละดานไมตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวา 
บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสแลวมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานความสามัคคีเปนอัน
หนึง่อนัเดียวกันสูงกวาบุคลากรที่มีสถานภาพสมรสแลวดานรางวัลตอบแทน

โดยสรุปผลการทดสอบขอสมมติฐานที่ 2 พบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการในภาพรวมไมตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อแยก
วิเคราะหเปนรายดานพบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดีที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีความคิดเห็น
ตอบรรยากาศองคการไมตางกันในทุกๆ ดาน
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สมมติฐานที่ 3 บุคลากร สํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน ที่มีระดับตํ าแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของสํ านักงานอธิการบดี
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตบางเขนตางกัน

ในการพิสูจนสมมติฐานผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมคือ กลุมพนักงาน
มหาวทิยาลัยและระดับซี 1–3 กลุมระดับซี 4–6 และกลุมระดับซี 7–9 ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวาบคุลากรสํ านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนที่มีระดับตํ าแหนง
ตางกนัมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการไมตางกัน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเปน
การปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไวดังตารางที่ 18 และ 19

ตารางที่ 18 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ของกลุมตัวอยาง จ ําแนกตามระดับตํ าแหนง

ระดับตํ าแหนง จ ํานวน X S.D.
พนกังานมหาวิทยาลัยและระดับซี 1-3 31 3.39 .35
ระดับซี 4-6 84 3.23 .52
ระดับซี 7-9 31 3.27 .40

รวม 146 3.27 .47

ตารางที่ 19 ความคดิเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามระดับตํ าแหนง

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p
ความแตกตางระหวางกลุม 2 .60 .30

1.38 .25
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 31.60

รวม 145 32.21

p > .05
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เมื่อแยกวิเคราะหความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดี ที่มีระดับ
ต ําแหนงตางกันเปนรายดานตางๆ ปรากฏผลตามรายละเอียดในตารางที่ 20

ตารางที่ 20 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในแตละดานจํ าแนกตามระดับ
ตํ าแหนง

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p

ดานโครงสรางการทํ างาน
ความแตกตางระหวางกลุม 2 1.10 .10

2.07 .13
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 69.10 .49

ดานความอบอุนและสนับสนุน
ความแตกตางระหวางกลุม 2 2.26 1.13

2.38 .10
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 69.10 .49

ดานการสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนา
ความแตกตางระหวางกลุม 2 1.10 .55

.98 .38
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 80.67 .57

ดานการยินยอมใหมีความขัดแยงในองคการ
ความแตกตางระหวางกลุม 2 .11 .06

.11 .90
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 73.99 .51

ดานความยืดหยุน
ความแตกตางระหวางกลุม 2 1.52 .44

2.10 .12
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 51.90 .37
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ตารางที่ 20 (ตอ)

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p

ดานการรับรูในผลงาน
ความแตกตางระหวางกลุม 2 2.48 1.23

2.02 .13
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 87.17 .61

ดานการติดตอส่ือสารที่เปดเผย
ความแตกตางระหวางกลุม 2 .85 .42

.85 .42
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 71.53 .50

ดานความเปนอิสระ
ความแตกตางระหวางกลุม 2 .29 .14

.33 .71
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 52.82 .37

ดานความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความแตกตางระหวางกลุม 2 .35 .17

.33 .71
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 76.17 .53

ดานรางวัลตอบแทน
ความแตกตางระหวางกลุม 2 .49 2.24

3.73 .02*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 85.99 .60

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสํ านักงานอธิการบดีในแตละดาน จํ าแนก
ตามระดับตํ าแหนงพบวาบุคลากรที่มีระดับตํ าแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ตางกันในดานรางวัลตอบแทน
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เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของ
บคุลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวิธีการของ Sheffeเพือ่หาวาคูใดมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา มีความแตกตางกัน บุคลากรที่มี
ระดับซี 4 – 6 ( x  = 3.83) มคีวามคดิเห็นตอบรรยากาศองคการในดานรางวัลตอบแทนสูงกวา
บคุลากรที่มีระดับตํ าแหนง ซี7 – 9 (x  = 2.85 ) อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามตารางที่
21 และ 22

ตารางที่ 21 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ของกลุมตัวอยางในดานรางวัลตอบแทน จํ าแนกตามระดบัตํ าแหนง

ระดับตํ าแหนง จ ํานวน X S.D.
พนกังานมหาวิทยาลัยและระดับซี 1-3 31 3.39 .35
ระดับซี 4-6 84 3.23 .52
ระดับซี 7-9 31 3.27 .40

รวม 146 3.27 .47

ตารางที่ 22 ความแตกตางระหวาง ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตามระดับตํ าแหนงใน
ดานรางวัลตอบแทนแตละกลุมเปนรายคู

ระดับตํ าแหนง ความคิดเห็น ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
X S.D. (1) (2) (3)

พนกังานมหาวิทยาลัยและระดับซี 1-3 3.26 .75 *
ระดับซี 4-6 3.83 .77 *
ระดับซี 7-9 2.85 .77

* หมายถึงมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โดยสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนที่มีระดับตํ าแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการใน
ภาพรวมไมตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อแยกวิเคราะหเปนรายดานพบวา
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บุคลากรสํ านักงานอธิการบดีที่มีระดับตํ าแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการตางกัน
ในดานรางวัลตอบแทน

สมมติฐานที่ 4 บุคลากร สํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของสํ านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  ตางกัน

ในการพสูิจนสมมติฐาน ผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม คอื กลุมที่มีระยะเวลา
ในการปฏบิัติงานนอยกวา 10 ป กลุมที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 20 ป และกลุมที่มีระยะ
เวลาในการปฏิบัติงาน 20 ปขึ้นไป  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็น
ตอบรรยากาศองคการตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จึงเปนการยอมรับสมมติฐานที่
ตั้งไว ดังตารางที่ 23  และ 24

ตารางที่ 23 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ของกลุมตัวอยาง จ ําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จ ํานวน X S.D.
นอยกวา 10 ป 66 3.30 .53
11 - 20 ป 37 3.06 .35
20 ปขึ้นไป 43 3.41 .39

รวม 146 3.25 .47
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ตารางที่ 24 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p
ความแตกตางระหวางกลุม 2 2.52 1.26

6.08 .00*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 29.70 .20

รวม 145 32.21

p < .05

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของ
บคุลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวิธีการของ Sheffeเพือ่หาวาคูใดมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  พบวา มีความแตกตางกัน โดยบุคลากรที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 20 ป ขึ้นไป ( x  = 3.41 ) มคีวามคิดเห็นตอบรรยากาศองคการสูงกวา
บคุลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 20 ป ( x  = 3.06 ) ดงัรายละเอียดตามตารางที่ 25

ตารางที่ 25 ความแตกตางระหวาง ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตามระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานในแตละกลุมเปนรายคู

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็น ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
X S.D. (1) (2) (3)

นอยกวา 10 ป 3.30 .53 *
11 - 20 ป 3.06 .35 *
20 ปขึ้นไป 3.41 .39 *

* หมายถึงมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เมื่อแยกวิเคราะหความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดีที่มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานตางกันเปนรายดานตางๆ ปรากฏผลตามรายละเอียดในตารางที่ 26
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ตารางที่ 26 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในแตละดานจํ าแนกตามระยะ
เวลาในการปฏิบัติงาน

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p

ดานโครงสรางการทํ างาน
ความแตกตางระหวางกลุม 2 .09 .04

.09 .92
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 71.01 .50

ดานความอบอุนและสนับสนุน
ความแตกตางระหวางกลุม 2 1.55 .78

1.62 .20
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 68.67 .49

ดานการสนับสนุนบุคลากรมีการอบรมและพัฒนา
ความแตกตางระหวางกลุม 2 6.65 .32

6.33 .00*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 75.11 .52

ดานการยินยอมใหมีความขัดแยงในองคการ
ความแตกตางระหวางกลุม 2 1.39 .70

1.37 .25
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 72.71 .70

ดานการความยืดหยุน
ความแตกตางระหวางกลุม 2 8.05 4.02

12.70 .00*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 51.90 .37

ดานการรับรูในผลงาน
ความแตกตางระหวางกลุม 2 5.97 2.99

5.10 .00*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 87.17 .61



81

ตารางที่ 26 (ตอ)

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p

ดานการติดตอส่ือสารที่เปดเผย
ความแตกตางระหวางกลุม 2 7.75 3.88

8.58 .00*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 71.53 .50

ดานความเปนอิสระ
ความแตกตางระหวางกลุม 2 3.49 1.74

5.02 .00*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 52.82 .37

ดานความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความแตกตางระหวางกลุม 2 .30 .15

.29 .74
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 76.21 .53

ดานรางวัลตอบแทน
ความแตกตางระหวางกลุม 2 5.89 2.98

4.98 .00*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 84.59 .60

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี 
ในแตละดานจํ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานพบวาบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการตางกันในดานการสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรม
และพฒันา ดานความยืดหยุน ดานการรับรูในผลงาน ดานการติดตอส่ือสารที่เปดเผย ดานความ
เปนอสิระและดานรางวัลตอบแทน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนในดานอื่นๆ พบวา
ไมตางกัน

