บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยบรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรกอง
การเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการคนควา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และทบทวนแนวคิดทฤษฎีเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ตามลําดับ
ดังนี้
1. ความหมายและความสําคัญของบรรยากาศองคกร
2. รูปแบบของบรรยากาศองคกร
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคกร
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ความหมายและความสําคัญของบรรยากาศองคกร
1.1 ความหมายของบรรยากาศองคกร
บรรยากาศองคกร หมายถึง ลักษณะของความสัมพันธทางสังคมซึ่งเกิดจากมวล
สมาชิกในองคกรระหวางองคกรกับผูที่เกี่ยวของกับองคกร โดยผูทํางานในองคกรนั้นตองรับรูไดทั้ง
ทางตรงและทางออม ทั้งนี้หัวหนางานจะเปนผูสรางบรรยากาศในองคกรใหเหมาะสมและปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงได เพือ่ ใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจและสอดคลองกับความตองการนําไปสูก ารเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540) ไดใหความหมายของบรรยากาศใน
องคกรไววา บรรยากาศองคกร หมายถึง ตัวแปรตางๆ เมือ่ นํามารวมกันแลวจะมีผลกระทบตอการ
ปฏิบตั ิงานของผูดําเนินงานภายในองคกร อยางไรก็ตามตัวแปรตางๆของบรรยากาศในองคกรนีจ้ ะมี
ผลกระทบที่แตกตางกันสุดแตวาผูป ฏิบัติงานจะเปนอยางไรและมีความแตกตางกันอยางไร ซึ่งสรุป
ความหมายของบรรยากาศองคกรโดยรวมนั้น จะเปนการหยิบยกเอาคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่
สําคัญๆ ขององคกร มาอธิบายได 3 ลักษณะ ดังนี้
1. เปนคุณลักษณะเฉพาะขององคกร (Characteristics) อาจจะทําใหองคกรนั้นไม
เหมือนใครและมีความแตกตางไปจากองคกรอืน่
2. เกิดจากการรับรูของสมาชิกในองคกร (Perceived) ซึง่ จะตองเกี่ยวของกับสภาพ
แวดลอมระหวางงานและตัวบุคคลในองคกรมากกวาจะเปนสภาพที่แทจริงในองคกร

3. การรับรูและความเขาใจจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร
กลาวโดยสรุป บรรยากาศองคกรนั้นเปนกระบวนการทางดานจิตวิทยาของการรับรูในสิ่งที่จับตอง
ไดแลวเปลี่ยนไปเปนภาพที่เปนนามธรรม โดยมีอทิ ธิพลทางดานจิตวิทยาเปนตัวกํากับคนในองคกร
เชน ความอบอุน ความกาวหนาในการทํางาน เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแลวมีความสําคัญตอการ
คาดคะเนและการทําความเขาใจพฤติกรรมของคนทั้งสิ้น
นภาพร ศรีประดิษฐกุล (2541) ใหความหมายของบรรยากาศองคกรไววา เปนการ
รับรูหรือความเขาใจของสมาชิกในองคกรที่มีตอ องคกรที่เขาปฏิบัติงานอยู ซึ่งการรับรูนี้จะมีลักษณะ
ตางๆ อาทิเชน โครงสรางขององคกร การมีปฏิสัมพันธตอ กันการใหผลตอบแทนและใหการสนับสนุน
ในองคกร ความมีอิสระของสมาชิกในองคกรพฤติกรรมการบริหารจัดการอันเปนลักษณะเฉพาะของ
แตละองคกร ทั้งนีอ้ าจจะรับรูไดทั้งทางตรงและทางออมโดยการรับรูนั้นมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
สมาชิกในองคกร
ชฎานันท สุวรรณมณี (2549) ใหความหมายของบรรยากาศองคกรไววา หมายถึง
ความเขาใจหรือการรับรูของสมาชิกทีม่ ีตอ องคกรที่เขาปฏิบัติงานอยูนนั้ ทั้งโดยทางตรงและทางออม
