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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาบรรยากาศองคการภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ตามความคิดเห็นของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม-
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก อาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี จํานวน 153 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถาม แบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 63 ขอ สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย ( ) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบสมมติฐานดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และเม่ือพบความแตกตางอยางมีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงนํามาทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี  Scheff′e-test  

Χ

ผลการวิจัยสรุปดังนี ้
1. บรรยากาศองคการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี ตามความคิดเห็นของอาจารย พบวา ระดับความความเห็นตอบรรยากาศองคการ 
ของอาจารยอยูในระดับปานกลาง  

2.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย เกี่ยวกับบรรยากาศองคการ ท่ีมีสถานภาพใน
การทํางาน ไดแก ขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หนวยงานท่ีสังกัด 
โดยไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนี้ 

  2.1 ผลการเปรียบเทียบความความคิดเห็นตอบรรยากาศองคในภาพรวม เม่ือจําแนกตาม
สถานภาพการทํางาน พบวา ขาราชการสายวิชาการ กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีความคิดเห็น 
 

1)  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
    ในพระบรมราชูปถัมภ    
2)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
    ในพระบรมราชูปถัมภ  
3)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    
    ในพระบรมราชูปถัมภ      
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ท่ีไมตางกัน เม่ือเปรียบเทียบบรรยากาศองคการทั้ง 9 ดาน พบวา ขาราชการสายวิชาการ กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกัน คือ ดานความภักดีตอองคการ 

2.2 ผลการเปรียบเทียบความความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการในภาพรวม เม่ือจําแนก
ตามหนวยงานที่สังกัด พบวา หนวยงานที่สังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการท่ีแตกตาง 
เม่ือเปรียบเทียบบรรยากาศองคการท้ัง 9 ดาน โดยจําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัดพบวา หนวยงาน 
ท่ีสังกัดตางกัน ท่ีมีความคิดเห็นตอองคการท่ีแตกตางกัน ไดแก ดานโครงสรางองคการ ความเส่ียง/ 
ทาทายของงาน ความอบอุน และการสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานโครงสรางองคการ 
พบวาหนวยงานท่ีสังกัดตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานโครงสรางองคการตางกัน 
ไดแก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับคณะคุรุศาสตร และคณะครุศาสตร กับคณะวิทยาการจัดการ  

2.2.2 เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานความเส่ียง/ทาทายของ
งาน พบวาหนวยงานที่สังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ดานความเส่ียง/ทาทายของ
งานตางกัน ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กับคณะคุรุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กับ 
คณะวิทยาการจัดการ     

2.2.3   เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ดานความอบอุน พบวา
หนวยงานท่ีสังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานความอบอุนตางกันไดแก คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับคณะวิทยาการจัดการ  

2.2.4 เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานการสนับสนุน พบวา
หนวยงานท่ีสังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานการสนับสนุนตางกันไดแก  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กับคณะวิทยาการจัดการ  

2.3  เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการโดยภาพรวม พบวาหนวยงาน  
ท่ีสังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการโดยภาพรวมตางกันไดแก คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร กับคณะวิทยาการจัดการ  
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the organizational atmosphere within the tertiary 

education institutes according to the opinions of the teachers of Valaya Alongkorn Rajabhat University 
under the Royal Patronage, Pathum Thani. The sample included 153 teachers at Valaya Alongkorn 
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Rajabhat University. The instrument was a five-point rating scale questionnaire. The statistical analysis 

consisted of percentage, mean, standard deviation, F-test and scheffe′-test 
The results were as follows: 
1. The organizational atmosphere within Valaya Alongkorn Rajabhat University according to 

the teachers’ opinions was at a medium level. 
2. The comparison of the opinions of the teachers on organizational atmosphere  categorized 

by the status of the teachers (government officials in academic field or university  employees in academic 
field) and by the departments that the teachers were affiliated showed the  difference at the .05 level of 
significance as follows :  

2.1 When comparing the opinions towards the organizational atmosphere, categorized by 
the status of the teachers, it was found that there was no difference between the  opinions of the 
government officials and those of the university employees in the overall officials  and those of the 
university employees in the overall aspects. Considering each of the 9 aspects, it showed that only one 
aspect indicated the difference that was organization loyalty. 