เมื่อนํ าความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอบรรยากาศองคการในแตละดานที่มีความแตกตาง
กันทั้ง 6 ดานประกอบดวย ดานการสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนา ดานความ
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ยดืหยุน ดานการรับรูในผลงาน ดานการติดตอส่ือสารที่เปดเผยดานความเปนอิสระและดานรางวัล
ตอบแทนมาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของ
บคุลากร สํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวิธีการของ Sheffeเพือ่หาวาคูใดมี
ความแตกตางกัน  โดยผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศ
องคในแตละดานไดผลการเปรียบเทียบความแตกตางตามรายละเอียดตอไปนี้

บุคลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนที่มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการตางกันในดานการสนับสนุนให
บคุลากรมีการอบรมและพัฒนาตางกัน ดงัรายละเอียดตามตารางที่ 27 และ 28

ตารางที่ 27 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ของกลุมตัวอยางในดานการสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนาจํ าแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จ ํานวน X S.D.
นอยกวา 10 ป 66 3.30 .53
11 - 20 ป 37 3.06 .35
20 ปขึ้นไป 43 3.41 .39

รวม 146 3.25 .47

ตารางที่ 28 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดานการสนับสนุนให
บคุลากรมีการอบรมและพัฒนา จํ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p
ความแตกตางระหวางกลุม 2 6.65 3.32

6.33 .00*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 75.11 .52

p  <  .05
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เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของ
บคุลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวิธีการของ Sheffeเพือ่หาวาคูใดมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  พบวา มีความแตกตางกัน โดยบุคลากรที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 10 ป ( x  = 3.59 ) มคีวามคิดเห็นตอบรรยากาศองคการใน
ดานการสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนาสูงกวาบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติ
งาน 11 – 20 ป ( x = 3.35 ) อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ตามดังรายละเอียดตามตารางที่ 29

ตารางที่ 29 ความแตกตางระหวาง ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตามระยะเวลาใน
การปฏบิัติงานในดานการสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนาแตละกลุม
เปนรายคู

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็น ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
X S.D. (1) (2) (3)

นอยกวา 10 ป 3.59 .74 *
11 - 20 ป 3.35 .79 * *
20 ปขึ้นไป 3.42 .61 *

* หมายถึงมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขนที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ตางกันในดานความยืดหยุนตางกัน ตามรายละเอียดตามตารางที่ 30 และ 31
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ตารางที่ 30 จํ านวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ของกลุมตวัอยางในดานความยืดหยุนจํ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จ ํานวน X S.D.
นอยกวา 10 ป 66 2.97 .52
11 - 20 ป 37 2.53 .80
20 ปขึ้นไป 43 3.15 .39

รวม 146 3.25 .30

ตารางที่ 31 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดานความยืดหยุนจํ าแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p
ความแตกตางระหวางกลุม 2 2.15 1.08

3.01 .05*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 51.25 .35

p  <  .05

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของ
บุคลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดานความยืดหยุ น โดยวิธีการของ 
Sheffeเพื่อหาวาคูใดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา มีความ
แตกตางกันโดยบคุลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 20 ปขึ้นไป ( x  = 3.15) มคีวามคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการในดานความยืดหยุนสูงกวาบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 20 ป  
( x = 2.53 ) อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ดงัรายละเอียดตามตารางที่ 32
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ตารางที่ 32 ความแตกตางระหวาง ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตามระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานในดานความยืดหยุนในแตละกลุมเปนรายคู

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็น ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
X S.D. (1) (2) (3)

นอยกวา 10 ป 2.97 .52 *
11 - 20 ป 2.53 .80 * *
20 ปขึ้นไป 3.15 .30 *

*หมายถึง มคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บคุลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตบางเขน ที่มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการตางกันในดานการรับรูในผลงาน
ตางกันดงัรายละเอียดตามตารางที่ 33 และ 34

ตารางที่ 33 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ของกลุมตัวอยางในดานการรับรูในผลงานจํ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จ ํานวน X S.D.
นอยกวา 10 ป 66 3.10 .84
11 - 20 ป 37 2.76 .71
20 ปขึ้นไป 43 3.31 .66

รวม 146 3.08 .78
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ตารางที่ 34 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดานการรับรูในผลงาน
จ ําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p
ความแตกตางระหวางกลุม 2 5.97 2.99

5.10 .00*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 83.69 .59

p < .05

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของ
บุคลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดานการรับรูในผลงาน โดยวิธีการของ 
Sheffe เพือ่หาวาคูใดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา มีความแตก
ตางกัน โดยบคุลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน20 ปขึ้นไป ( x  = 3.31) มคีวามคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการในดานการรับรูในผลงานสูงกวาบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 
20 ป  ( x = 2.76 ) อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ดงัรายละเอียดตามตารางที่  35

ตารางที่ 35 ความแตกตางระหวาง ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตามระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานในดานการรับรูในผลงานแตละกลุมเปนรายคู

ระดับตํ าแหนง ความคิดเห็น ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
X S.D. (1) (2) (3)

นอยกวา 10 ป 3.10 .84
11 - 20 ป 2.76 .71 *
20 ปขึ้นไป 3.31 .66 *

* หมายถึงมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขนที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการตาง
กนัในดานการติดตอส่ือสารทีเ่ปดเผย รายละเอียดตามตารางที่ 36 และ 37

ตารางที่ 36 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ของกลุมตัวอยางในดานการติดตอส่ือสารที่เปดเผยจํ าแนกตามระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จ ํานวน X S.D.
นอยกวา 10 ป 66 3.09 .65
11 - 20 ป 37 2.62 .89
20 ปขึ้นไป 43 3.31 .43

รวม 146 3.00 .70

ตารางที่ 37 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดานการติดตอส่ือสาร
ทีเ่ปดเผย จํ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p
ความแตกตางระหวางกลุม 2 7.75 3.88

8.58 .00*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 64.63 .545

p  <  .05

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของ
บคุลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดานการติดตอส่ือสารที่เปดเผย โดยวิธีการ
ของ Sheffeเพือ่หาวาคูใดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวามีความ
แตกตางกันโดยบคุลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน20 ปขึ้นไป ( x  = 3.20) มคีวามคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการในดานการติดตอส่ือสารที่เปดเผยสูงกวาบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติ
งาน 11 – 20 ป ( x = 2.62) อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดงัรายละเอียดตามตารางที่ 38
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ตารางที่ 38 ความแตกตางระหวางความคดิเหน็ตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตามระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน ในดานการติดตอส่ือสารที่เปดเผยแตละกลุมเปนรายคู

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็น ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
X S.D. (1) (2) (3)

นอยกวา 10 ป 3.09 .65 *
11 - 20 ป 2.62 .89 * *
20 ปขึ้นไป 3.20 .43 *

* หมายถึงมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนที่มีระยะเวลา
ในการปฏบิัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการตางกันใน ดานความเปนอิสระตาง
กนัดงัรายละเอียดตามตารางที่ 39 และ 40

ตารางที่ 39 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ของกลุมตวัอยางในดานความเปนอิสระจํ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จ ํานวน X S.D.
นอยกวา 10 ป 66 3.30 .58
11 - 20 ป 37 3.13 .65
20 ปขึ้นไป 43 3.54 .53

รวม 146 3.33 .60
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ตารางที่ 40 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดานความเปนอิสระจํ าแนก
ตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p
ความแตกตางระหวางกลุม 2 3.49 1.74

5.02 .00*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 49.62 .34

p  <  .05

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของ
บุคลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดานความเปนอิสระ โดยวิธีการของ 
Sheffeเพือ่หาวาคูใดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวาแตกตางกัน
โดยบคุลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน20 ปขึ้นไป ( x  = 3.54) มคีวามคิดเห็นตอบรรยากาศ
องคการในดานความเปนอิสระสูงกวาบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 20 ป  
( x  = 3.13 ) อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ดงัรายละเอียดตามตารางที่ 41

ตารางที่ 41 ความแตกตางระหวาง ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตามระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน  ในดานความเปนอิสระแตละกลุมเปนรายคู

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็น ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
X S.D. (1) (2) (3)

นอยกวา 10 ป 3.30 .58
11 - 20 ป 3.13 .65 *
20 ปขึ้นไป 3.54 .53 *

* หมายถึงมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บคุลากรส ํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนที่มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการตางกันในดานรางวัลตอบแทน
ดงั รายละเอียดตามตารางที่ 42 และ 43

ตารางที่ 42 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ของกลุมตัวอยางในดานรางวัลตอบแทนจ ําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จ ํานวน X S.D.
นอยกวา 10 ป 66 3.03 .84
11 - 20 ป 37 2.58 .68
20 ปขึ้นไป 43 3.06 .71

รวม 146 2.92 .78

ตารางที่ 43 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดานรางวัลตอบแทน
จ ําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p
ความแตกตางระหวางกลุม 2 5.80 2.95

4.98 .00*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 84.59 .60

p < .05

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของ
บุคลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดานรางวัลตอบแทน โดยวิธีการของ 
Sheffeเพื่อหาวาคูใดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา มีความ
แตกตางกันโดยบคุลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน20 ปขึ้นไป ( x  = 3.06) มคีวามคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการในดานรางวัลตอบแทนสูงกวาบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 - 20  
ป ( x  = 2.58 ) อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ดงัรายละเอียดตามตารางที่ 44
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ตารางที่ 44 ความแตกตางระหวาง ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตามระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานในดานรางวัลตอบแทนแตละกลุมเปนรายคู