บรรยากาศองคกรเปนแรงผลักดันที่สําคัญอยางหนึ่งทีม่ อี ิทธิพลตอพฤติกรรมในการทํางานของเขา
ไดแก เปาหมายความสําเร็จขององคกร การติดตอสือ่ สารในการปฏิบัติงาน
จากแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับบรรยากาศองคกรสรุปไดวาบรรยากาศองคกร
หมายถึง ความคิดเห็นหรือความตองการของบุคลากรทีม่ ีตอ สภาพแวดลอมหรือบรรยากาศองคกร
ลักษณะเฉพาะขององคกรดังกลาวจะมีผลตอการพัฒนาการทํางานของบุคลากรในองคกรเปนอยาง
มาก เชน การบริหารจัดการอํานาจในการตัดสินใจ การสรางแรงจูงใจใหการยกยองชมเชย มีความ
สัมพันธอันดีตอ กันในการปฏิบตั ิงาน รางวัลผลตอบแทน และการไดรับความกาวหนาในการทํางาน
1.2 ความสําคัญของบรรยากาศองคกร
บรรยากาศองคกรเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก เนือ่ งจากบุคลากรในองคกรนั้น
ไมไดทํางานแตเพียงลําพังคนเดียวแตการทํางานของเขาตองอยูภายใตการกํากับดูแล การถูกควบ
คุมโดยโครงสรางขององคกร รูปแบบการบริหารจัดการของผูนํา กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ตลอด
จนสภาพแวดลอมภายในองคกร ที่บุคลากรอาจมองไมเห็นแตสามารถรับรูได ซึ่งสิ่งตางๆเหลานีจ้ ะ
มีผลกระทบตอตัวบุคลากร และเปนสิ่งทีม่ ีอทิ ธิพลตอพฤติกรรมและทัศนคติของพวกเขาเอง
อรุณ รักธรรม (2534) กลาววา บรรยากาศองคกรเปนบรรยากาศที่ผูปฏิบัติงาน
บางคนรูสึกหรือรับรูได มีความสําคัญเนือ่ งจากมีอิทธิพลในพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร อีก
ทั้งยังมีผลกระทบตอจํานวนงานที่บุคลากรมีความประสงคที่จะทําและมีผลกระทบตอความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบที่ตอ งการแสดงออก นอกจากนี้ยังมีผลกระทบตอ
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ความตั้งใจที่จะผกผันตนเองไปยังเปาหมายที่ตอ งใชความรูความสามารถในการปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้น มี
ความเสี่ยงสูงตอผูบ ังคับบัญชาผูใ ตบังคับบัญชาผูรวมงาน และตนเองดวย
เสนห จุยโต (2539) มีความคิดเห็นวา บรรยากาศองคกรที่ดีนั้นจะตองสอดคลอง
กับความตองการของบุคคลในองคกรและสําคัญตอตัวบุคคล (Employee Centered) และเนนไปยัง
เปาหมาย (Achievement Oriented) คาดหวังไดวาพฤติกรรมของบุคคลจะมีทศิ ทางไปสูเปาหมาย
คงจะมีมาก แตในทางตรงกันขามหากบรรยากาศในองคกรมีลกั ษณะที่ตอ ตานเปาหมายสวนตัวแลว
ความตองการสิ่งจูงใจรวมทั้งการปฏิบัติงานตลอดจนความพึงพอใจของบุคลากรก็อาจจะลดนอยลง
ไปดวย
จากความคิดเห็นที่นกั วิชาการกลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา บรรยากาศองคกรนั้นมี
ความสําคัญตอสมาชิกในองคกรทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับผูบริหาร หรือระดับลางหรือบุคลากรใน
องคกร นอกจากนี้ยังสําคัญตอระบบการบริหารจัดการองคกรดวย ดังนั้นหากวิเคราะหพฤติกรรม
การทํางานของบุคคลในองคกร ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรจึงมีความจําเปนทีจ่ ะตอง
พิจารณาถึงสภาพแวดลอมหรือบรรยากาศองคกรซึ่งมีอิทธิพลในการกําหนดทัศนคติและพฤติกรรม
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองคกร
2. รูปแบบของบรรยากาศองคกร
ลักษณะการบริหารจัดการของแตละองคกรจะมีรูปแบบตางๆ ซึ่งจะสงผลใหเกิด
