
 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
  การศึกษาวิจัยบรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรกอง

การเจาหนาที่ สํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการคนควา

เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และทบทวนแนวคิดทฤษฎีเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ตามลําดับ  

ดังนี้ 

  1. ความหมายและความสําคัญของบรรยากาศองคกร 

  2. รูปแบบของบรรยากาศองคกร 

  3. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับองคกร 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. ความหมายและความสําคัญของบรรยากาศองคกร 

1.1 ความหมายของบรรยากาศองคกร 

  บรรยากาศองคกร  หมายถึง  ลักษณะของความสมัพันธทางสังคมซึ่งเกิดจากมวล

สมาชิกในองคกรระหวางองคกรกับผูที่เกี่ยวของกับองคกร โดยผูทํางานในองคกรนั้นตองรับรูไดทั้ง

ทางตรงและทางออม  ทั้งนี้หัวหนางานจะเปนผูสรางบรรยากาศในองคกรใหเหมาะสมและปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงได  เพือ่ใหบุคลากรเกดิความพึงพอใจและสอดคลองกับความตองการนําไปสูการเพ่ิม

ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

  เทพพนม เมอืงแมน และสวิง สุวรรณ (2540)  ไดใหความหมายของบรรยากาศใน

องคกรไววา บรรยากาศองคกร หมายถึง ตัวแปรตางๆ เมือ่นํามารวมกนัแลวจะมีผลกระทบตอการ

ปฏิบตัิงานของผูดําเนินงานภายในองคกร อยางไรก็ตามตัวแปรตางๆของบรรยากาศในองคกรนีจ้ะม ี

ผลกระทบท่ีแตกตางกันสุดแตวาผูปฏบิัติงานจะเปนอยางไรและมีความแตกตางกันอยางไร  ซึ่งสรุป

ความหมายของบรรยากาศองคกรโดยรวมนั้น  จะเปนการหยิบยกเอาคุณลกัษณะหรือคุณสมบตัิที่

สําคัญๆ ขององคกร มาอธิบายได 3 ลักษณะ  ดังนี ้

1. เปนคุณลักษณะเฉพาะขององคกร (Characteristics) อาจจะทําใหองคกรนั้นไม 

เหมอืนใครและมีความแตกตางไปจากองคกรอืน่ 

2. เกิดจากการรับรูของสมาชกิในองคกร (Perceived) ซึง่จะตองเกี่ยวของกับสภาพ 

แวดลอมระหวางงานและตัวบุคคลในองคกรมากกวาจะเปนสภาพที่แทจรงิในองคกร 

 

 

 



 

3.  การรับรูและความเขาใจจะมีอิทธิพลตอพฤตกิรรมของสมาชกิในองคกร 

กลาวโดยสรุป  บรรยากาศองคกรนั้นเปนกระบวนการทางดานจิตวิทยาของการรับรูในสิ่งที่จับตอง

ไดแลวเปลี่ยนไปเปนภาพที่เปนนามธรรม โดยมอีทิธิพลทางดานจิตวิทยาเปนตัวกํากับคนในองคกร 

เชน  ความอบอุน ความกาวหนาในการทํางาน เปนตน  ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแลวมีความสําคัญตอการ

คาดคะเนและการทําความเขาใจพฤตกิรรมของคนทั้งสิ้น  

   นภาพร  ศรีประดิษฐกุล (2541)  ใหความหมายของบรรยากาศองคกรไววาเปนการ

รับรูหรอืความเขาใจของสมาชกิในองคกรที่มีตอองคกรที่เขาปฏิบัติงานอยู ซึ่งการรับรูนี้จะมีลักษณะ

ตางๆ อาทิเชน โครงสรางขององคกร การมีปฏสิัมพนัธตอกันการใหผลตอบแทนและใหการสนบัสนนุ

ในองคกร ความมอีิสระของสมาชกิในองคกรพฤติกรรมการบริหารจัดการอันเปนลักษณะเฉพาะของ

แตละองคกร  ทั้งนีอ้าจจะรับรูไดท้ังทางตรงและทางออมโดยการรับรูนั้นมอีิทธพิลตอพฤตกิรรมของ

สมาชิกในองคกร 

  ชฎานันท  สุวรรณมณี  (2549) ใหความหมายของบรรยากาศองคกรไววา หมายถึง  

ความเขาใจหรือการรับรูของสมาชกิทีม่ีตอองคกรที่เขาปฏิบัติงานอยูนัน้ทั้งโดยทางตรงและทางออม  

บรรยากาศองคกรเปนแรงผลักดันที่สําคัญอยางหนึ่งทีม่อีิทธิพลตอพฤติกรรมในการทํางานของเขา 