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็น ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
X S.D. (1) (2) (3)

นอยกวา 10 ป 3.03 .84 *
11 - 20 ป 2.58 .68 * *
20 ปขึ้นไป 3.06 .71 *

* หมายถึงมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โดยสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4  พบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดีที่มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดบั .05 และเมื่อแยกวิเคราะหเปนรายดานพบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดีที่มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการตางกันในดานการสนับสนุนให
บคุลากรมีการอบรมและพัฒนา  ดานความยืดหยุน ดานการรับรูในผลงาน ดานการติดตอส่ือสารที่
เปดเผย ดานความเปนอิสระและดานรางวัลตอบแทน

สมมติฐานที่ 5 บุคลากร สํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 
บางเขน ที่มี ระดับเงินเดือนตางกันงานตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของสํ านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  ตางกัน

ในการพสูิจนสมมติฐาน ผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยาง ออกเปน 3 กลุมคือ กลุมที่มีระดับเงิน
เดอืนนอยกวา 11,000 บาท กลุมที่มีระดับเงินเดือน11,000 บาท – 16,999 บาท และกลุมที่มีระดับ
เงินตั้งแต 17,000 บาทขึ้นไป ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดีที่มี
ระดับเงินตางกัน ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการไมตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จงึเปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว รายละเอียดตามตารางที่ 45 และ 46
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ตารางที่ 45 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ของกลุมตัวอยางจ ําแนกตามระดับเงินเดือน

ระดับเงินเดือน จ ํานวน X S.D.
นอยกวา 11,000  บาท 51 3.38 .37
11,000 – 16,999  บาท 49 3.22 .60
ตั้งแต 17,000 บาทขึ้นไป 46 3.21 .39

รวม 146 3.27 .47

ตารางที่ 46 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางจํ าแนกตามระดับเงินเดือน

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p
ความแตกตางระหวางกลุม 2 .84 1.26

1.93 .14
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 31.37 .21

p  >  .05

เมื่อแยกวิเคราะหความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดี ที่มีระดับ
เงนิเดือนตางกันเปนรายดานตางๆ ปรากฏผลตามรายละเอียดในตารางที่ 47

ตารางที่ 47 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในแตละดานจํ าแนกตามระดับ
เงินเดือน

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p

ดานโครงสรางการทํ างาน
ความแตกตางระหวางกลุม 2 3.04 1.52

3.19 .04*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 68.05 .47
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ตารางที่ 47 (ตอ)

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p

ดานความอบอุนและสนับสนุน
ความแตกตางระหวางกลุม 2 4.19 2.10

4.53 .01*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 66.03 .46

ดานการสนับสนุนบุคลากรมีการอบรมและพัฒนา
ความแตกตางระหวางกลุม 2 1.32 .67

.17 .31
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 80.00 .57

ดานการยินยอมใหมีความขัดแยงในองคการ
ความแตกตางระหวางกลุม 2 4.51 2.56

4.63 .01*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 72.71 .50

ดานการความยืดหยุน
ความแตกตางระหวางกลุม 2 2.15 1.08

3.01 .07
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 51.25 .35

ดานการรับรูในผลงาน
ความแตกตางระหวางกลุม 2 1.38 .68

1.11 .33
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 88.27 .61

ดานการติดตอส่ือสารที่เปดเผย
ความแตกตางระหวางกลุม 2 2.71 1.35

2.82 .06
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 69.68 .49



94

ตารางที่ 47 (ตอ)

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p

ดานความเปนอิสระ
ความแตกตางระหวางกลุม 2 .04 .02

.05 .94
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 53.08 .38

ดานความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความแตกตางระหวางกลุม 2 .47 .23

.45 .63
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 76.04 .53

ดานรางวัลตอบแทน
ความแตกตางระหวางกลุม 2 3.16 1.59

2.60 .07
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 87.30 .61

p  <  .05

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี 
ในแตละดานจํ าแนกตามระดับเงินเดือนพบวาบุคลากรที่มีระดับเงินเดือนตางกันมีความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการตางกันในดานโครงสรางการทํ างาน ดานความอบอุนและสนับสนุน ดานการ
ยินยอมใหมีความขัดแยงในองคการและดานความยืดหยุน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนในดานอื่นๆ พบวาไมตางกัน

เมื่อนํ าความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอบรรยากาศองคการในแตละดานที่มีความแตกตาง
กันทั้ง 3 ดานประกอบดวย ดานโครงสรางการทํ างาน ดานความอบอุนและสนับสนุนและดานการ
ยินยอมใหมีความขัดแยงในองคการมาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการของบุคลากร สํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวิธีการของ 
Sheffeเพื่อหาวาคูใดมีความแตกตางกัน โดยผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับ
ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคในแตละดานไดผลการเปรียบเทียบความแตกตางตามรายละเอียด
ตอไปนี้
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน ที่มีระดับเงินเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการตางกันในดาน
โครงสรางการทํ างานดงัรายละเอียดตามตารางที่ 48  และ 49

ตารางที่ 48 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ของกลุมตัวอยางในดานโครงสรางการทํ างาน จํ าแนกตามระดับเงินเดือน

ระดับเงินเดือน จ ํานวน X S.D.
นอยกวา 11,000  บาท 51 3.75 .73
11,000 – 16,999  บาท 49 3.48 .70
ตั้งแต 17,000 บาทขึ้นไป 46 3.81 .61

รวม 146 2.92 .78

ตารางที่ 49 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยาง ในโครงสรางองคการจํ าแนก
ตามระดับเงินเดือน

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p
ความแตกตางระหวางกลุม 2 3.04 1.52

3.19 .04
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 68.05 .47

p  <  .05

ผลการเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ของบุคลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโครงสรางการทํ างานโดยวิธีการของ
Sheffeเพือ่หาวาคูใดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา มคีวามแตก
ตางกันโดยบคุลากรที่มีระดับเงินเดือนตั้งแต 17,000 บาทขึ้นไป ( x  = 3.81) มคีวามคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการในดานโครงสรางการทํ างานสูงกวาบุคลากรที่มีระดับเงินเดือน 11,000 – 
16,999 บาท ( x  = 3.48) อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ดงัรายละเอียดตามตารางที่ 50
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ตารางที่ 50 ความแตกตางระหวาง ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตามระดับเงินเดือน
ดานโครงสรางการทํ างานแตละกลุมเปนรายคู

ระดับเงินเดือน ความคิดเห็น ระดับเงินเดือน
X S.D. (1) (2) (3)

นอยกวา 11,000  บาท 3.75 .73
11,000 – 16,999  บาท 3.48 .70 *
ตั้งแต 17,000 บาทขึ้นไป 3.81 .61 *

* หมายถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขนที่มีระดับเงินเดือนตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการตางกันในดาน
ความอบอุนและการสนับสนุน  รายละเอียดตามตารางที่ 51 และ 52

ตารางที่ 51 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ของกลุม ตวัอยางในดานความอบอุนและการสนับสนุนจ ําแนกตามระดับเงินเดือน

ระดับเงินเดือน จ ํานวน X S.D.
นอยกวา 11,000  บาท 51 3.70 .61
11,000 – 16,999  บาท 49 3.40 .77
ตั้งแต 17,000 บาทขึ้นไป 46 3.31 .63

รวม 146 3.48 .69
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ตารางที่ 52 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดานความอบอุนและการ
สนับสนุน จํ าแนกตามระดับเงินเดือน

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p
ความแตกตางระหวางกลุม 2 4.19 2.10

4.53 .01*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 66.03 .46

p  <  .05

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของ
บุคลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดานความอบอุนและการสนับสนุนโดยวิธี
การของ Sheffe เพื่อหาวาคูใดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวามี
ความแตกตางกัน โดยบคุลากรที่มีระดับเงินเดือนนอยกวา 11,000 บาท ( x  = 3.70) มคีวามคิดเห็น
ตอบรรยากาศองคการในดานความอบอุนและการสนับสนุนสูงกวาบุคลากรที่มีระดับเงินเดือน 
ตัง้แต 17,000 บาทขึ้นไป ( x  = 3.40) อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ดงัรายละเอียดตาม 
ตารางที่ 53

ตารางที่ 53 ความแตกตางระหวางความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตามระดับเงินเดือน
ในดานความอบอุนและการสนับสนุนแตละกลุมเปนรายคู

ระดับเงินเดือน ความคิดเห็น ระดับเงินเดือน
X S.D. (1) (2) (3)

นอยกวา 11,000  บาท 3.70 .61 *
11,000 – 16,999  บาท 3.40 .77
ตั้งแต 17,000 บาทขึ้นไป 3.31 .63 * *

* หมายถึงมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขนที่มีระดับเงินเดือนตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการตางกันในดานการ
ยนิยอมใหมีความขัดแยงในองคการดงัรายละเอียดตามตารางที่ 54 และ 55

ตารางที่ 54 จ ํานวน คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ของกลุมตัวอยางในดานการยนิยอมใหมีความขัดแยงในองคการจ ําแนกตามระดับ
เงินเดือน

ระดับเงินเดือน จ ํานวน X S.D.
นอยกวา 11,000  บาท 51 3.32 .75
11,000 – 16,999  บาท 49 2.93 .71
ตั้งแต 17,000 บาทขึ้นไป 46 3.29 .60