รูปแบบบรรยากาศองคกรแตกตางกันออกไป สภาพการปฏิบัติงานรวมกันในลักษณะที่แสดงถึง
ปฏิสัมพันธของบุคลากรในองคกรทุกคน ลักษณะบรรยากาศองคกรนัน้ แบงเปน 6 รูปแบบ คือ
1. บรรยากาศแบบเปด (Open Climate) เปนบรรยากาศที่สมาชิกในองคกรมีขวัญ
และกําลังใจดีมาก มีความรักสามัคคีชวยเหลือเกือ้ กูลกันเปนอยางดี มีงานใหสมาชิกทําพอเหมาะ
แกสภาพความสามารถของแตละบุคคล บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่ไดมาเปนสมาชิกขององคกร
กฎเกณฑระเบียบที่มีความจําเปนสําหรับการบริหารจัดการก็ยังมีอยู แตก็สามารถยืดหยุน ไดตาม
สถานการณทําใหผลผลิตของงานมีประสิทธิภาพ บรรยากาศแบบนี้เปนแบบที่สมาชิกพึงประสงค
มากทีส่ ุด
2. บรรยากาศแบบอิสระ (Autonomous Climate) เปนลักษณะของบรรยากาศที่มี
แนวโนมทีจ่ ะทําใหสมาชิกในองคกรนั้นมีความพึงพอใจในการสรางความสัมพันธฉันมิตรมากกวา
ความพึงพอใจที่เกิดจากผลสําเร็จของงาน ผูบริหารจะเปดโอกาสใหสมาชิกในองคกรทํางานอยาง
มีอิสระเสรี
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3. บรรยากาศแบบควบคุม (Controlled Climate) เปนบรรยากาศที่ผูบริหารจะเนน
ความสําเร็จของงาน มีการควบคุมตรวจตราและสั่งการใหสมาชิกทําอยางเขมงวด เพือ่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการทํางาน ถึงแมวาสมาชิกจะไมคอ ยไดรับโอกาสในการสรางความเปนมิตรสัมพันธกันเทาไหร
แตเนือ่ งจากตนเองมีผลงานก็สามารถสรางความภูมิใจและความพอใจใหกับสมาชิกไดเชนกัน
4. บรรยากาศแบบสนิทสนม (Familiar Climate) เปนบรรยากาศที่มีความสัมพันธ
ฉันมิตรสหาย ผูบริหารสนใจผลงานนอยมากจนละเลย คําสั่ง กฎเกณฑ ระเบียบ หรือนิเทศงาน
สมาชิกในองคกรก็ไมสนใจทีจ่ ะทํางานเชนกัน แตวาทุกคนจะมีความสัมพันธดานสวนตัวสูงมาก
5. บรรยากาศแบบรวมอํานาจ (Paternal Climate) เปนบรรยากาศที่มีการปฏิบตั ิงาน
แบบผูบังคับบัญชาบริหารจัดการ โดยการออกคําสั่งควบคุมตรวจตราและมีการนิเทศการปฏิบัติงาน
อยางใกลชดิ และผูบังคับบัญชาพยายามสรางความสัมพันธฉนั มิตร แตวาถาหากสมาชิกไมยอมรับ
ความสามารถของผูบ ริหาร จะทําใหสมาชิกเกิดขวัญและกําลังใจต่ํา
6. บรรยากาศแบบซึมเซา (Close Climate) เปนบรรยากาศที่บริหารจัดการโดยขาด
ความรู ผูบริหารไมมีสมรรถภาพในการบริหารงานบุคคล สมาชิกเสียขวัญขาดกําลังใจในการทํางาน
เนื่องจากขาดความสัมพันธฉันทมติ รในองคกร ขาดความภาคภูมิใจในการทํางาน เปนบรรยากาศที่
ไมพึงประสงคตองมีการแกไขปรับปรุงโดยเรงดวน
Likert (1967 : อางถึงใน สมยศ การนาวี 2531) ศึกษาสภาพบรรยากาศองคกรใน
เชิงระบบทัง้ ระบบ และแบงรูปแบบบรรยากาศองคกรออกเปน 4 รูปแบบ คือ
1. บรรยากาศแบบเผด็จการ (Exploitive Authoritarian) เปนบรรยากาศที่ผูบริหารให
ความไววางใจและจริงใจตอผูรวมงานนอยมาก การจูงใจใหทํางานเปนไปแบบโดนบังคับและทําให
ผูปฏิบัติงานกลัว การติดตอสือ่ สารเปนแบบทางเดียว คือ จากผูบริหารถึงผูปฏิบัติงานเทานั้น สวน
อํานาจในการตัดสินใจตางๆเปนหนาทีข่ องผูบริหารสูงสุด
2. บรรยากาศแบบเผด็จการอยางมีศิลป (Benevolent Authoritarian) เปนแบบของ
บรรยากาศที่ผูบริหารแสดงทาทีไววางใจและจริงใจตอผูป ฏิบตั ิงาน จูงใจผูปฏิบัติงานโดยการแจก
ใหรางวัลหรือบังคับบางเปนครั้งคราว ผูปฏิบัติงานสามารถติดตอสือ่ สารถึงผูบริหารไดบางและมี