2.2 When comparing the opinions towards the organizational atmosphere, categorized by 
the departments affiliated, it was found that there was difference between the teachers of different 
departments of faculties in the overall aspects. Considering each of the 9 aspects, it showed that 4 aspects 
indicated the difference, they were (1) the organization structure, (2) the risk or challenge of work, (3) the 
warmth of the atmosphere and (4) the support of the atmosphere. 

2.2.1 Upon comparing the opinions towards the organizational atmosphere in terms 
of the organization structure it was found that the teachers in different faculties had different opinions.  
They  were  the  teachers  in  the  Faculty  of  Industrial  Technology  against  those  in  the  Faculty  of  
Education  and  the  teachers  in  the  Faculty  of  Education  against  those  in  the  Faculty  of  General  
Management. 

2.2.2 Upon comparing the opinions towards the organizational atmosphere in  terms  
of  the  risk  or  challenge of work,  it  was  found  that  the  teachers  in  different  faculties  had  different  
opinions.  They  were  the  teacher: in  the  Faculty  of  Humanities  and  Social  Sciences  against  those 
in the Faculty of Education,  the  teachers  in  the  Faculty  of  Humanities  and  Social  Sciences  against 
those in the Faculty  of  Science and Technology,  and  the  teachers  in  the  Faculty  of  Humanities  and  
Social  Sciences  against  those  in  the  Faculty  of  General  Management. 
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2.2.3 Upon comparing the opinions towards the organizational atmosphere in  terms  
of  the warmth  of  the atmosphere,  it  was  found  the  teachers  in  different  faculties  had  different  
opinions.  They were  the  teachers in the Faculty of Industrial Technology  against  those  in  the  Faculty  
of  Humanities  and  Social  Sciences,  the  teachers  in  the  Faculty  of  Humanities  and  Social  
Sciences  against  those  in  the  Faculty  of  Science  and  Technology  and  the  teachers  in  the  Faculty 
of  Humanities  and  Social  Sciences against  those in the  Faculty  of  General  Management. 

2.2.4 Upon comparing  the opinions towards the organizational atmosphere in terms  
of  the  support  of  the  atmosphere, it was found  that  the  teachers  in  different  faculties  had  different  
opinions.  They  were the teachers in those in the Faculty of General  Management. 

2.3 When comparing the opinions towards the organizational atmosphere as a  whole,  it  
was  found  that  the  teachers  in  different  faculties  that  had  different  opinions  as  a  whole  were  the  
teachers  in  the  Faculty of  Humanities  and  Social  Sciences  against  those  in  the  Faculty  of  General  
Management. 
 

ความสําคัญของปญหา 
การท่ีองคการมีบรรยากาศท่ีดีจะชวยสนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจและระดับการทํางานของ

บุคลากรใหดีข้ึน แตในทางตรงกันขาม หากบรรยากาศองคการท่ีไมดีจะทําใหระดับการทํางานของ
บุคลากรไมดีตามไปดวย นอกจากน้ีบรรยากาศองคการยังมีอิทธิพลทําใหองคการนั้นๆ ประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายหรือยับยั้งความสําเร็จขององคการได (ขนิษฐา กุลกฤษา, 2539 : 1) ดังนั้น
ภารกิจในการบริหารงานใหสําเร็จตามเปาหมายขององคการนั้น องคการหรือหนวยงานโดยเฉพาะ
ผูบริหารจะตองเสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน เพื่อความม่ันคงและความอบอุน
ใหแกองคการในหนวยงาน เพราะบรรยากาศเปนเร่ืองงานเพื่อความอบอุนใหแกองคการในหนวยงาน 
เพราะบรรยากาศเปนเร่ืองราวเก่ียวกับการรับรูและความเขาใจของสมาชิกภายในองคการเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมและความเปนไปในองคการ (วุฒินันท วิมลศิลป, 2533 : 4) องคการแตละองคการจะให
ความรูสึกและบรรยากาศท่ีแตกตางกัน บางแหงจะคึกคักกระตือรือรนมีความรวมมือกันเปนอยางดี แต
บางแหงจะมีความเฉ่ือยชา ขาดความกระตือรือรน ทอแทในการทํางาน (สุธิดา รัตนวาณิชยพันธ, 2538 : 
3) และเนื่องจากบรรยากาศองคการเปนลักษณะแวดลอมในการทํางานท่ีบุคลากรในองคการสามารถ 
รูไดในลักษณะตางๆตอไปน้ี เชน โครงสรางองคการ กฎเกณฑ กระบวนการตางๆ ท่ีใชในองคการ
พฤติกรรมของบุคลากร เปนตน ซ่ึงลักษณะเหลานี้ จะกระทบตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ
ได ดังนั้นหากบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีตอองคการไดรับความไววางใจ และเต็มใจในการทํางานของ
บุคลากร อันกอใหเกิดผลการปฏิบัติงานไปดวย แตในทางตรงกันขามหากบุคลากรไมพึงพอใจ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการ
ตามภารกิจท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติและแผนพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย หนวยงานและบุคลากร
ตางๆ ตองดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายมากท่ีสุด ไมวาจะเปนดานการจัดการศึกษาซ่ึงเปนการผลิต
บัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ การวิจัยเพื่อการพัฒนา การบริการแกทองถ่ิน การสรางเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดการสรางเสริมและพัฒนาครู (สารสนเทศ, 2549: 1) ดังนั้นการท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัย ใหมี
ประสิทธิภาพ มีความเจริญ และกาวหนา ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัย ระดับแถวหนาของประเทศและ
ระดับสากลแลว ส่ิงท่ีตองควรคํานึงถึงก็คือบรรยากาศองคการ จากสภาพปญหา และการวิเคราะหปญหา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ดังกลาวท่ีเกิดข้ึนใน
หนวยงานนับต้ังแตเร่ิมต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
จนถึงปจจุบัน อาจช้ีใหเห็นถึงบรรยากาศองคการในหนวยงานมีสาเหตุมาจากส่ิงใด ส่ิงหนึ่ง  

จากประเด็นตางๆท่ีผูวิจัยไดเสนอตามลําดับนั้น ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาบรรยากาศ
องคการ ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตามความคิดเห็นของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 9 ดาน1) โครงสรางองคการ 2) ความรับผิดชอบ  
3)  การใหรางวัล 4)  ความเส่ียง/ทาทายของงาน 5)  ความอบอุน 6)  การสนับสนุน7)  มาตรฐานงาน  
8)  ความขัดแยง 9)  ความจงรักภักดีตอองคการ โดยผูวิจัยมุงหวังวาการวิจัยในคร้ังนี้จะเปนประโยชน
ตอผูบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ในการท่ีจะ
นําไปเปนขอมูลพื้นฐาน สําหรับการปรับปรุงบรรยากาศองคการใหเปนท่ีเหมาะสม และพึงพอใจใน 
อาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงจะเปนผลดตีอ
บุคลากรที่จะเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติตอไป 
 

โจทยวิจัย / ปญหาวิจัย 
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ท่ีมี

สถานภาพในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ แตกตางกันหรือไม อยางไร 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. ศึกษาบรรยากาศองคการภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาตามความคิดเห็นของ

อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม-
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับบรรยากาศองคการในสถานศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้  ดังนี ้
1. ประชากร ไดแก อาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี รวมท้ังส้ิน 254 คน 
2. กลุมตัวอยาง ไดแก อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี จํานวน  153 คน โดยการเทียบสัดสวนกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูป
ของ เครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608) แลวทําการแบงช้ันแบบบัญญัติไตรยางค
ตามหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี จากน้ัน
ทําการสุมแบบงาย (Simple  Random  Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเก่ียวกับศึกษาบรรยากาศองคการ
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี แบบสอบถามฉบับนี้  มีคุณภาพความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) โดยอาศัยผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา และคํานวณคาความ
เช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติพื้นฐานคือ คารอยละ (Percentage) 
คาเฉล่ีย ( ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ใชการ 
แจกแจง ที (t-test Independent) การวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว F-test และ การทดสอบความ

