บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
องคกรเปนหนวยงานทางสังคมเปนที่รวมตัวของสมาชิกตั้งแต 2 คนขึน้ ไป โดยมีจดุ
มุงหมายรวมกันในการจัดทํากิจกรรมหรือทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งตองอาศัยกระบวนการจัดการ
โครงสรางของกิจกรรมหรืองานนั้นๆออกเปนประเภทตางๆ เพื่อแบงงานใหสมาชิกในองคกรปฏิบัติให
บรรลุเปาหมายตามที่องคกรกําหนดไว ลักษณะสําคัญขององคกรก็คอื จะตองมีกาปรับตัวตลอดเวลา
อาจกลาวไดวาองคกรจะตองเปนระบบเปดมีตัวแปรตางๆ มากมายที่เกี่ยวของซึ่งกันและกัน พรอมที่
จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งองคกรใดก็ตามหากยังไมมี
ยุทธศาสตรในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรมแลว การบริหารจัดการจะบรรลุ
ผลไดยาก องคกรจะอยูร อดเจริญเติบโตไดอยางตอเนือ่ งนั้น นอกจากจะตองอาศัยระบบการบริหาร
จัดการที่ดแี ละมีประสิทธิภาพแลว จะตองมีการสรางหรือปลูกจิตสํานึกรวมกันของคนในองคกรนั้น
ใหมีความสอดคลองตองกันและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ รอบดานดวย
บรรยากาศองคกรมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลากรเปนอยาง
มาก เนือ่ งจากบรรยากาศองคกรที่ดจี ะสงผลใหบุคลากรมีการปฏิบตั ิงานที่ดียิ่งขึ้น และสิ่งที่จะชวย
สรางบรรยากาศที่ดีมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เชน การมีผูบังคับบัญชาทีด่ ีทําใหสมาชิกใน
องคกรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานรวมถึงการมีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดีดวย ในทาง
ตรงขามถาองคกรใดมีบรรยากาศไมดีบริหารจัดการแบบใชอํานาจวางกฎระเบียบอยางเครงครัดจน
บุคลากรในองคกรมีความรูสึกไมพอใจในงานที่ปฏิบัตแิ ละมีทศั นคติที่ไมดขี าดความรวมมือในองคกร
บรรยากาศองคกรจะเปนตัวชี้วา บุคลากรมีความรูเขาใจความเปนไปของบรรยากาศองคกรของตน
เองมากนอยเพียงใดและมีผลกระทบตอการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองการ
เจาหนาทีม่ ีนโยบายทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรใหปฏิบตั ิงานอยูภ ายใตบรรยากาศที่ดีเหมาะสม มีทัศนคติที่
ดีตอ บรรยากาศหรือสภาพแวดลอมขององคกร สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของบุคลากรและ
ชวยใหองคกรบรรลุผลสําเร็จไดในที่สุด
กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี แตเดิมเปนแผนกการเจาหนาที่ สังกัดใน
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดกอ ตั้งขึ้นมาพรอมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมือ่ ป
พ.ศ. 2514 ในระยะตอมาไดมกี ารขยายหนวยงานเพิ่มขึน้ ตามภารกิจดานการเจาหนาที่ และไดรับ
อนุมตั ิใหจัดตัง้ ขึ้นเปนกองการเจาหนาที่ ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลมที่ 99 ตอนที่ 64 เมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 แบงสวนราชการออกเปน

5 งาน คือ งานบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติ งานวินัยและนิตกิ าร งานฝกอบรม และ งาน
สวัสดิการ ตอมากองการเจาหนาทีม่ ภี ารกิจดานการบริหารงานบุคคลเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
จํานวนบุคลากรก็เพิม่ มากขึ้นเชนเดียวกัน จึงไดขออนุมตั ิแบงสวนราชการภายในกองการเจาหนาที่
ใหม โดยขออนุมตั ิจดั ตั้งงานธุรการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งงานและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่ ทม.0202 / 24871 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2535 ในปจจุบันการ
บริหารจัดการภายในของกองการเจาหนาทีแ่ บงสวนราชการออกเปน 6 งาน คือ
1. งานบริหารงานบุคคล มีหนาที่รับผิดชอบงานดานการบริหารงานบุคคลเกี่ยว
กับหลักเกณฑ กฎ ระเบียบขอบังคับ และวิธีปฏิบัติ เชน การสรรหา การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย ปรับ
วุฒิเปลี่ยนตําแหนง เลือ่ นระดับ เลือ่ นขัน้ เงินเดือน แบงหนาที่การปฏิบัติราชการออกเปน 7 หนวย
คือ หนวย ก.ม.บ. หนวยขาราชการ หนวยวิชาการ หนวยพนักงานมหาวิทยาลัย หนวยลูกจาง
หนวยธุรการและการตรวจสอบ และหนวยสารสนเทศ
2. งานทะเบียนประวัติ มีหนาที่รับผิดชอบและดูแลทะเบียนประวัติของขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางงบรายได ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว ตลอดจนอํานวย
ความสะดวกใหแกบุคลากรดังกลาวในระหวางชวงเวลารับราชการ เชน ตรวจสอบประวัติการทํางาน
หนังสือรับรอง บัตรประจําตัว บุคลากรขอเปลี่ยนชือ่ – สกุล ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ลาอุปสมบท ตรวจสอบวุฒิการศึกษา นอกจากนี้ยังไดใหบริการบุคลากรหลังพนจากราชการ เชน
ขอรับบําเหน็จบํานาญ ขอรับบําเหน็จตกทอด ขอรับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน แบงหนาทีก่ ารปฏิบัติ
ราชการออกเปน 4 หนวย คือ หนวยทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ หนวยขอมูลประวัติ
หนวยเครื่องราชอิสริยาภรณ และหนวยธุรการ
3. งานวินัยและนิติการ มีหนาที่รับผิดชอบดานกฎหมาย เพื่อใหเกิดความถูกตอง
และเที่ยงธรรม โดยยึดถือปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย และแบงหนาที่
การปฏิบัติราชการออกเปน 4 หนวย คือ หนวยวินัย หนวยนิติการ หนวยคดีเรงรัดหนี้สนิ และ