ไดแก เปาหมายความสําเร็จขององคกร การติดตอสือ่สารในการปฏิบัติงาน 

  จากแนวคดิของนักวชิาการเกี่ยวกับบรรยากาศองคกรสรุปไดวาบรรยากาศองคกร 

หมายถึง ความคิดเห็นหรอืความตองการของบุคลากรท่ีมีตอสภาพแวดลอมหรอืบรรยากาศองคกร 

ลักษณะเฉพาะขององคกรดังกลาวจะมีผลตอการพัฒนาการทํางานของบุคลากรในองคกรเปนอยาง

มาก เชน การบริหารจัดการอํานาจในการตัดสนิใจ การสรางแรงจูงใจใหการยกยองชมเชย มีความ 

สัมพนัธอันดีตอกันในการปฏิบตัิงาน รางวัลผลตอบแทน และการไดรับความกาวหนาในการทํางาน 

 

1.2 ความสําคญัของบรรยากาศองคกร 

  บรรยากาศองคกรเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก  เนือ่งจากบุคลากรในองคกรนั้น

ไมไดทํางานแตเพียงลําพังคนเดียวแตการทํางานของเขาตองอยูภายใตการกํากับดูแล การถูกควบ 

คุมโดยโครงสรางขององคกร รูปแบบการบริหารจัดการของผูนํา กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ตลอด 

จนสภาพแวดลอมภายในองคกร ที่บุคลากรอาจมองไมเห็นแตสามารถรับรูได ซึ่งสิ่งตางๆเหลานีจ้ะ 

มผีลกระทบตอตัวบุคลากร และเปนสิ่งทีม่ีอทิธิพลตอพฤตกิรรมและทัศนคตขิองพวกเขาเอง 

อรุณ  รักธรรม (2534)  กลาววา  บรรยากาศองคกรเปนบรรยากาศที่ผูปฏิบัติงาน 

บางคนรูสึกหรือรับรูได  มีความสําคัญเนือ่งจากมอีิทธิพลในพฤตกิรรมการทํางานของบุคลากร อกี

ทั้งยังมีผลกระทบตอจํานวนงานท่ีบุคลากรมีความประสงคที่จะทําและมผีลกระทบตอความคิดริเร่ิม

สรางสรรค  ความเฉลียวฉลาดปฏภิาณไหวพริบที่ตองการแสดงออก  นอกจากนี้ยังมผีลกระทบตอ  

 

6 



 

ความตั้งใจที่จะผกผนัตนเองไปยังเปาหมายที่ตองใชความรูความสามารถในการปฏิบตัิงานที่สูงขึ้น มี

ความเสี่ยงสูงตอผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาผูรวมงาน และตนเองดวย 

  เสนห  จุยโต (2539)  มีความคดิเหน็วา บรรยากาศองคกรที่ดีนั้นจะตองสอดคลอง

กับความตองการของบุคคลในองคกรและสําคัญตอตัวบคุคล (Employee Centered)  และเนนไปยัง

เปาหมาย (Achievement Oriented)  คาดหวังไดวาพฤติกรรมของบุคคลจะมีทศิทางไปสูเปาหมาย 

คงจะมีมาก แตในทางตรงกันขามหากบรรยากาศในองคกรมีลกัษณะท่ีตอตานเปาหมายสวนตัวแลว 

ความตองการสิ่งจูงใจรวมทั้งการปฏิบัติงานตลอดจนความพึงพอใจของบุคลากรก็อาจจะลดนอยลง

ไปดวย 

  จากความคดิเหน็ที่นกัวิชาการกลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา บรรยากาศองคกรนั้นมี

ความสําคัญตอสมาชกิในองคกรทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับผูบริหาร หรือระดับลางหรือบุคลากรใน

องคกร  นอกจากนี้ยังสําคัญตอระบบการบริหารจัดการองคกรดวย  ดังนั้นหากวิเคราะหพฤติกรรม

การทํางานของบุคคลในองคกร  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรจงึมีความจําเปนทีจ่ะตอง

พิจารณาถึงสภาพแวดลอมหรอืบรรยากาศองคกรซึ่งมอีิทธพิลในการกําหนดทัศนคติและพฤตกิรรม

ในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในองคกร 

 

2. รปูแบบของบรรยากาศองคกร 

  ลักษณะการบริหารจัดการของแตละองคกรจะมีรูปแบบตางๆ  ซึ่งจะสงผลใหเกิด

รูปแบบบรรยากาศองคกรแตกตางกันออกไป   สภาพการปฏิบัติงานรวมกันในลกัษณะที่แสดงถึง

ปฏิสัมพนัธของบุคลากรในองคกรทุกคน  ลักษณะบรรยากาศองคกรนัน้แบงเปน 6  รูปแบบ  คอื 

  1. บรรยากาศแบบเปด (Open Climate) เปนบรรยากาศที่สมาชกิในองคกรมขีวัญ

และกําลังใจดมีาก  มีความรักสามัคคชีวยเหลอืเกือ้กูลกนัเปนอยางดี มีงานใหสมาชิกทําพอเหมาะ