รวม 146 3.18 .71

ตารางที่ 55 ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยางในดานการยินยอมใหมีความ
ขดัแยงในองคการ จํ าแนกตามระดับเงินเดือน

แหลงความแปรปรวน d.f. S.S. MS F p
ความแตกตางระหวางกลุม 2 4.51 2.56

4.63 .01*
ความแตกตางระหวางภายในกลุม 143 69.60 .49

p < .05

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของ
บุคลากรสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดานการยินยอมใหมีความขัดแยงใน
องคการโดยวิธีการของ Sheffeเพือ่หาวาคูใดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ
.05  พบวา มีความแตกตางกันโดยบคุลากรที่มีระดับเงินเดือนนอยกวา 11,000 บาท ( x  = 3.32)  
มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการในดานการยินยอมใหมีความขัดแยงในองคการสูงกวา



99

บคุลากรที่มีระดับเงินเดือน 11,000 – 16,999 บาท ( x  = 2.93) อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ดงัรายละเอียดตามตารางที่ 56

ตารางที่ 56 ความแตกตางระหวางความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการจํ าแนกตามระดับเงินเดือน
ในดานการยิน ยอมใหมีความขัดแยงในองคการแตละกลุมเปนรายคู

ระดับเงินเดือน ความคิดเห็น ระดับเงินเดือน
X S.D. (1) (2) (3)

นอยกวา 11,000  บาท 3.32 .75 *
11,000 – 16,999  บาท 2.93 .71 *
ตั้งแต 17,000 บาทขึ้นไป 3.28 .60

* หมายถึงมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โดยสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5  พบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดีที่มีระดับ 
เงินเดือนตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการไมตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และเมือ่แยกวิเคราะหเปนรายดานพบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดีที่มีระดับเงินเดือนตางกัน
มคีวามคดิเห็นตอบรรยากาศองคการตางกันในดานโครงสรางการทํ างาน ดานความอบอุนและการ
สนบัสนนุ และดานความยินยอมใหมีความขัดแยงในองคการ

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

ผลการทดสอบสมติฐาน จํ านวน 5 ขอ สรุปไดวา ยอมรับ สมมติฐาน จํ านวน 1 ขอ และ
ปฏิเสธสมมติฐาน จํ านวน 4 ขอ ดังตารางที่  57
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ตารางที่ 57  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐาน ยอมรับ ปฏิเสธ

ขอ  1
ขอ  2
ขอ  3
ขอ  4
ขอ  5

ขอวิจารณ

จาการวิจัยเร่ืองบรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นที่มีตอบรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน และศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบรรยากาศ
องคการของบุคลากรในสํ านักงานอธิการดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ซ่ึงมีความ
แตกตางดานอายุ สถานภาพสมรส ระดับตํ าแหนง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดับเงินเดือน
วามีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดีตางกันหรือไมซ่ึงผลการศึกษา
สามารถนํ ามาวิจารณ ไดดังนี้

อายุ

จากผลการวิจัย พบวา บุคลากรที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ
ไมตางกันจึงเปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไวทัง้นี ้ อาจเปนเพราะวา สํ านักงานอธิการบดีไดเปด
โอกาสใหผูมีความสามารถไดปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่และเต็มความสามารถของแตละบุคคล  
โดยไมคํ านึงถึงอายุเปนหลัก ประกอบกับในสถานการณปจจุบัน ความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีตางๆ เขามามีบทบาทในองคการมากขึ้น ทํ าใหบุคลากรที่มีอายุมากหรืออายุนอยตางที่
จะเรยีนรูและสามารถเขาถึงแหลงความรูตางๆ ไดเทาเทียมกัน ดังนั้นจึงทํ าใหอายุไมมีผลตอความ
คดิเห็นจึง สอดคลองกับงานวจิัยของ ลักษณวดี  ใจเย็น (2537) ซ่ึงพบวา พนักงานในโรงงานผลิต
เสือ้ผาสํ าเร็จรูปที่มีอายุตางกันจะมีการรับรูบรรยากาศองคการไมตางกัน
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แตเมื่อแยกวิเคราะหในแตละดานที่พบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี ที่มีอายุตางกัน 
มีการความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการตางกัน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดาน
ความอบอุนและการสนับสนุน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรที่มีอายุมากขึ้น มีความกาวหนาใน
หนาที่การงานของตนปฏิบัติงานดวยความตั้งใจถูกตองตามกฎระเบียบและวินัยของทางราชการ
ทํ าใหผูบังคับบัญชาไววางใจในการทํ างานและในการดูแลบุคลากรในองคการ สวนบุคลากรที่มี
อายุนอยหรือเพิ่งไดรับบรรจุ จะมีความกระตือรือลนที่ทํ างานสูงมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานและ
พยายามที่จะเรียนรูและฝกฝนการทํ างานในหนาที่ของตนกับบุคลากรในองคการที่มีประสบการณ
ในการทํ างานมากกวา ประกอบกับสํ านักงานอธิการบดีมีนโยบายการฝกอบรมใหกับบุคลากรใหม
ใหมีความรูความเขาใจตอระบบการทํ างานในองคการ สวนดานอื่นๆ พบวาไมตางกัน

สถานภาพสมรส

จากผลการวิจัยที่พบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดีที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีความ 
คิดเห็นตอบรรยากาศองคการไมตางกันเปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะวา 
บุคลากรในสํ านักงานอธิการบดีสวนใหญมีสภาพสมรสแลวและบุคลากรที่สมรสแลวโดย 
สวนใหญจะมีความรับผิดชอบตอการทํ างานและมีความตั้งใจในการทํ างานสูง สวนบุคลากรที่
สถานภาพโสดนั้นจะปฏิบัติงานรับผิดชอบในหนาที่ของตนอยางเต็มที่เชนเดียวกันกับบุคลากรที่มี
สถานภาพสมรสแลว ดังนั้น ไมวาบุคลากรในสํ านักงานอธิการบดีจะมีสภาพภาพสมรสหรือโสด
มายหรือหยารางจะไมเปนอุปสรรคตอการทํ างานรวมกับเพื่อนรวมงานในองคการ เพราะทุกคน
ตางมีความคุนเคยตอกันมาเปนเวลานาน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อรอุมา  สิริสาลี (2544) 
ที่พบวาพนักงานสายการบินเจแปนแอรไลน (กรุงเทพฯ)ที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีการรับรูตอ
บรรยากาศองคการไมตางกัน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชาญกิจ  สันติเกษม (2542) 
ที่พบวาเจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีการรับรูตอบรรยากาศ
องคการไมตางกัน

ระดับตํ าแหนง

จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี ที่มีระดับตํ าแหนงงานตางกันมีความ
คิดเห็นตอบรรยากาศไมตางกัน ซ่ึงเปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้ งไวนั้น อาจเปนเพราะวา 
การท ํางานในองคการ หรือลักษณะการทํ างานตางกัน แตวาสภาพแวดลอมในที่ทํ างานก็ยังคงเดิม
ไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ถึงแมวาบุคลากรที่มีระดับตํ าแหนงสูงหรือวาตํ าแหนงตํ่ าตางกัน ตางยังคง
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รวมงานกันอยูไมเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย อรอุมา สิริสาลี (2544) ที่พบวาพนักงาน
สายการบินเจแปนแอรไลน (กรุงเทพฯ) ที่มีระดับตํ าแหนงงานตางกันมีการรับรูบรรยากาศ
องคการไมตางกัน

แตเมื่อแยกวิเคราะหในแตละดานพบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดีที่มีระดับตํ าแหนง
ตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการตางกัน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดาน
รางวลัตอบแทน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี ที่มีระดับตํ าแหนงเปนหัวหนา
สายงาน อาจจะไมยินยอมใหบุคลากรที่มาตํ าแหนงระดับตํ่ ากวาตนใหแสดงความคิดเห็นมากนัก
โดยเฉพาะอยางยิ่งความคิดเห็นที่เปนผลตอการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการเลื่อนขั้น
ต ําแหนงตางๆ ในองคการ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

จากผลการวิจัยที่พบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดีที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกัน
มีความคิดเห็นตอบรรยากาศตางกันจึงเปนการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไวอาจเปนเพราะวาบุคลากร
ที่ทํ างานมาเปนเวลานานมีประสบการณในการทํ างานมีความเชี่ยวชาญและความชํ านาญสูงในการ
ท ํางานและเรียนรูสภาพปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคการไดเปนอยางดีและสามารถแกไขปญหาได
ทนัทวงทแีละถูกตอง สวนบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอย อาจเปนเพราะบุคลากร
เหลานัน้ เพิ่งสํ าเร็จการศึกษา หรือไดรับการบรรจุแตงตั้งใหเขารับราชการใหม มีประสบการณใน
การท ํางานนอยจึงทํ าใหบุคลากรเหลานั้นพยายามที่จะเรียนรูวิธีการทํ างานและเรียนรู กฏระเบียบ
ขอบงัคับตางๆ ในองคการ เพื่อจะไดนํ ามาปฏิบัติงานในหนาที่ของตนใหดีที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ลักษณาวดี  ใจเย็น (2537) ที่ไดศกึษาวจิัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบรรยากาศ
องคการกับความพึงพอใจในงานและการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานผลิตเสื้อผาสํ าเร็จรูป
และพบวาพนกังานที่มีระยะเวลาในการทํ างานตางกัน มีการรับรูตอบรรยากาศองคการตางกัน