แตกตางรายคูดวยวิธี Scheff′e - test  

X

 

ผลการวิจัย 
1. บรรยากาศองคการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ความ

คิดเห็นของอาจารย พบวา ความความเห็นดวยตอบรรยากาศองคการของอาจารย โดยรวม อยูในระดับ
ปานกลาง โดยขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีความเห็นดวย อยูในระดบั
ปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ี 9  ความภักดีตอองคการ มีความเห็นดวยสูงสุด โดย
อยูในระดับมาก ท้ังขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีระดับความเห็นดวย 
อยูในระดับมาก สวนดานท่ีมีความเห็นดวยต่ําท่ีสุด คือ ดานท่ี 3 การใหรางวัล มีความเห็นดวย ในระดับ
ปานกลาง โดยท้ังขาราชการสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีความเห็นดวย อยูใน
ระดับปานกลาง  
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2. เปรียบเทียบระหวางความคิดเห็นของอาจารย เกี่ยวกับบรรยากาศองคการ ซ่ึงประกอบดวย 
1) โครงสรางองคการ 2) ความรับผิดชอบ 3) การใหรางวัล 4) ความเส่ียง/ทาทายของงาน 5) ความอบอุน 
6) การสนับสนุน 7) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 8) ความขัดแยง และ 9) ความจงรักภักดีตอองคการ ท่ีมี
สถานภาพในการทํางาน ไดแก ขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หนวยงาน
ท่ีสังกัด โดยการทดสอบดวยสถิติที แบบอิสระตอกัน และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  
สําหรับนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการของวิธีของเชฟเฟ โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ไดผลดังนี้ 

 2.1 ผลการเปรียบเทียบความความคิดเห็นตอบรรยากาศองคในภาพรวม เม่ือจําแนกตาม
สถานภาพการทํางานพบวา ขาราชการสายวิชาการกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีความคิดเห็น
ท่ีไมตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 เม่ือเปรียบเทียบบรรยากาศองคการท้ัง 9 ดาน พบวา
ขาราชการสายวิชาการ กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกัน คือ ความภักดี
ตอองคการ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 2.2 ผลการเปรียบเทียบความความคิดเห็นตอบรรยากาศองคในภาพรวม เม่ือจําแนกตาม
หนวยงานท่ีสังกัดพบวา หนวยงานท่ีสังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการแตกตางท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 เม่ือเปรียบเทียบบรรยากาศองคการทั้ง 9 ดาน โดยจําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด 
พบวา หนวยงานท่ีสังกัดตางกันท่ีมีความคิดเห็นตอองคการที่แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
ไดแก ดานโครงสรางองคการ ความเส่ียง/ทาทายของงานความอบอุน และการสนับสนุน และไดทําการ
ทดสอบรายคูดวย วิธีการของวิธีของเชฟเฟโดยไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

  2.2.1  เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ดานโครงสราง
องคการ พบวา หนวยงานท่ีสังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ดานโครงสรางองคการ
ตางกัน  ไดแก  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับคณะคุรุศาสตร  และคณะครุศาสตรกับคณะวิทยาการ
จัดการ  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 2.2.2 เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ดานความเส่ียง/ 
ทาทายของงาน พบวา หนวยงานท่ีสังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ดานความเส่ียง/ 
ทาทายในงาน ตางกัน ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับคณะคุรุศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับคณะ
วิทยาการจัดการ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 2.2.3 เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ดานความอบอุน
พบวา หนวยงานที่สังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ดานความอบอุนตางกัน ไดแก 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
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 2.2.4 เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานการสนับสนุน
พบวา หนวยงานท่ีสังกัดตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานการสนับสนุนตางกันไดแก 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กับคณะวิทยาการจัดการ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 2.2.5 เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการโดยภาพรวม 
พบวา หนวยงานที่สังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการโดยภาพรวม ตางกัน ไดแก คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กับคณะวิทยาการจัดการ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
อภิปรายผล 