อํานาจในการตัดสินใจไดในระดับหนึ่งเทานั้น แตทั้งนี้ตอ งใหสอดคลองกับนโยบายทีอ่ งคกรเปนผู
กําหนดไว ผูบริหารจะเปนผูกําหนดนโยบายและกฎเกณฑตางๆ ดวยตนเองเทานั้น
3. บรรยากาศแบบปรึกษาหารือ (Consultative Authoritarian) เปนแบบผูบริหารตอง
มีความรูความสามารถในดานบริหารจัดการ วางนโยบายขององคกรไวอยางกวางๆเพือ่ เปนแนวทาง
ในการทํางาน ใหความไววางใจและจริงใจตอเพือ่ นรวมงานตลอดจนขอคําแนะนําหรือปรึกษาเพื่อใช
เปนแนวทางในการตัดสินใจ การสือ่ สารเปนแบบสองทางใชรางวัลเปนเปนเครือ่ งจูงใจในการทํางาน
แตอยางไรก็ตามการตัดสินใจทีส่ ําคัญยังคงเปนของผูบริหาร
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2. บรรยากาศแบบมีสวนรวม (Participative Group Authoritarian) แบบผูบริหารให
ความไววางใจและจริงใจตอผูรวมงาน มีการติดตอสือ่ สารสองทางทั้งจากผูบริหารถึงผูรวมงานและ
ผูรวมงานถึงผูบริหารและระหวางเพื่อนรวมงานดวยกันเอง จูงใจในการทํางานดวยการใหรางวัลแกผู
มีสวนรวมในการทํางาน กระตุนใหผูรวมงานมีการตัดสินใจในการทํางานรวมกันในกลุม ซึ่งถือวาเปน
บรรยากาศองคกรที่ดีท่สี ุด
Brown and Moberg (1980 : อางถึงใน พิมล ทวิพฤกษสิริกุล 2553) ไหความสนใจ
และศึกษาถึงรูปแบบของบรรยากาศองคกร โดยแบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ
1. บรรยากาศเนนการใชอํานาจ องคกรจะมีโครงสรางทางอํานาจเห็นเดนชัดและผู
บังคับบัญชาใชอํานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจเรื่องตางๆ ความสัมพันธของคนในองคกรจะเปนไปใน
ลักษณะที่ผูใตบังคับบัญชาตองพึ่งพาและเอาใจผูบังคับบัญชา เพือ่ ความกาวหนาในการทํางานของ
ตนเอง ในขณะเดียวกันก็มกี ารแขงขันระหวางเพื่อนรวมงานในระดับสูงดวย
2. บรรยากาศเนนการทําหนาที่ตามบทบาท ซึ่งจะเนนย้ําในกฎเกณฑระเบียบของ
องคกรอยางเครงครัด บรรยากาศองคกรแบบนี้พัฒนามาจากแบบแรก กลาวคือแบบแรกจะปลอย
ใหพนักงานมีการแขงขันแยงชิงผลประโยชนอยางเต็มที่ แตองคกรที่มีบรรยากาศเนนการทําหนาที่
ตามบทบาทนั้น จะมีการคุมการแขงขันและขัดแยงอยูภ ายใตกฎระเบียบเนนความมั่นคงเปนสําคัญ
ยากที่จะกอใหเกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงใหมๆได
3. บรรยากาศเนนการทํางาน ใหความสําคัญกับเปาหมายขององคกรเปนหลัก
การตัดสินใจหรือประเมินผลการทํางาน หรือ กิจกรรมตางๆในองคกร จะพิจารณาวาเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไวหรือไม การใชอํานาจหนาที่ใดๆจะเกิดความชอบธรรมก็ตอเมือ่ เพือ่ ใหบรรลุวัตถุ
ประสงคขององคกร พนักงานคนใดอยูใ นองคกรทีม่ ีบรรยากาศแบบนี้โดยขาดความรูความสามารถ
หรือทักษะที่องคกรตองการแลว องคกรก็พรอมที่จะหาคนอืน่ มาแทนไดในทันที
4. บรรยากาศเนนความสําคัญของคน องคกรแบบนี้เกิดขึน้ มาเพื่อเปนการตอบ
สนองความตองการของพนักงานในองคกร จะมีการจายคาตอบแทนทีก่ อ ใหเกิดความพึงพอใจแก
ผูปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองคกร
Mc Gregor (1960 : อางถึงใน สมยศ การนาวี 2531) ไดเสนอแนวคิดตามทฤษฏี X
และ ทฤษฎี Y โดยกลาววา รูปแบบการบริหารจัดการจะเปนตัวทีก่ ําหนดบรรยากาศองคกร ซึ่งแบง
ออกเปน 2 แบบ ดังนี้
1. บรรยากาศตาม ทฤษฎี X เปนบรรยากาศแบบปดโดยมีลกั ษณะของการรวม