แตเมือ่แยกวเิคราะหในแตละดานพบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดีที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการตางกัน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ในดานความอบอุนและสนับสนุน ดานการรับรูในผลงาน ดานการติดตอส่ือสารที่เปดเผย และ
ดานรางวัลตอบแทน ซ่ึงทัง้นี้อาจเปนเพราะวา บุคลากรทีท่ํ างานในส ํานักงานอธิการบดีแตละราย
เร่ิมเขามาปฏิบัติงานในสํ านักงานอธิการบดีไมพรอมกันจึงทํ าใหบุคลากรแตละรายนั้นมีความ 
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คิดเห็นตอบรรยากาศองคการในดานตางๆ ขางตนนั้นตางกันไปดวย โดยขอแยกเปนบรรยากาศ
องคการดานตางๆ ดังรายละเอียดในแตละดานตอไปนี้

- ดานความอบอุนและสนับสนุนตางกัน อาจเปนเพราะวา บุคลากรที่เร่ิมงานใหมไมมี
ความคุนเคยกับสถานที่ทํ างานและเพื่อนรวมงานจึงอาจทํ าใหเกิดความประหมาจะกลัวที่จะทํ า
ความรูจักกับบุคลากรที่ทํ างานมาเปนระยะเวลานาน ดังนั้น จึงมีผลทํ าใหมีความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการดานความอบอุนและสนับสนุนตางกัน

- ดานความยดืหยุนตางกัน  อาจเปนเพราะวาบุคลากรที่มีเวลาในการปฏิบัติงานนานกวา
บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอย สามารถที่จะเรียนรูวิธีการที่ลดขั้นตอนการทํ างาน
ตามกฎระเบียบตางๆ ไดมากกวา ในกรณีที่ในองคการเกิดเหตุการณฉุกเฉินตองมีการตัดสินใจ 
เรงดวนในการทํ างานไดดีกวาบุคลากรที่มี่ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอย ดังนั้น จึงมีผลทํ าใหมี
ความคดิเห็นตอบรรยากาศองคการในดานความยืดหยุนตางกัน

- ดานการรับรูในผลงานตางกัน อาจเปนเพราะวา บุคลากรบุคลากรที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบตังิานนอยหรือเพิ่งบรรจุเขามาทํ างานใหม อาจจะยังไมทราบผลงานการทํ างานของบุคลากรที่
ทํ างานมาเปนระยะเวลานานวาเคยมีผลงานเผยแพรใหเปนที่รูจักแกองคการภายในและภายนอก 
ดงันัน้ จึงมีผลทํ าใหมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานการรับรูในผลงานตางกัน

- ดานความเปนอิสระตางกัน อาจเปนเพราะวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานมานานจะมีความ
เปนอิสระในการออกความคิดเห็นตางๆ ไดในเรื่องของการทํ างาน หรือมีอํ านาจในการตัดสินใจ
ในบางเรื่องและบางโอกาสไดหากไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา จึงมีผลทํ าใหมีความคิดเห็น
ตอบรรยากาศองคการดานความเปนอิสระตางกัน

- ดานรางวัลตอบแทนตางกัน อาจเปนเพราะวา บุคลากรที่ทํ างานมานานทราบถึงกฎ
เกณฑและระเบียบขอบังคับตางๆ ของทางราชการที่กํ าหนดขึ้นในกรณีการขึ้นขั้นเงินเดือนตางๆ 
อยูกอนแลว แตวา บุคลากรที่เขามาทํ างานใหม ยังไมทราบกฎเกณฑและระเบียบขอบังคับตางๆ 
ในระบบองคการราชการนั้นจึงมีผลทํ าใหมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานรางวับตอบ
แทนตางกัน
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ระดับเงินเดือน

จากผลการวิจัยพบวาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดีที่มีระดับเงินเดือนตางกันมีความ 
คิดเห็นตอบรรยากาศไมตางกัน เปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะวา ไมวาบุคลากร
จะมีระดับเงินเดือนมากนอยตางกันอยางไร แตในการทํ างานหรือหนาที่ความรับผิดชอบตางๆ  
ก็ไมไดเพิ่มขึ้นตามฐานของเงินเดือน เนื่องจากวาระบบเงินเดือนของทางราชการมีระเบียบกฎ
เกณฑและระยะเวลาในการขึ้นขั้นเงินเดือนอยู ดังนั้นบุคลากรที่มีระดับเงินเดือนตางกันจึงมีความ
คิดเห็นตอบรรยากาศองคการไมตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อรอุมา สิริสาลี (2544) 
ที่พบวา พนักงานสายการบินเจแปนแอรไลน (กรุงเทพฯ) ที่มีระดับเงินเดือนตางกันมีการรับรู
บรรยากาศองคการไมตางกัน

เมื่อแยกวิเคราะหในแตละดานพบวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดี ที่มีระดับเงินเดือน
ตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการตางกัน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดาน
โครงสรางการทํ างาน ดานความอบอุนและการสนับสนุน และดานการยนิยอมใหมคีวามขัดแยง
ในองคการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากรสํ านักงานอธิการบดีที่มีระดับเงินเดือนนอย คือผูที่เพิ่ง
เร่ิมบรรจุเปนบุคลากรใหม มีความตั้งใจในการทํ างานสูงและถูกตองตามกฎระเบียบตางๆ ที่ทาง
องคการกํ าหนดไว สวนผูที่มีระดับเงินเดือนสูงมีประสบการณการทํ างานนานและทราบถึง 
กฎระเบยีบตางๆ คอนขางดีทํ าใหในบางครั้งละเลยกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน จึงทํ าใหบุคลากร
แตละรายนั้นมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการในดานตางๆ ขางตนนั้นตางกันไปดวย  
ดงัรายละเอียดแตละดานตอไปนี้

- ดานโครงสรางการทํ างานตางกัน อาจเปนเพราะวา บุคลากรที่ทํ างานมานาน 
เขาใจในระบบโครงสรางการทํ างานขององคการของตนเปนอยางดีจึงทํ าใหทราบถึงนโยบาย 
เปาหมายกระบวนการทํ างานและหนาที่ความรับผิดชอบเปนอยางดี ในทางตรงกันขามบุคลากร 
ที่เขามาทํ างานในองคการใหม ๆ ยังไมเขาใจในนโยบาย เปาหมายและวิธีการทํ างานที่ถูกตอง 
เทาที่ควรจึงอาจทํ างานใหองคการไดไมดีเทาที่ควรจึงมีผลทํ าใหมีความคิดเห็นตอบรรยากาศ 
องคการดานโครงสรางการทํ างานตางกัน

- ดานความอบอุนและสนับสนุนตางกัน อาจเปนเพราะวา บุคลากรที่ไดรับเงินเดือนสูง
จะมีความรูและกระบวนการเมื่อถึงกํ าหนดเวลาที่จะทํ างานวิจัยเพื่อเล่ือนระดับเงินเดือนของตน 
ในขณะทีบ่คุลากรที่เร่ิมงานใหมและไดรับเงินเดือนในระดับตนๆ ยังไมทราบถึงกระบวนการและ
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วิธีการการดํ าเนินการทํ างานวิจัยเพื่อเล่ือนระดับเงินเดือนของตนอีกประการหนึ่งคือบุคลากรใหม
ไมคุนเคยกับบุคลากรที่ทํ างานมานานจึงทํ าใหไมกลาที่จะเขาไปซักถามถึงกระบวนการดังกลาว 
ซ่ึงถือวาเปนเรื่องละเอียดออนพอสมควรกับบุคลากรใหม ดังนั้น จึงมีผลทํ าใหมีความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการดานความอบอุนและสนับสนุนตางกัน

- ดานยนิยอมใหมีความขัดแยงในองคการ อาจเปนเพราะวาระบบการทํ างานในองคการ
เปนระบบสายการบังคับบัญชาจากระดับบนลงสูระดับลาง ทํ าใหในบางครั้งบุคลากรที่มีระดับ 
เงินเดือนนอยไมกลาที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องการทํ างาน หรือเร่ืองการเสนอแนวคิดใหมๆ 
เพื่อนํ ามาปรับใชองคการเนื่องจากอาจเกรงกลัวตอผูบังคับบัญชาที่อาจไมเห็นดวยกับแนวคิด
ใหมๆ
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บทที่  5

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํ ารวจเร่ืองบรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบรรยากาศองคการ  
สํ านักงานอธิการบดี และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของ
บคุลากรสํ านักงานอธิการบดี สํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  
ทีม่คีวามแตกตางกันในดานอายุ สถานภาพสมรส ระดับตํ าแหนง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ
ระดับเงินเดือน

ในการวจิยัคร้ังนี้ ไดทํ าการศึกษาบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วทิยาเขตบางเขน จํ านวน 146 คน ใดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนเครื่องมือ เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลบรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน ประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป และวิเคราะห ขอมูลดวย
สถิต ิ คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช t–test และ F–test ทดสอบความ
แตกตางระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามและทํ าการทดสอบความแตกตางระหวางคูโดยวิธี
ของ Scheffe′และก ําหนดระดับนัยสํ าคัญทางสถิติที่ . 05

