
 

บทที่ 1 

บทนํา 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
องคกรเปนหนวยงานทางสังคมเปนท่ีรวมตัวของสมาชิกตั้งแต 2 คนขึน้ไป  โดยมีจดุ 

มุงหมายรวมกนัในการจัดทํากิจกรรมหรือทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งตองอาศัยกระบวนการจัดการ

โครงสรางของกิจกรรมหรืองานนั้นๆออกเปนประเภทตางๆ เพื่อแบงงานใหสมาชิกในองคกรปฏิบัติให

บรรลุเปาหมายตามที่องคกรกําหนดไว ลกัษณะสําคัญขององคกรก็คอืจะตองมีกาปรับตัวตลอดเวลา   

อาจกลาวไดวาองคกรจะตองเปนระบบเปดมีตัวแปรตางๆ มากมายที่เกี่ยวของซึ่งกันและกนั พรอมที่

จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งองคกรใดก็ตามหากยังไมมี

ยุทธศาสตรในการผลกัดนัใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรมแลว การบริหารจัดการจะบรรลุ 

ผลไดยาก  องคกรจะอยูรอดเจริญเตบิโตไดอยางตอเนือ่งนั้น นอกจากจะตองอาศัยระบบการบริหาร

จัดการท่ีดแีละมีประสิทธิภาพแลว  จะตองมกีารสรางหรือปลกูจิตสํานกึรวมกนัของคนในองคกรนั้น

ใหมีความสอดคลองตองกันและกาวทนัตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้รอบดานดวย   

  บรรยากาศองคกรมีความสําคัญและมอีิทธิพลตอพฤตกิรรมของบุคลากรเปนอยาง

มาก  เนือ่งจากบรรยากาศองคกรที่ดจีะสงผลใหบุคลากรมีการปฏิบตัิงานที่ดีย่ิงขึ้น และสิ่งที่จะชวย

สรางบรรยากาศที่ดีมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  เชน การมผีูบังคับบัญชาทีด่ีทําใหสมาชกิใน

องคกรมขีวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานรวมถึงการมสีภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดีดวย ในทาง

ตรงขามถาองคกรใดมีบรรยากาศไมดีบริหารจัดการแบบใชอํานาจวางกฎระเบียบอยางเครงครัดจน  

บุคลากรในองคกรมีความรูสึกไมพอใจในงานที่ปฏิบัตแิละมีทศันคตทิี่ไมดขีาดความรวมมอืในองคกร 

บรรยากาศองคกรจะเปนตัวชี้วา  บุคลากรมีความรูเขาใจความเปนไปของบรรยากาศองคกรของตน 

เองมากนอยเพียงใดและมผีลกระทบตอการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองการ

เจาหนาทีม่ีนโยบายทีจ่ะพัฒนาบุคลากรใหปฏิบตัิงานอยูภายใตบรรยากาศที่ดีเหมาะสม มีทัศนคติที่

ดีตอบรรยากาศหรือสภาพแวดลอมขององคกร สงผลตอพฤตกิรรมการปฏิบตัิงานของบุคลากรและ

ชวยใหองคกรบรรลุผลสําเร็จไดในที่สุด   

กองการเจาหนาที่ สํานกังานอธิการบดี  แตเดมิเปนแผนกการเจาหนาที่  สังกดัใน 

กองกลาง สํานกังานอธกิารบดี  ไดกอตั้งขึ้นมาพรอมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เมือ่ป 

พ.ศ. 2514  ในระยะตอมาไดมกีารขยายหนวยงานเพิ่มขึน้ตามภารกิจดานการเจาหนาท่ี  และไดรับ

อนมุตัิใหจัดตัง้ขึ้นเปนกองการเจาหนาที่  ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย  โดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เลมที่ 99  ตอนที่ 64 เมือ่วนัที่ 4 พฤษภาคม  พ.ศ. 2525 แบงสวนราชการออกเปน 

 

 



 

5 งาน คือ งานบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติ งานวินัยและนิตกิาร  งานฝกอบรม และ งาน

สวัสดกิาร ตอมากองการเจาหนาทีม่ภีารกิจดานการบริหารงานบุคคลเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน

จํานวนบุคลากรก็เพิม่มากขึ้นเชนเดียวกัน  จึงไดขออนมุตัิแบงสวนราชการภายในกองการเจาหนาที่

ใหม โดยขออนุมตัิจดัตั้งงานธุรการเพ่ิมขึ้นอกีหนึ่งงานและไดรับอนมุัติจากคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามหนังสอืที่ ทม.0202 / 24871 ลงวันที่ 12 ตลุาคม 2535 ในปจจบุันการ