แกสภาพความสามารถของแตละบุคคล  บุคลากรมีความภาคภมูิใจที่ไดมาเปนสมาชกิขององคกร  

กฎเกณฑระเบียบที่มีความจําเปนสําหรับการบริหารจัดการก็ยังมอียู  แตก็สามารถยืดหยุนไดตาม

สถานการณทําใหผลผลติของงานมีประสิทธิภาพ  บรรยากาศแบบนี้เปนแบบที่สมาชิกพึงประสงค

มากทีสุ่ด 

  2. บรรยากาศแบบอิสระ (Autonomous Climate) เปนลกัษณะของบรรยากาศที่มี

แนวโนมทีจ่ะทําใหสมาชิกในองคกรนั้นมีความพึงพอใจในการสรางความสัมพันธฉันมติรมากกวา

ความพึงพอใจที่เกดิจากผลสําเร็จของงาน  ผูบริหารจะเปดโอกาสใหสมาชิกในองคกรทํางานอยาง 

มอีิสระเสร ี
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  3. บรรยากาศแบบควบคมุ (Controlled Climate)  เปนบรรยากาศที่ผูบริหารจะเนน 

ความสําเร็จของงาน  มีการควบคมุตรวจตราและสั่งการใหสมาชิกทําอยางเขมงวด เพือ่ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการทํางาน ถึงแมวาสมาชกิจะไมคอยไดรับโอกาสในการสรางความเปนมติรสัมพนัธกันเทาไหร   

แตเนือ่งจากตนเองมผีลงานกส็ามารถสรางความภูมิใจและความพอใจใหกับสมาชกิไดเชนกนั 

4. บรรยากาศแบบสนิทสนม (Familiar Climate) เปนบรรยากาศที่มีความสมัพันธ 

ฉันมิตรสหาย  ผูบริหารสนใจผลงานนอยมากจนละเลย คําสั่ง  กฎเกณฑ  ระเบียบ หรือนิเทศงาน  

สมาชิกในองคกรก็ไมสนใจทีจ่ะทํางานเชนกัน แตวาทกุคนจะมีความสมัพนัธดานสวนตัวสูงมาก 

  5. บรรยากาศแบบรวมอํานาจ (Paternal Climate) เปนบรรยากาศที่มีการปฏิบตัิงาน

แบบผูบังคับบัญชาบริหารจัดการ โดยการออกคําสั่งควบคุมตรวจตราและมกีารนิเทศการปฏิบัติงาน

อยางใกลชดิ และผูบังคับบัญชาพยายามสรางความสมัพันธฉนัมติร แตวาถาหากสมาชกิไมยอมรับ

ความสามารถของผูบริหาร จะทําใหสมาชกิเกดิขวัญและกําลังใจต่ํา 

  6. บรรยากาศแบบซมึเซา (Close Climate) เปนบรรยากาศที่บริหารจัดการโดยขาด

ความรู ผูบริหารไมมีสมรรถภาพในการบริหารงานบุคคล สมาชิกเสียขวัญขาดกําลังใจในการทํางาน  

เนื่องจากขาดความสมัพันธฉันทมติรในองคกร ขาดความภาคภมูิใจในการทํางาน  เปนบรรยากาศที่

ไมพึงประสงคตองมกีารแกไขปรับปรุงโดยเรงดวน 

  Likert (1967 : อางถึงใน สมยศ การนาวี 2531)  ศึกษาสภาพบรรยากาศองคกรใน

เชิงระบบทัง้ระบบ และแบงรูปแบบบรรยากาศองคกรออกเปน  4  รูปแบบ คอื 

1. บรรยากาศแบบเผด็จการ (Exploitive Authoritarian) เปนบรรยากาศที่ผูบริหารให 

ความไววางใจและจรงิใจตอผูรวมงานนอยมาก  การจูงใจใหทํางานเปนไปแบบโดนบังคับและทําให 

ผูปฏิบัติงานกลัว  การติดตอสือ่สารเปนแบบทางเดียว คอื จากผูบริหารถึงผูปฏบิัติงานเทานั้น สวน

อํานาจในการตัดสินใจตางๆเปนหนาทีข่องผูบริหารสูงสุด 

2. บรรยากาศแบบเผดจ็การอยางมศีิลป (Benevolent Authoritarian) เปนแบบของ 

บรรยากาศที่ผูบรหิารแสดงทาทีไววางใจและจริงใจตอผูปฏิบตัิงาน  จูงใจผูปฏิบัติงานโดยการแจก 