ขอมูลท่ัวไปของบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของบุคลากรสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วทิยาเขตบางเขน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุระหวาง 30 – 49 ป  มีสถานภาพสมรสแลว  
มรีะดบัต ําแหนงสวนใหญระดับซี 4 – 6 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 10 ป และมีระดับ 
เงนิเดือนสวนใหญตํ่ ากวา 11,000 บาท
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ขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอบรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรสํ  านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่มีตอบรรยากาศองคการ พบวา ความคิดเห็นตอบรรยากาศ 
องคการของบุคลากรในสํ านักงานอธิการบดีโดยรวม พบวามีคาเฉลี่ยอยู ในระดับปานกลาง 
( x  = 3.27, S.D. = 0.57) โดยมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานความสามัคคีเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันในระดับมากที่สุด ( x  = 3.75, S.D. = 0.88) รองลงมาคือเห็นดวยมากคือดาน
โครงสรางการทํ างาน ( x  = 3.68, S.D. = 0.86) และเห็นดวยในระดับนอยที่สุดคอืดานความ
ยดืหยุน ( x  = 2.91, S.D. =0.94)

ผลการทดสอบสมมติฐาน

ผูวจิัยไดตั้งสมมติฐานไว 5 ขอ ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ยอมรับสมมติฐาน 1 
ขอ และปฏิเสธสมมติฐาน 4 ขอ ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ บุคลากรที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดีไมตางกัน อยางมีระดับนัยสํ าคัญทางสถิติที่ .05 จึงเปน
การปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว

สมมติฐานที่ 2  ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีความ
คิดเห็นตอบรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดีไมตางกัน อยางมีระดับนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 
.05 จงึเปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว

สมมติฐานที่ 3  ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ บุคลากรที่มีระดับตํ าแหนงตางกันมีความ
คิดเห็นตอบรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดีไมตางกัน อยางมีระดับนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 
.05 จงึเปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว

สมมติฐานที่ 4  ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดีตางกัน อยางมีระดับนัยสํ าคัญ
ทางสถิติที่ .05 จึงเปนการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
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สมมติฐานที่ 5  ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ บุคลากรที่มีระดับเงินเดือนตางกันมีความ
คิดเห็นตอบรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดีไมตางกัน อยางมีระดับนัยสํ าคัญทางสถิติที่ 
.05 จงึเปนการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว

ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยเ ร่ือง  บรรยากาศองค การในสํ  านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ในครั้งนี้พบวาบุคลากรในสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการอยูในระดับปานกลาง ผูวิจัย
จึงมีขอเสนอที่อาจจะเปนประโยชนตอบุคลากรและผูบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ในการที่จะแกไขหรือปรับปรุงบรรยากาศองคการใหดีขึ้น ดังนี้

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย

1. ดานโครงสรางการทํ างาน สํ านักงานอธิการบดีกํ าหนดโครงสรางการทํ างาน และ
ระบบสายการบังคับบัญชาไวอยางชัดเจน ท ําใหบุคลากรสํ านักงานอธิการบดีมีความรูความเขาใจ
ดแีละเหน็ดวยกับการกํ าหนดนโยบาย เปาหมายและวิธีการทํ างานอยางชัดเจน ดงันั้น สํ านักงาน
อธิการบดี จึงควรภาคภูมิใจในระบบการบริหารงานขององคการและรักษาโครงสรางการทํ างาน
ใหคงเดมิและถึงแมวาสํ านักงานอธิการบดีจะมีระบบโครงสรางการทํ างานที่ดีอยูแลวนั้น แตก็ยังมี
บางสิ่งที่ควรปรับปรุงและพิจารณา คือ ควรมีการชี้แจงนโยบายการบริหารแกบุคลากรที่ปฏิบัติ
งานไดรับทราบนโยบายตางๆ ของหนวยงานใหทราบอยางชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
งานใหถูกตองตรงตามวัตถุประสงคขององคการ

2. ดานความอบอุนและการสนับสนุน ผูบังคับบัญชาควรจะเอาใจใสและใหความคุนเคย
เปนกันเองกับบุคลากรใหมากยิ่งขึ้น และอกีประการหนึ่งก็คือผูบังคับบัญชาไมควรมอบหมายงาน
โดยวิธีการออกคํ าสั่งใหทํ างานหรือวากลาวตักเตือนโดยใชคํ าพูดที่รุนแรงซึ่งอาจจะทํ าใหบุคลากร
เกดิความรูสึกไมมั่นใจในการทํ างาน

3. ดานการสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนา หนวยงานควรมีนโยบายในการ
สนบัสนนุใหบุคลากรมีการอบรมและพัฒนาอยางเทาเทียมกัน เพื่อเปนการเปดโอกาสใหบุคลากร
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4. การยนิยอมใหมีความขัดแยงในองคการ บุคลากรยังมีความรูสึกกังวลและไมมั่นคงเมื่อ
มคีวามขัอแยงกับผูบังคับบัญชา ดังนั้น ผูบังคับบัญชา ควรเปดโอกาสใหบุคลากรในบังคับบัญชา
ของตนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระและควรมีการพบปะสังสรรคกันระหวาง 
ผูบงัคบับัญชากับบุคลากรในระดับปฏิบัติงานใหมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความประหมา ความตึงเครียด
และสรางความคุนเคยใหมีมากขึ้น

5. ความยืดหยุน ควรมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน กลาวคือ ไมควรเนนการปฏิบัติ
งานตามกฏระเบียบมากเกินไป หรือหากเกิดปญหาตางๆ จะไดแกไขไดอยางทนัทวงทีและรวดเร็ว 
อีกประการหนึ่งคือ บุคลากรควรไดรับโอกาสในการเสนอแนวความคิดใหมๆ มาใชในการปฏิบัติ
งาน และที่สํ าคัญผูบังคับบัญชาควรมีความเชื่อมั่นในบุคลากรของตนเองดวย

6. ดานการรับรูในผลงาน ควรมีการยกยองบุคลากรที่มีผลงานดีเดน และเผยแพรให
หนวยงานภายนอกทราบ เพื่อเปนขวัญและก ําลังใจในการปฏิบัติงานตอไป

7. การติดตอส่ือสารที่เปดเผย การติดตอส่ือสาร ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ควรมี
การติดตอส่ือสารกันใหมากยิ่งขึ้นเพื่อสรางความเขาใจในการทํ างานรวมกันอยางถูกตองและ
ตรงตามเปาหมายที่หนวยงานไดวางไว และการเผยแพรขาวสารขอมูลระหวางหนวยงานตองมี
ความรวดเร็วและถูกตอง

8. ความเปนอิสระ ผู บังคับบัญชาควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการ 
ตดัสนิใจในการปฏิบัติงานตางๆ หรือมอบแนวทางและนโยบายที่ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานได
ก ําหนดไว ซ่ึงจะทํ าใหบุคลากรมีความมั่นใจ กลาตัดสินใจและเชื่อมั่นในการที่จะนํ าเสนอแนวคิด
ใหมๆ มาเพื่อปรับปรุงองคการ

9. ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สํ านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขนมีบรรยากาศองคการในการทํ างานคอนขางดีซ่ึงจะสังเกตไดจากการที่มีการทํ า 
กจิกรรมรวมกันระหวางหนวยงานที่สังกัดสํ านักงานอธิการบดี จะไดรับความรวมมือเปนอยางดี
จากบคุลากรเสมอมา แตควรมีขอแกไขปรับปรุงในสวนของการติดตอประสานงานระหวางฝาย
ตางๆ ภายในหนวยงาน และสรางความรูความเขาใจในการทํ างานรวมกันใหมากยิ่งขึ้น

10. รางวลัตอบแทน ควรมีการพิจารณาความดีความชอบแกบุคลากรโดยยึดหลักเกณฑ
ในการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางโปรงใสยุติธรรม และเทาเทียมกัน
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป

1. ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากลุมตัวอยางที่เปนขาราชการในสังกัดสํ านักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนั้น หากมีการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษากลุมตัวอยาง 
ที่ไมใชขาราชการเชน ศึกษาจากกลุ มบุคลากรที่เปนลูกจางชั่วคราว หรือเฉพาะพนักงาน
มหาวทิยาลัยเนื่องจากวาเปนบุคลากรที่ไดรับบรรจุและแตงตั้งทดแทนขาราชการ  เปนตน

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการระหวางบุคลากรสํ านัก
งานอธิการบดี กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูตางวิทยาเขต หรือ กับหนวยงานใน ระดับ คณะ สํ านัก 
สถาบัน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน และควรมกีารวิจัยเปรียบเทียบกับกลุม
ตัวอยางที่ไมใชองคการราชการเพื่อความสมบูรณและนาเชื่อถือในการนํ าผลการวิจัยไปอางอิง
ทางวิชาการ

3. ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของ 
สํ านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนเทานั้น ในการศึกษาครั้งตอไป
ควรศึกษาระดับการรับรูตอบรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วทิยาเขตบางเขน เพื่อความสมบูรณของงานวิจัยในเรื่อง บรรยากาศองคการตอไป



111

เอกสารอางอิง

กมลรัตน  หลาสุวงษ.  2527.  จติวิทยาสังคม.  ภาควชิาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
คณะศกึษาศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประสานมิตร.