บริหารจัดการภายในของกองการเจาหนาทีแ่บงสวนราชการออกเปน  6 งาน  คอื 

  1. งานบริหารงานบุคคล  มีหนาที่รับผิดชอบงานดานการบริหารงานบุคคลเกี่ยว 

กับหลักเกณฑ กฎ ระเบียบขอบังคับ และวิธีปฏิบัต ิเชน การสรรหา การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย ปรับ

วุฒิเปลี่ยนตําแหนง  เลือ่นระดับ  เลือ่นขัน้เงินเดอืน  แบงหนาที่การปฏิบัติราชการออกเปน 7 หนวย  

คอื  หนวย ก.ม.บ.  หนวยขาราชการ  หนวยวชิาการ  หนวยพนักงานมหาวิทยาลัย  หนวยลกูจาง  

หนวยธุรการและการตรวจสอบ  และหนวยสารสนเทศ  

2. งานทะเบียนประวัต ิ มีหนาที่รับผิดชอบและดูแลทะเบยีนประวัติของขาราชการ   

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางงบรายได ลูกจางปฏบิัติงานชั่วคราว  ตลอดจนอํานวย

ความสะดวกใหแกบุคลากรดังกลาวในระหวางชวงเวลารับราชการ เชน ตรวจสอบประวัติการทํางาน  

หนังสือรับรอง บตัรประจําตัว บุคลากรขอเปลี่ยนชือ่ – สกลุ  ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  

ลาอุปสมบท ตรวจสอบวุฒิการศกึษา  นอกจากนี้ยังไดใหบริการบุคลากรหลังพนจากราชการ  เชน 

ขอรับบําเหน็จบํานาญ  ขอรับบําเหนจ็ตกทอด  ขอรับเงินจากกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ  

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน  แบงหนาทีก่ารปฏิบัติ

ราชการออกเปน  4  หนวย  คอื  หนวยทะเบียนประวัติและบําเหนจ็บํานาญ  หนวยขอมูลประวัติ  

หนวยเคร่ืองราชอสิริยาภรณ  และหนวยธุรการ 

  3. งานวินัยและนิติการ  มหีนาที่รับผดิชอบดานกฎหมาย  เพื่อใหเกิดความถกูตอง

และเท่ียงธรรม  โดยยดึถอืปฏบิัติตาม กฎ ระเบียบขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย  และแบงหนาที่

การปฏิบัติราชการออกเปน  4  หนวย  คอื  หนวยวินัย  หนวยนติิการ  หนวยคดีเรงรัดหนี้สนิ  และ 

หนวยบริหารงานท่ัวไป  

  4. งานฝกอบรม  มีหนาที่รับผดิชอบเกี่ยวกับการขออนมุัติใหบุคลากรลาศึกษาตอ  

ฝกอบรมดูงาน  ประชมุสมัมนาและวิจยั  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  อํานวยความสะดวกใหแก

บุคลากรเกี่ยวกับ การขอรับทุนลาศกึษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ โครงการฝกอบรมทั้งภาย 

ในและภายนอกมหาวิทยาลัย  แบงหนาทีก่ารปฏิบัติราชการออกเปน  4  หนวย คอื หนวยการศึกษา

และฝกอบรมภายในประเทศและตางประเทศ  หนวยบริหารและพัฒนาโครงการฝกอบรม  หนวย

ผลติเอกสารและโสตทัศนูปกรณ และ หนวยธุรการ  
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  5. งานสวัสดิการ  มหีนาที่รับผดิชอบดานสวัสดกิารตางๆ ใหแกบุคลากรของ  

มหาวิทยาลัย เชน คารักษาพยาบาล  ชวยเหลือดอกเบี้ยที่อยูอาศัย  เงินกูการศึกษาบุตร  เงนิกูซอม 

แซมบาน  แบงหนาทีก่ารปฏิบตัิราชการออกเปน  4  หนวย  คอื  หนวยสวัสดิการเงินกู  หนวยเงินกู 

กูโครงการ  หนวยงานพิธีและกิจกรรมพิเศษ และ หนวยธุรการ 

6. งานธุรการ  มีหนาที่รับผดิชอบดานบริหารงานธุรการงานสารบรรณการรับ-สง 

หนังสือ  รางโตตอบและเวียนหนังสอื  เบกิจายเงินคาตอบแทนตางๆ  รวบรวมขอมลูสถิติปฏิบตัิงาน