ความคิดเห็นของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เกี่ยวกับ
บรรยากาศองคการ ท้ัง 9 ดานโดยภาพรวม พบวา อาจารยท่ีมีสถานภาพในการทํางานท่ีเปนขาราชการ
สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 
ดานโครงสรางองคการ การใหรางวัล ความอบอุน การสนับสนุน มาตรฐานการปฏิบัติงาน และความ
ขัดแยง อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะพร สรอยทอง (2544 : 88) พบวา 
ขาราชการสํานักงาน ก.ค. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการในสํานักงาน ก.ค. โดยรวม ไดแก 
ดานความอบอุน ความขัดแยง ดานการสนับสนุน ดานโครงสรางองคการ ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และดานการใหรางวัล อยูในระดับปานกลาง เชนกัน และสอดคลองกับ เจนนารา สิทธิเหรียญชัย (2541: 
89) พบวาวิทยาลัยพยาบาลมีบุคลากรสวนใหญเปนอาจารยพยาบาล ซ่ึงสําเร็จการศึกษาจากหลาย
สถาบันมีความแตกตางดานคุณวุฒิ วัยวุฒิหรือตําแหนง ทําใหมีความหลากหลายในวัฒนธรรมกอนท่ีจะ
เขามาปฏิบัติงาน จึงทําใหความรูสึกอบอุนในองคการอยูในระดับปานกลาง 

ในดานโครงสรางองคการพบวา ความคิดเห็นของอาจารยท้ังท่ีมีสถานภาพในการทํางาน 
ท่ีเปนขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีมีความคิดเห็น ดานโครงสราง
องคการอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ ปยะพร สรอยทอง (2544 : 90) พบวาโครงสรางองคการ
ท่ีเอ้ือตอการการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู ยังมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางกอง
ตางๆ ไมชัดเจน ท้ังๆท่ีมีองคการกลางท่ีกําหนด กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑตาง ๆ ถือปฏิบัติ จึงอาจเปน
สาเหตุใหขาราชการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางองคการอยูในระดับปานกลาง 

ดานการใหรางวัล พบวา ความคิดเห็นของอาจารยท้ังท่ีมีสถานภาพในการทํางานท่ีเปน
ขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีมีความคิดเห็น ดานการใหรางวัล อยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ สุริยา ทวีกุล (2545 : 50)  พบวาบรรยากาศองคการในโรงพยาบาล
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ดานความอบอุน พบวา ความคิดเห็นของอาจารยท้ังท่ีมีสถานภาพในการทํางานท่ีเปน
ขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีมีความคิดเห็น ดานความอบอุน อยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ สุริยา ทวีกุล (2545 : 50) พบวา การรับรูเกี่ยวกับบรรยากาศองคการใน
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหหลังไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในดานความอบอุน  
อยูในระดับปานกลาง เนื่องจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหเปนองคการขนาดใหญบุคลากร 
มีความแตกตางกันในระดับดานการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน บทบาท การมีสวนรวม ความใหญ
จะทํางานตางคนตางทําจะรูสึกสนิทสนมเฉพาะหนวยงาน เม่ือมีภาระงานรวมกันมักจะขาดความ
รวมมือ ขาดความอบอุน ทําใหเกิดปญหาในการประสานงาน 

ดานการสนับสนุนพบวา ความคิดเห็นของอาจารยท้ังท่ีมีสถานภาพในการทํางานท่ีเปน
ขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีมีความคิดเห็น ดานการสนับสนุน อยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ สุริยา ทวีกุล (2545 : 53) พบวา ความตองการของบุคลากรสวนใหญ 
ยังไมสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรประกอบกับจํานวนโควตาของการพัฒนาความรู
บุคลากรมีไมเพียงพอกับปริมาณความตองการของบุคลากร จึงทําใหไมสามารถสนองความตองการใน
บางสวนได และผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร พบวาบรรยากาศองคการดานการสนับสนุนอยู
ในระดับปานกลาง 