จํ ารอง  เงินดี.  2534.  เอกสารคํ าสอนวิชาจิตวิทยาสังคม.  กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จ ําเรียง  ภาวิจิตร.  2536.  “สาธารณมติ” เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมศึกษา 4 (เลม 2 ).
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  กรุงเทพมหานคร: บริษัทสารมวลชน จํ ากัด

ชญานุช  ลักษณาวิจารณ.  2541.  ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอผูนํ ากับบรรยากาศองคการ.
กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

ชมยัภรณ  ถนอมเดชชัยศรี.  2539.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบรรยากาศองคการของกรมสงเสริม
การเกษตร.  กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

ชาญกิจ  สันติเกษม.  2542.  ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและความผูกพันธตอ
องคการของเจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ สํ านักงบประมาณ.  กรุงเทพมหานคร:
วทิยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

ชาญชยั  อาจินสมาจารย.  2531.  “บรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงในองคการ”  วารสารวิทยาการ
จัดการ.  2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2531): 17 – 58.

ทองหลอ  สุวรรณกาฬ.  2521.  จติวิทยาการศึกษา.  อุบลราชธานี: หองเอกสารทางการพิมพ
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี.

เทพนม  เมืองแมน และสวิง  สุวรรณ.  2540.  พฤติกรรมองคการ.  กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวน
จ ํากัด สหายบล็อก และการพิมพ.

              .  2529.  พฤติกรรมองคการ.  กรุงเทพมหานคร: สํ านักพิมพไทยวัฒนาพานิช.



112

ธงชัย  สันติวงษ.  2540.  พฤติกรรมบุคคลในองคการ.  (พมิพคร้ังที่ 5). กรุงเทพมหานคร:
ไทยวัฒนาพานิช

ธิดา  วุฒิเธียร.  2539.  ทศันคติของขาราชการสํ านักงบประมาณที่มีตอการใชไมโครคอมพิวเตอร
ในการปฏิบัติงาน.  กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร.

นิภา  แกวศรีงาม.  2527.  จติวิทยาองคการ.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง.

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์.  2535.  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร.  (พิมพคร้ังที่ 5).
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสามเจริญพาณิช.

บุญเรียง  ขจรศิลป.  2539.  วธีิการวิจัยทางการศึกษา.  (พมิพคร้ังที่ 4).  กรุงเทพมหานคร:
หจก.พี เอ็น. การพิมพ.

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ.  2520.  ทศันคติการวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย.
(พิมพคร้ังที่ 2).  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร.

พะวงพิศ  วัฒนกิจ และมาลา  กาบมาลา.  2541.  ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการของ
หองสมุดโรงเรียนกับโอกาสในการใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคเกี่ยวกับการทํ างานของ
บรรณารักษหองสมุดโรงเรียน.  ขอนแกน: ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและ
การนิเทศศาสตร, คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยขอนแกน.

มานิดา  คงเดชอุดมกุล.  2544.  บรรยากาศองคการกับผลการปฏิบัติงาน : ศกึษาเฉพาะกรณี
โรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิคสแหงหนึ่ง.  กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธปริญญาโท,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2545.  รายงานการศึกษาตนเอง สํ านักงานอธิการบดี.
กรุงเทพมหานคร.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2537.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ.
กรุงเทพมหานคร: สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.



113

ราชบัณฑิตสถาน.  2530.  พจนานุกรม ฉบับ พ.ศ. 2525.  (พมิพคร้ังที่ 3).  กรุงเทพมหานคร:
สํ านักพิมพอักษรเจริญทัศน

ลักษณาวดี  ใจเย็น.  2537.  ความสมัพนัธระหวางบรรยากาศองคการกับความพึงพอใจในงานและ
การปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานผลิตเสื้อผาสํ าเร็จรูป.  กรุงเทพมหานคร:
วทิยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

วรรณา  ณ สงขลา.  2530.  บรรยากาศองคการกับความพึงพอใจในงานของขาราชการสํ านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธปริญญาโท,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

วเิชียรแพทยาคม, หลวง.  2509.  สังคมวิทยาประยุกต.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโอเดียนสโตร.

ศริิวรรณ  กิตติเวชกุล.  2539.  บรรยากาศองคการที่เอื้ออํ านวยตอการปฏิบัติงานของขาราชการ:
ศกึษาเฉพาะกรณีกรมชลประทาน.  กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธปริญญาโท,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ศุภฤกษ  สมศิริชาติ.  2527.  บรรยากาศองคการ: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองพังงา ตะกั่วปา
ภเูก็ต และกระบี่.  กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

สงวน  สิทธิเลิศอรุณ.  2522.  จติวิทยาสังคม.  กรุงเทพมหานคร: ชัยศิริการพิมพ.

สมยศ  นาวีการ.  2535.  ทฤษฎีองคการ.  กรุงเทพมหานคร: สํ านักพิมพดอกหญา.

              .  2540.  ทฤษฎีองคการ.  กรุงเทพมหานคร: สํ านักพิมพดอกหญา.

สายัณห  กระแสแสน.  2539.  ความคดิเห็นของเจาหนาที่ตํ ารวจที่มีตอการปฏิบัติงานตํ ารวจชุมชน
และมวลชนสัมพันธในพื้นที่ภาคตํ ารวจภาค 4 ตามแผนกรมตํ ารวจแมบท ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2535 – 2539).  กรุงเทพมหานคร: วทิยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.



114

สิริพร  ไกรสุวรรณ.  2539.  บรรยากาศองคการที่เอื้อํ านวยตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย: กรณี
ศกึษาองคการทองเที่ยวแหงประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร: วทิยานิพนธปริญญาโท,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สุขุม  หลานไทย.  2537.  ความสมัพันธระหวางบรรยากาศองคการกับความพอใจในการทํ างาน
ของครูชางในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพมหานคร:
ปริญญานิพนธ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สุนทรี  ตรีอํ านรรค.  2541.  บรรยากาศองคการของโรงพยาบาลตํ ารวจ.  กรุงเทพมหานคร:
วทิยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

สุพตัรา  เพชรมุนี และเชี่ยวชาญ  อาศุวัฒนกูล.  2528.  ปญหาและอุปสรรคที่มีตอการพัฒนากํ าลัง
คนในระดับราชการไทย.  กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร.

สุวจี  ศิริปญโย.  2536.  บรรยากาศองคการและผลกระทบตอทัศนคติอาชีพรับราชการ: ศึกษา
เฉพาะกรณีขาราชการสังกัดสํ านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.  กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

สุธี  สมุทระประภูต.  2540.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับมาตรฐาน ISO 9000 ของพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาเฉพาะกรณี โรงงานผลิตชิ้นสวนตัวถังรถยนต บริษัท
สยามกลการและนิสสัน จํ ากัด.  กรุงเทพมหานคร: วทิยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร.

สุโท  เจริญสุข.  2525.  หลักจติวิทยาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย.  กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพแพรพิทยา.

อรอุมา  สิริสาลี.  2544.  การเปรียบเทียบการรับรูบรรยากาศองคการ: กรณีศึกษาสายการบิน
เจแปนแอรไลน (กรุงเทพฯ).  กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร.



115

อรุณ  รักธรรม.  2523.  การพัฒนาองคการเพื่อการเปลี่ยนแปลง.  กรุงเทพมหานคร: สํ านักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช จํ ากัด.

อุทัย  หิรัญโต.  2519.  จติวิทยาสังคม.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

Best, J.W.  1977.  Research in Education.  (3d ed.).  Englewood Cliffs, New Jersy: Prentice Hall
Inc.

Brown, W.B and D.J. Moberg.  1980.  Organization Theory and Management: A Macro
Approach.  New York: John Wiley & Sons, Inc.

Engle, T.L. and L. Snellgrove.  1969.  Psychology : Its Principle and Application. (5th ed.).
New York: McGraw-Hill Book Company.

Glimer. B. Von Haller.  1971.  Industrial Psychology.  New York: McGraw – Hill Inc.

Hilgard, E.R.  1962.  Introduction to Psychology.  New York: Harcourt Brace& World, Inc.

Kolasa, B.J.  1969.  Introduction of Behavioral Science for Business.  New York: John, Wiley
and Sons, Inc.

Kolesnik, W.L.  1970.  Education Psychology.  (2d ed.). New York: McGraw-Hill Book
Company.

Litwin, G.H. and R.A. Stringer, Jr.  1968.  Motivation and Organizational Climate.  Boston:
Harvard University.

Maier, N.RF.  1955.  Psychology in Industry.  Boston: Houghton Mifflin Company.

Morgan, C.T. and R.A. King.  1971.  Introduction to Psychology. (4th ed.).  Tokyo:International
Student Edition, McGraw Hill Kongakusha, Ltd.



116

Nunnally, J.C.  1950.  Test and Measurements Assessment and Prediction.  New York:
McGraw-Hill Book Company, Inc.

Oskamp, S.  1977.  Attitudes and Opinions.  New Jersey: Prentice – Hall Inc.

Shaw, M.E. and J.M. Wright.  1967.  Scale for the Measurement of Attitude.  New York:
McGraw- Hill, Inc.

Wahlmen, B.B.  1973.  Dictionary of Behavior Science.  New York: Litton Education
Publishing.

Webster.  1976.  Webster’s New World Dictionary.  New York: Compact School the World
Publishing Company.