ของบุคลากร  การลาประเภทตางๆ  ดูแลอาคารสถานที่  การขอใชรถยนต  ผลิตเอกสาร  จัดซือ้จัด

จางวัสดุครุภัณฑ ประชาสมัพันธเผยแพรขาวสาร แบงหนาที่การปฏิบตัิราชการออกเปน  5  หนวย 

คอื  หนวยสารบรรณ หนวยการเจาหนาท่ี หนวยการเงินและพัสดุ หนวยการพิมพและผลติเอกสาร 

และ หนวยเลขานุการและวางแผน   

การพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนาอยางมีคุณภาพนัน้จาํเปนตองเริ่มตนดวยการ 

พัฒนาบุคลากรใหมีศกัยภาพมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ

ตามพันธกจิขององคกรไดเปนอยางด ี  การพัฒนาบุคลากรดังกลาวนั้นจะตองสรางบรรยากาศหรือ

สภาพแวดลอมในการปฏบิัติงานใหแกบุคลากร ตลอดจนการจัดหาเครื่องมอืสิ่งอํานวยความสะดวก

ใหอยางเพียงพอ  เพือ่เปนการสนับสนุนการปฏิบตัิงานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกบัวัตถ ุ

ประสงคหลักของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน  คณะผูวิจัยจึงตองกาศกึษาวิจัยบรรยากาศองคกรและ

ประสิทธภิาพในการทํางานของบุคลากรกองการเจาหนาที่  เพือ่นําผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไขบรรยากาศองคกรหรอืสภาพแวดลอมของกองการเจาหนาที่ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึน้ 

 

2. วัตถปุระสงคของการวจิยั 

         เพือ่ศกึษาบรรยากาศองคกรและประสิทธภิาพในการทํางานของบุคลากรกองการเจา 

หนาที่  และนําผลการศึกษาวิจัยมาเปนแนวทางในการพฒันาปรับปรุงแกไขบรรยากาศองคกรและ

ประสิทธภิาพในการทํางานของบุคลากร  

 

3. ขอบเขตของการวจิัย 

  การศึกษาวิจัยบรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรกอง

การเจาหนาที่ สํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ประชากรกลุมตัวอยางเปนบุคลากรที่

ปฏิบตัิงานในกองการเจาหนาท่ี  ประกอบดวย  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลกูจางประจํา  

ลูกจางงบรายได  และลกูจางปฏิบัติงานชั่วคราว  จํานวนทั้งสิ้น  78  คน 
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ตัวแปรท่ีใชในการศกึษาวิจัยครั้งนี้มี  2 ลกัษณะ คือ ตัวแปรอิสระ ไดแก  เพศ  อายุ  

ระดับการศกึษา ประเภทตําแหนง และประสบการณในการทํางาน  ตัวแปรตาม แบงออกเปน 2 ดาน  

คอื ดานบรรยากาศองคกร และ ดานประสิทธิภาพในการทํางาน 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 

  องคกร หมายถึง  กองการเจาหนาที่ สํานกังานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

บุคลากร  หมายถึง  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลกูจางประจํา  ลูกจาง 

งบรายได และลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว ที่ปฏิบตัิงานในกองการเจาหนาที่ สํานกังานอธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง   

บรรยากาศองคกร  หมายถึง  การรับรูหรือความรูสึกของบุคลากรทีม่ีตอรูปแบบ 

ลักษณะขององคกร  โดยท่ีบุคลากรสามารถรับรูไดท้ังทางตรงและทางออม ซึ่งลักษณะขององคกร 

นี้จะมอีิทธพิลตอพฤตกิรรมการปฏบิัติงาน  การมีสวนรวมปฏิสมัพนัธกนัระหวางบุคลากรภายใน

องคกรดวยกนั 

  ประสิทธิภาพในการทํางาน  หมายถึง  ความรูความสามารถของผูบริหารและ

บุคลากรในกองการเจาหนาที ่สํานกังานอธิการบดี โดยบุคลากรมกีารรวมแรงรวมใจกันจนสามารถ

ทําใหองคกรประสบผลสําเร็จในทกุดาน 

 

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  ทําใหทราบถึงบรรยากาศองคกรและประสิทธภิาพในการทํางานของบุคลากรกอง

การเจาหนาที่  และนําผลการศึกษาวิจัยมาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขบรรยากาศองคกรและ

ประสิทธภิาพในการทํางานของบุคลากรกองการเจาหนาที่ ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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