ดานมาตรฐานในการปฏิบัติงาน พบวา ความคิดเห็นของอาจารยท้ังท่ีมีสถานภาพในการ
ทํางานท่ีเปนขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีมีความคิดเห็น ดาน
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับสแวนเบิรก (Swanberg, 1990)  
ท่ีกลาววา มาตรฐานการปฏิบัติงานในองคการควรมีความชัดเจน เหมาะสม มีการรับรูกันโดยท่ัว มีการ
ยอมรับเม่ือเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน และมีการแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยตอการปฏิบัติงาน 
จะตองมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและมีการพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ 

ดานความขัดแยงพบวา ความคิดเห็นของอาจารยท้ังท่ีมีสถานภาพในการทํางานท่ีเปน
ขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีมีความคิดเห็น ดานความขัดแยง อยูใน
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สําหรับบรรยากาศองคการ ดานความรับผิดชอบ ความเส่ียง/ทาทายของงาน และความภักดี
ตอองคการ ของอาจารยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ท้ังนี้ในดานความภักดีตอองคการนั้น บุคลากร 
มีความภาคภูมิใจท่ีจะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงมี
ฐานะเปนสถาบันท่ีใหความรู ความสามารถ แกเยาวชน บุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป ลักษณะงานจึงมีความเส่ียง/ทาทายตอความรูความสามารถตออาจารยในมหาวทิยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สอดคลองกับ ปยะพร สรอยทอง (2544 : 91) พบวา 
บรรยากาศองคการดานความภักดีตอองคการ ดานความรับผิดชอบ และดานความเส่ียง ของขาราชการ 
ก.ค. มีความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน ดังเสตียร (Steers, 1977 : 46 - 56)  กลาววา  ความทาทายของ
งานเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพัน และความภักดีตอองคการ โดยหากสมาชิกในองคการได
รับผิดชอบงานท่ีทาทายความสามารถ มีหนาท่ีความรับผิดชอบชัดเจนทําใหสมาชิกมีความผูกพันและ
ภักดีตอองคการสูง 

ดานความรับผิดชอบ พบวาความคิดเห็นของอาจารยท้ังขาราชการสายวิชาการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ ปยะพร สรอยทอง (2544 : 91) พบวาการที่
สํานักงาน ก.ค. ซ่ึงทําหนาท่ีดานการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครู ตองดูแลขาราชการถึง  
5 แสนคนเศษ มีภาระหนาท่ีจะตองปฏิบัติเปนจํานวนมาก ซ่ึงลักษณะงานดังกลาวเปนความภาคภูมิใจ
ของบุคลากรท่ีจะไดปฏิบัติงานเพ่ือขาราชการครู ดังนั้นจึงมีความมุงม่ันท่ีจะรับผิดชอบงานท่ีไดรับ
มอบหมายจากหนวยงานอยางเต็มท่ี โดยไมนําเร่ืองอ่ืนๆเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานและมีความ
รับผิดชอบท่ีจะทํางานใหเสร็จตามกําหนด มีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานของตน 
อยูเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพตอหนวยงาน สอดคลองกับ 
ลักษณาวดี  ใจเย็น (2537 : 107) กลาววา พนักงานท่ีไดมีโอกาสรับผิดชอบในงานของหนวยงานตรงตาม
ความสนใจและความถนัดของตน รวมถึงการท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายอํานาจในการรับผิดชอบ 
เปนอยางดี ไมมีการตรวจสอบหรือควบคุมอยางใกลชิด จะทําใหพนักงานภาคภูมิใจท่ีไดรับมอบหมาย 