117

ภาคผนวก



118

แบบสอบถาม
เร่ือง “บรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน”

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

คํ าช้ีแจง  โปรดเติมคํ าหรือทํ าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือหนาขอความที่ตรงตัวทานมากที่สุด

1. ปจจุบันทานมีอายุ……………ป

2. สถานภาพสมรส
โสด

 สมรสแลว (รวมถึงผูหยาราง แยกกันอยู หรือคูสมรสเสียชีวิต)

3. ระดับตํ าแหนง
 พนักงานมหาวิทยาลัยและขาราชการระดับซี  1 – 3
 ขาราชการระดับซี  4 – 6
 ขาราชการระดับซี  7 – 9

4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน (โดยนับตั้งแตท่ีเริ่มบรรจุรับราชการ เศษของเดือนตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ใหนับเปน 1 ป)
……………..ป

5. ปจจุบันทานไดรับเงินเดือน……………..บาท
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการในสํ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน

คํ าช้ีแจง กรุณาทํ าเครื่องหมาย  ลงในชองขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานหรือตรงกับความ
เปนจริงท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานของทานมากที่สุด

ขอที่ ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง

(5)

เห็นดวย

(4)

เฉยๆ/
ไมแนใจ

(3)

ไมเห็น
ดวย
(2)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

(1)
โครงสรางการทํ างาน

1 หนวยงานของทานกํ าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการทํ างานไวอยางชัดเจน

2 หนวยงานของทานกํ าหนดหนาที่และ
ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ใน
หนวยงานอยางชัดเจน

3 หนวยงานของทานกํ าหนดวิธีการ
ทํ างานไวอยางชัดเจน

4 หนวยงานของทานชี้แจงนโยบายทาง
การบริหารแกบุคลากรที่ผูปฏิบัติงาน
ทราบอยางชัดเจน

5 หนวยงานของทานจัดแบงงานตาม
สายการบังคับบัญชาอยางชัดเจนและ
เปนระบบ
ความอบอุนและการสนับสนุน

6 ผูบังคับบัญชาของทานใหความชวย
เหลือและการสนับสนุนผูใตบังคับ
บัญชาอยางเต็มที่

7 ผูบังคับบัญชาของทานใชวิธีติเพื่อกอ
8 ผูบังคับบัญชาของทานชวยแกไข

ปญหาในการทํ างานของผูใตบังคับ
บัญชา

9 ทานรูสึกมีความอบอุนที่ไดรวมงาน
กับเพื่อนๆ ในหนวยงาน

10 ทานไดรับคํ าแนะนํ าในการปฏิบัติ
งานจากผูบังคับบัญชาเสมอ
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ขอที่ ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง

(5)

เห็นดวย

(4)

เฉยๆ/
ไมแนใจ

(3)

ไมเห็น
ดวย
(2)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

(1)
การสนับสนุนใหบุคลากรมีการอบรม
และพัฒนา

11 ผูบังคับบัญชาของทานสนับสนุนให
มีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูความ
สามารถในการทํ างาน

12 หนวยงานของทานเปดโอกาสให
บุคลากรไดลาศึกษาตอ ฝกอบรม
หรือดูงานอยางเทาเทียมกันและทั่วถึง

13 การฝกอบรมที่หนวยงานจัดใหชวย
ใหทานสามารถพัฒนาทักษะการ
ทํ างานในหนาที่ปจจุบัน และเปนการ
เพิ่มโอกาสความกาวหนาในงาน

14 หนวยงานของทานสนับสนุนใหมี
การพัฒนาและอบรมบุคลากรอยาง
ตอเนื่องและตลอดเวลา

15 ทานไดรับการฝกอบรมทางดานการ
บริหารหรือการปฏิบัติงานที่ทาน
ตองการอยางเต็มที่
การยินยอมใหมีความขัดแยง
ในองคการ

16 ผูบริหารในหนวยงานของทานยิน
ยอมใหความขัดแยงที่เกิดขึ้นเปนเรื่อง
เปดเผยได

17 ในกรณีที่บุคลากรคิดเห็นไมตรงกันมี
การเปดโอกาสใหโตแยงกันได

18 ทานสามารถโตแยงกับเพื่อนรวมงาน
ไดในเรื่องงาน

19 ความขัดแยงในหนวยงานของทาน
ถือวาเปนเรื่องปกติธรรมดา
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ขอที่ ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง

(5)

เห็นดวย

(4)

เฉยๆ/
ไมแนใจ

(3)

ไมเห็น
ดวย
(2)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

(1)
20 เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้นทุกคน

สามารถแสดงออกซึ่งความรูสึกขัด
แยงกันนั้น ไดอยางเปดเผยและปลอด
ภัย
ความยืดหยุน

21 การปฏิบัติงานจะตองเปนไปตามสาย
การบังคับบัญชาอยางเครงครัด

22 หนวยงานของทานสนับสนุนใหมี
การนํ าแนวความคิดหรือวิธีการใหมๆ
มาปรับใชในองคการตลอดเวลา

23 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในหนวย
งานของทานมีความยืดหยุนงายตอ
การเปลี่ยนแปลง

24 หนวยงานของทานมีความยืดหยุน
เพียงพอในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ไดอยางทันทวงที

25 การปฏิบัติในหนวยงานของทานเนน
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบมาก
เกินไป
การรับรูในผลงาน

26 ผูบังคับบัญชาของทานจะยกยอง
บุคลากรที่ที่มีผลงานดีเดนทั้งตอหนา
และลับหลัง

27 หนวยงานของทานจะเผยแพรผลงาน
ดีเดนของบุคลากรใหผูอื่นทราบทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน

28 หนวยงานของทานจะนํ าผลการ
ปฏิบัติงานมาใชเพื่อการแกไขขอผิด
พลาดมากกวานํ ามาใชเพื่อการลงโทษ
หรือตํ าหนิติเตียนบุคลากร
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ขอที่ ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง

(5)

เห็นดวย

(4)

เฉยๆ/
ไมแนใจ

(3)

ไมเห็น
ดวย
(2)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

(1)
29 ผูบริหารในองคการของทานใหการ

สนับสนุนหรือยกยองบุคลากรที่มีผล
งานดี

30 ผูบังคับบัญชาไมเคยใหการสนับสนุน
หรือยกยองในผลงานของทานแมวา
ผลการปฏิบัติงานจะดีเพียงใด
การติดตอสื่อสารที่เปดเผย

31 การติดตอสื่อสารระหวางผูบังคับ
บัญชากับผูใตบังคับบัญชาเปนแบบ
แนวดิ่งคือจากระดับบนมายังระดับ
ลาง

32 มีการแลกเปลี่ยนขอมูลการทํ างาน
ระหวางหนวยงานตาง ๆ อยางรวดเร็ว
ทั้งหนวยงาน

33 มีการแลกเปลี่ยนขอมูลการทํ างาน
ระหวางหนวยงานตางๆ อยาง
สมํ่ าเสมอ

34 ขาวสารตางๆ เกี่ยวกับหนวยงานของ
ทานมีการเผยแพรอยางรวดเร็วและ
ทั่วถึง

35 การติดตอสื่อสารจากผูใตบังคับ
บัญชาไปยังผูบังคับบัญชามักมี
อุปสรรคเสมอ
ความเปนอิสระ

36 ทานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
เพื่อการปรับปรุงการทํ างานและสราง
สรรคงานใหมๆ

37 ทานมีอิสระในการตัดสินใจดวยตน
เองในงานที่ไดรับมอบหมาย

38 ผูบังคับบัญชาไววางใจใหผูใตบังคับ
บัญชามีอิสระในการตัดสินใจไดดวย
ตนเอง
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ขอที่ ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง

(5)

เห็นดวย

(4)

เฉยๆ/
ไมแนใจ

(3)

ไมเห็น
ดวย
(2)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

(1)
39 ทานสามารถตัดสินใจในการทํ างาน

ในหนาที่รับผิดชอบไดทันที
40 ผูบังคับบัญชาเปนผูกํ าหนดแผนการ

ปฏิบัติงานตาง ๆ แกทานเสมอ
ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

41 ทานไดรับคํ าแนะนํ าและความชวย
เหลือจากเพื่อนรวมงานเสมอ

42 ฝายตาง ๆในหนวยงานของทานรวม
มือทํ างานประสานกันไดดี

43 ทานและเพื่อนรวมงานเต็มใจที่จะให
ความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของ
หนวยงาน

44 บุคลากรในหนวยงานของทานทํ างาน
กันเปนกลุมไดอยางดี

45 บุคลากรในหนวยงานของทานรวม
มือชวยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ปฏิบัติงานอยางสมํ่ าเสมอ
รางวัลตอบแทน

46 การพิจารณาเลื่อนขั้นตํ าแหนงใน
หนวยงานของทานตั้งอยูบนพื้นฐาน
ความสามารถของบุคลากร

47 ในหนวยงานของทานใชระบบความ
ยุติธรรมเปนเกณฑในการประเมิน

48 ระบบการเลื่อนตํ าแหนงที่เปนอยูไม
ไดสนับสนุนใหผูมีความรูความ
สามารถเขาสูตํ าแหนงที่สูงขึ้น

49 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไมยึดหลักความสามารถในการ
ทํ างานเปนเกณฑ

50 หนวยงานของทานไมเคยใหความสน
ใจตอผลสํ าเร็จในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
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