อํานาจ ภาวะผูนําเปนแบบอัตตาธิปไตย พนักงานไมมสี วนรวมในการตัดสินใจใดๆ ทั้งสิน้
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2. บรรยากาศตาม ทฤษฎี Y เปนบรรยากาศแบบเปดโดยจะมีลกั ษณะของการ
กระจายอํานาจ ภาวะผูน ําเปนแบบประชาธิปไตย พนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ
แตอยางไรก็ตามทฤษฎีที่กลาวมาขางตน ไมไดเปนจุดจบสิ้นของความตอเนือ่ ง
แตจะเปนไปตามพฤติกรรมของมนุษย ซึ่งอันเนือ่ งมาจาก ทฤษฎี X นั้นเปนการมองในแงลบใน
ขณะที่ ทฤษฎี Y เปนการมองในแงบวก
Lewin (1930 : อางถึงใน อรุณ รักธรรม 2534) ศึกษาเรื่องบรรยากาศองคกร
ครั้งแรก ไดศึกษาถึงพฤติกรรมของคนและสภาพแวดลอมหรือบรรยากาศองคกร และพบวา
พฤติกรรมของบุคคลในองคกร ขึ้นอยูก ับบุคลิกภาพหรือลักษณะสวนบุคคล หรือไดรับอิทธิพล
มาจากบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะสวนบุคคล และสภาพแวดลอมหรือบรรยากาศองคกรนั้นๆ
และความพยายามที่จะมีการเชือ่ มโยง ระหวางพฤติกรรมของคนและสภาพแวดลอมขององคกร
เขาดวยกัน
Wood ward and Lorsch (1958 : อางถึงใน อรุณ รักธรรม 2534) เปนทฤษฎีที่
ยึดการบริหารจัดการตามสถานการณ เนนความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายในองคกรและ
เทคโนโลยี โครงสรางขององคกรและการปฏิบัติงานยึดแนวความคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคกร
จึงเกิดจากอิทธิพลของเทคโนโลยี และโครงสรางขององคกรจะมีอิทธิพลตอความคาดหวังของงาน
เนื่องจากโครงสรางขององคกรตองปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
Cybernetics (1950 : อางถึงใน อรุณ รักธรรม 2534) ทฤษฎีนี้เชือ่ วามนุษยสามารถ
ควบคุม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สภาพแวดลอมรอบตัวเองได เพราะเปนเรื่องของการควบคุมมีการ
สงขอมูลยอนกลับเขามาโดยอัตโนมัติ ซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคกรนั้นขึ้นอยูก ับการ
ติดตอสือ่ สารระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน
Argyris (1995 : อางถึงใน พิมล ทวิพฤกษสิริกลุ 2553) มีความเห็นวาผลกระทบ
ของบรรยากาศองคกรมีตอบุคลิกภาพของพนักงาน ซึ่งองคกรไดกําหนดขอบเขตและบทบาทหนา
ที่สอดคลองกับความตองการของพนักงานบรรลุนิตภิ าวะแลว บุคลิกภาพของพนักงานจะคอยๆ
พัฒนาจากที่ตอ งพึ่งพาคนอื่นในวัยเด็กเปนผูใ หญทมี่ ีความตองการที่จะคิดหรือทําอะไรไดอยาง
อิสระ หรือทําอะไรสําเร็จไดดวยตัวเอง การที่องคกรกําหนดโครงสรางและงานที่ปฏิบัติต่ํากวา
ความรูความสามารถของพนักงาน กอใหเกิดความรูสึกผิดหวังและแยกตนเองออกจากองคกร
และปฏิเสธความรับผิดชอบรวมถึงการตอตานองคกรอีกดวย
จากแนวคิดของเหลานักวิชาการจะเห็นไดวาหากองคกรใดมีการบริหารจัดการตาม
แนวคิดทฤษฎีใด สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานหรือบรรยากาศในองคกรนั้นยอมเปนไปตามแนว
คิดทฤษฎีนั้น และถาหากเมือ่ ลักษณะแนวคิดหรือทฤษฎีในการบริหารจัดการมีการเปลี่ยนแปลงไป
บรรยากาศในองคกรยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวยเชนเดียวกัน
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
มัลลิกา จุลธรรมาศน (2544) ศึกษาวิจัยดานบริหารและประโยชนเกื้อกูลทีม่ ีผล
ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กรณีเจาหนาทีข่ องรัฐที่ปฏิบัติงานดานกฎหมาย ประชากรที่ศึกษาเปน
เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานดานกฎหมายจํานวน 12 หนวยงาน 239 ราย เจาหนาที่
สวนใหญมีความเห็นวาปจจัยทีส่ งผลตอแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน คือ การมอบหมายงานและมอบ
อํานาจหนาทีอ่ ยางเหมาะสมตามความรูความสามารถความสนใจและความถนัดในสายงานสงผลให
เจาหนาทีม่ ีความเชือ่ มั่นและศรัทธาตอหัวหนางาน ปจจัยดานบริหารและดานประโยชนเกือ้ กูลมีผล
ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สมหมาย ศรีทรัพย (2546) ศึกษาวิจัย การรับรูบรรยากาศองคการกับการพัฒนา
บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา บุคลากรสํานักเทคโนโลยี
การศึกษา มีการรับรูบรรยากาศองคการโดยรวมอยูใ นระดับปานกลาง แตเมือ่ พิจารณาเปนรายดาน
พบวา โครงสรางการปฏิบัติงาน การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระและยืดหยุน ในการ
ปฏิบตั ิงาน ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน มีการรับรูบรรยากาศองคการอยูในระดับปานกลางเชนกัน
สวนดานการยอมรับในผลงานและรางวัล การใหการสนับสนุนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ความอบอุนและการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การติดตอเผยแพรขาวสาร มีการรับรูบรรยากาศ
องคการอยูในระดับนอย
นงลักษณ นิม่ ป (2547) ไดศึกษาวิจัย เรื่องการรับรูบรรยากาศองคการกับความ
พึงพอใจในการทํางานของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการวิจัย
พบวา บุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการรับรูบรรยากาศองคการอยู
ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในการทํางานอยูใ นระดับปานกลาง ความพึงพอใจในลักษณะงาน
ที่ทําอยูใ นระดับสูง และ บรรยากาศองคการนั้นมีความสัมพันธกบั ความพึงพอใจในการทํางาน
กรกนก ทองโคตร (2548) ศึกษาวิจัยเรือ่ ง การรับรูบรรยากาศองคการกับการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรฝายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการวิจัยพบวา บุคลากร
ฝายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความคิดเห็นตอการรับรูบรรยากาศในองคการโดยรวม
อยูในระดับเห็นดวย เมือ่ พิจารณาเปนรายดานการรับรูบรรยากาศองคการในแตละดาน พบวา ดาน
การสรางแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับไมแนใจ ดานติดตอสือ่ สารภายในองคกร ดานการมีสวน
รวมในการตัดสินใจ ดานองคการคํานึงถึงพนักงาน ดานการใชอํานาจและอิทธิพลในองคกร ดานการ
นําเทคนิคและวิทยาการมาใชในองคการอยูในระดับเห็นดวย ความคิดเห็นตอการพัฒนาตนเองพบวา
บุคลากรฝายสนับสนุนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาตนเองโดยรวมอยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาการ
พัฒนาตนเองเปนรายดานในแตละดาน พบวา ดานความรูอยูใ นระดับปานกลาง ดานทักษะและคุณ
สมบัติสวนตัว เจตนคติ คานิยม และความเชือ่ อยูในระดับมาก สําหรับบุคลากรทีม่ ี อายุ ระดับ
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การศึกษา รายไดตอ เดือน สถานภาพระยะเวลาในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนา
ตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จันทนา วิปุลานุสาสน (2549) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการรับรูวัฒนธรรมองคการและ
บรรยากาศองคการที่เอือ้ ตอการพัฒนาไปสูอ งคการแหงการเรียนรูของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
กรุงเทพหาดใหญ จํานวน 108 คน ผลการวิจัย พบวา ในวัฒนธรรมองคการทั้ง 3 ดาน คือ ความ
สอดคลองตองกัน การมีสวนรวมในการปฏิบัติพนั ธกิจ และความสามารถในการปรับตัว ในสวนของ
บรรยากาศองคการ 3 ใน 8 ดาน คือ การรับรูผลงานและรางวัล การฝกอบรมและการพัฒนา ความ
ยืดหยุน และอิสระในการทํางานสามารถรวมกันพยากรณการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู
เมือ่ วิเคราะหองคประกอบของบรรยากาศองคการ และองคประกอบของวัฒนธรรมองคการรวมกัน
พบวา มิตขิ องวัฒนธรรมองคการ 2 ดาน ความสามารถในการปรับตัว ความสอดคลองตองกันและ
บรรยากาศองคการ 2 ดาน คือ ดานการรับรูผลงานและรางวัล ความยืดหยุน และมีอสิ ระในการ
ทํางาน สามารถรวมกันพยากรณการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ
ชฎานันท สุวรรณมณี (2549) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง บรรยากาศองคการทีม่ ีตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณีศึกษาสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
ผลการวิจัยพบวา บรรยากาศองคการในภาพรวมอยูใ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานความอบอุนมีระดับบรรยากาศองคกรสูงสุด สวนดานการฝกอบรมและพัฒนามีระดับ
บรรยากาศต่ําสุด ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานใหบริการลูกคามีสูงกวาการบริหาร
จัดการ บรรยากาศองคการดานโครงสรางองคการ ภาวะผูนํา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การ
ฝกอบรมและพัฒนาความผูกพันทีม่ ีตอ องคการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การติดตอสื่อสาร มีผล
ตอประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ลัดดา พัชรวิภาส (2550) ศึกษาวิจัย บรรยากาศองคกรที่มีผลตอแรงจูงใจในการ
ทํางานและประสิทธิภาพในการทํางาน กรณีศึกษา พนักงานชั่วคราว ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น
(จํากัด) มหาชน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีความสัมพันธกบั ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ พนักงานทีม่ อี ายุมากจะมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงกวาพนักงานทีม่ ีอายุนอ ยกวา พนักงานรับรูบรรยากาศองคกร
โดยรวมอยูในระดับดี ความผูกพันในองคกรสูง ตองการยอมรับในองคกรสูงไปดวย พนักงานมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับสูง ความตองการเปนที่ยอมรับสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการทํางานในระดับคอนขางมาก ประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมอยูใ นระดับสูง
สวนดานบรรยากาศองคกรนั้นจะมีความผูกพันมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานอยูใน
ระดับปานกลาง
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