ดานความเส่ียง/ทาทายของงาน พบวามีความคิดเห็นของอาจารยท้ังท่ีมีสถานภาพในการ
ทํางานท่ีเปนขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อยูในระดับมาก  
ซ่ึงสอดคลองกับ ปยะพร สรอยทอง (2544 : 91) พบวาการปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงตอความผิดพลาด 
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ดานความภักดีตอองคการ พบวา ความคิดเห็นของอาจารย ท้ังท่ีมีสถานภาพในการทํางาน 
ท่ีเปนขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อยูในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับ 
เจริญ  จันทาจีน (2539 : 143) ซ่ึงพบวาบุคลากรในศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพมีความรูสึกวาตนเองเปน
สวนหน่ึงขององคการเปนสมาชิกท่ีมีคุณคาของกลุมหรือทีมงาน มีความสมานฉันทเปนอันหนึ่ง 
อันเดียวกันในระดับหนึ่ง 

 
ขอเสนอแนะ 

1.   ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
เพื่อใหการนําไปใชในการปรับปรุงบรรยากาศองคการภายในสถานศึกษา ระดับ 

อุดมศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1.1 ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศองคการภายในสถานศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี ท่ีมีความเห็นในระดับปานกลางใหดีข้ึน โดยเฉพาะดานการใหรางวัล และความ
เส่ียง/ทาทายของงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1.2  ควรมีการประเมินบรรยากาศองคการเปนระยะ ๆ อยางสมํ่าเสมอ 
1.3 ควรมีการพัฒนาบรรยากาศองคการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพและมีความสุข  
2.   ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 

2.1 ศึกษาบรรยากาศองคการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ในตัวแปรอ่ืน ๆ เพื่อนําพัฒนาการทํางาน และประโยชนในการปรับปรุงบรรยากาศองคการ
ในการทํางานใหเกิดความเหมาะสมมากท่ีสุด ซ่ึงจะสงผลใหผลสําเร็จของงานเปนไปตามเปาหมายของ
องคการตอไป 

2.2  ศึกษาบรรยากาศองคการกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารและผูปฏิบัติ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2550 

24 

2.3 ศึกษาบรรยากาศองคการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม-
ราชูปถัมภ ในสายงานอ่ืนๆ เชน บุคลากรที่เปนสายสนับสนุน 

 
บรรณานุกรม 

ขนิษฐา  กุลกฤษฎา.  2539.  ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับความพึงพอใจในงานของ
หัวหนาหอผูปวย  โรงพยาบาลศูนย  กระทรวงสาธารณสุข.  วิทยานิพนธ  พย.ม. 
เชียงใหม.มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

เจนนารา  สิทธิเหรียญชัย.  2541.  บรรยากาศองคการกับความผูกพนัในงานของอาจารยพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.  วิทยานิพนธ  พย.ม. เชียงใหม : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

เจริญ จันทาจนี.  2539.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับบรรยากาศองคการ กรณีศึกษา       
ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน.ปริญญานิพนธการศกึษามหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน.  

เทพพนม  เมืองแมน  และสวงิ  สุวรรณ.  2529.  พฤติกรรมองคการ.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช  

ปยะพร สรอยทอง.  2544.  ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับความพึงพอใจในการ
ทํางานของขาราชการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู  วิทยานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑติ สาขาบริหารการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย. 

วุฒินันท  วิมลศิลป.  2533.  บรรยากาศองคการกับความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท.  วิทยานพินธ  พบ.ม. กรุงเทพมหานคร :   สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

สุริยา  ทวีกุล.  2545.  บรรยากาศองคการหลังไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรูของ
บุคลากรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห.  การคนควาแบบอิสระ พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

อภิสิทธ์ิ  มฤคพิทักษ.  2535.  ความขัดแยงในองคการ : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยรามคําแหง.         
สารนิพนธ  ร.ม.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

Cronbach, Lee J.  1974.  Essentials  of  Psychological  Testing.  New  York  :  Harper  &  Row,   
Krejcie,  Robert  V.  and  Duryle  W.  Morgan.  1970.  “Deternining  Sample  Size  for  

Research Activities”  Educational  and  Psychological  Measurement.  30(3):  
607 – 616 ; Autumn.  


	บทคัดย่อ