หนวยบริหารงานทั่วไป
4. งานฝกอบรม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการขออนุมัติใหบุคลากรลาศึกษาตอ
ฝกอบรมดูงาน ประชุมสัมมนาและวิจยั ทั้งในประเทศและตางประเทศ อํานวยความสะดวกใหแก
บุคลากรเกี่ยวกับ การขอรับทุนลาศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ โครงการฝกอบรมทั้งภาย
ในและภายนอกมหาวิทยาลัย แบงหนาทีก่ ารปฏิบัติราชการออกเปน 4 หนวย คือ หนวยการศึกษา
และฝกอบรมภายในประเทศและตางประเทศ หนวยบริหารและพัฒนาโครงการฝกอบรม หนวย
ผลิตเอกสารและโสตทัศนูปกรณ และ หนวยธุรการ
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5. งานสวัสดิการ มีหนาที่รับผิดชอบดานสวัสดิการตางๆ ใหแกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เชน คารักษาพยาบาล ชวยเหลือดอกเบี้ยที่อยูอ าศัย เงินกูก ารศึกษาบุตร เงินกูซ อ ม
แซมบาน แบงหนาทีก่ ารปฏิบตั ิราชการออกเปน 4 หนวย คือ หนวยสวัสดิการเงินกู หนวยเงินกู
กูโครงการ หนวยงานพิธีและกิจกรรมพิเศษ และ หนวยธุรการ
6. งานธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบดานบริหารงานธุรการงานสารบรรณการรับ-สง
หนังสือ รางโตตอบและเวียนหนังสือ เบิกจายเงินคาตอบแทนตางๆ รวบรวมขอมูลสถิติปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร การลาประเภทตางๆ ดูแลอาคารสถานที่ การขอใชรถยนต ผลิตเอกสาร จัดซือ้ จัด
จางวัสดุครุภัณฑ ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร แบงหนาที่การปฏิบตั ิราชการออกเปน 5 หนวย
คือ หนวยสารบรรณ หนวยการเจาหนาที่ หนวยการเงินและพัสดุ หนวยการพิมพและผลิตเอกสาร
และ หนวยเลขานุการและวางแผน
การพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนาอยางมีคุณภาพนัน้ จําเปนตองเริ่มตนดวยการ
พัฒนาบุคลากรใหมีศกั ยภาพมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ
ตามพันธกิจขององคกรไดเปนอยางดี การพัฒนาบุคลากรดังกลาวนั้นจะตองสรางบรรยากาศหรือ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร ตลอดจนการจัดหาเครื่องมือสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหอยางเพียงพอ เพือ่ เปนการสนับสนุนการปฏิบตั ิงานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับวัตถุ
ประสงคหลักของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน คณะผูวิจัยจึงตองกาศึกษาวิจัยบรรยากาศองคกรและ
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรกองการเจาหนาที่ เพือ่ นําผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขบรรยากาศองคกรหรือสภาพแวดลอมของกองการเจาหนาที่ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึน้
2. วัตถุประสงคของการวิจยั
เพือ่ ศึกษาบรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรกองการเจา
หนาที่ และนําผลการศึกษาวิจัยมาเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแกไขบรรยากาศองคกรและ
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
3. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยบรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรกอง
การเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประชากรกลุมตัวอยางเปนบุคลากรที่
ปฏิบตั ิงานในกองการเจาหนาที่ ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา
ลูกจางงบรายได และลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว จํานวนทั้งสิ้น 78 คน
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ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี 2 ลักษณะ คือ ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประเภทตําแหนง และประสบการณในการทํางาน ตัวแปรตาม แบงออกเปน 2 ดาน
คือ ดานบรรยากาศองคกร และ ดานประสิทธิภาพในการทํางาน
4. นิยามศัพทเฉพาะ
องคกร หมายถึง กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บุคลากร หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจาง
งบรายได และลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว ที่ปฏิบตั ิงานในกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บรรยากาศองคกร หมายถึง การรับรูหรือความรูสึกของบุคลากรทีม่ ีตอ รูปแบบ
ลักษณะขององคกร โดยที่บุคลากรสามารถรับรูไดทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งลักษณะขององคกร
นี้จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมปฏิสมั พันธกนั ระหวางบุคลากรภายใน
องคกรดวยกัน
ประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง ความรูความสามารถของผูบริหารและ
บุคลากรในกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี โดยบุคลากรมีการรวมแรงรวมใจกันจนสามารถ
ทําใหองคกรประสบผลสําเร็จในทุกดาน
5. ประโยชนท่คี าดวาจะไดรับ
ทําใหทราบถึงบรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรกอง
การเจาหนาที่ และนําผลการศึกษาวิจัยมาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขบรรยากาศองคกรและ
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรกองการเจาหนาที่ ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
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