ใหรางวัลหรอืบังคับบางเปนคร้ังคราว  ผูปฏิบัติงานสามารถติดตอสือ่สารถึงผูบริหารไดบางและมี

อํานาจในการตัดสินใจไดในระดับหนึ่งเทานั้น   แตทั้งนี้ตองใหสอดคลองกับนโยบายทีอ่งคกรเปนผู

กําหนดไว  ผูบริหารจะเปนผูกําหนดนโยบายและกฎเกณฑตางๆ ดวยตนเองเทานั้น 

3. บรรยากาศแบบปรึกษาหารือ (Consultative Authoritarian) เปนแบบผูบริหารตอง 

มีความรูความสามารถในดานบริหารจัดการ  วางนโยบายขององคกรไวอยางกวางๆเพือ่เปนแนวทาง

ในการทํางาน  ใหความไววางใจและจริงใจตอเพือ่นรวมงานตลอดจนขอคําแนะนําหรือปรึกษาเพื่อใช

เปนแนวทางในการตัดสนิใจ  การสือ่สารเปนแบบสองทางใชรางวัลเปนเปนเคร่ืองจูงใจในการทํางาน  

แตอยางไรก็ตามการตัดสินใจทีส่ําคัญยังคงเปนของผูบริหาร 
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2. บรรยากาศแบบมีสวนรวม (Participative Group Authoritarian) แบบผูบริหารให 

ความไววางใจและจรงิใจตอผูรวมงาน  มีการติดตอสือ่สารสองทางทั้งจากผูบริหารถึงผูรวมงานและ

ผูรวมงานถึงผูบริหารและระหวางเพื่อนรวมงานดวยกันเอง จูงใจในการทํางานดวยการใหรางวัลแกผู

มีสวนรวมในการทํางาน กระตุนใหผูรวมงานมกีารตัดสนิใจในการทํางานรวมกันในกลุม ซึ่งถอืวาเปน

บรรยากาศองคกรที่ดีที่สุด 

  Brown and Moberg  (1980 : อางถึงใน พิมล ทวิพฤกษสิริกุล 2553) ไหความสนใจ

และศึกษาถึงรูปแบบของบรรยากาศองคกร  โดยแบงออกเปน  4  ลักษณะ  คือ 

  1. บรรยากาศเนนการใชอํานาจ  องคกรจะมีโครงสรางทางอํานาจเห็นเดนชัดและผู 

บังคับบัญชาใชอํานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ  ความสมัพันธของคนในองคกรจะเปนไปใน

ลักษณะที่ผูใตบังคับบัญชาตองพึ่งพาและเอาใจผูบังคับบัญชา  เพือ่ความกาวหนาในการทํางานของ

ตนเอง ในขณะเดียวกนักม็กีารแขงขันระหวางเพื่อนรวมงานในระดับสูงดวย 

  2. บรรยากาศเนนการทําหนาที่ตามบทบาท  ซึ่งจะเนนย้ําในกฎเกณฑระเบียบของ

องคกรอยางเครงครัด บรรยากาศองคกรแบบนี้พัฒนามาจากแบบแรก กลาวคือแบบแรกจะปลอย

ใหพนักงานมีการแขงขนัแยงชิงผลประโยชนอยางเตม็ที่  แตองคกรที่มีบรรยากาศเนนการทําหนาที่

ตามบทบาทนั้น  จะมีการคุมการแขงขันและขัดแยงอยูภายใตกฎระเบียบเนนความมั่นคงเปนสําคัญ 

ยากที่จะกอใหเกิดการพัฒนาหรอืเปลี่ยนแปลงใหมๆ ได 

3. บรรยากาศเนนการทํางาน  ใหความสําคัญกับเปาหมายขององคกรเปนหลัก   

การตัดสนิใจหรอืประเมินผลการทํางาน หรือ กิจกรรมตางๆในองคกร  จะพจิารณาวาเปนไปตาม

เปาหมายที่วางไวหรือไม  การใชอํานาจหนาท่ีใดๆจะเกดิความชอบธรรมก็ตอเมือ่เพือ่ใหบรรลุวัตถ ุ

ประสงคขององคกร  พนักงานคนใดอยูในองคกรทีม่ีบรรยากาศแบบนี้โดยขาดความรูความสามารถ

หรอืทักษะที่องคกรตองการแลว  องคกรก็พรอมที่จะหาคนอืน่มาแทนไดในทันท ี

4. บรรยากาศเนนความสําคัญของคน  องคกรแบบนี้เกดิขึน้มาเพื่อเปนการตอบ 

สนองความตองการของพนักงานในองคกร จะมกีารจายคาตอบแทนทีก่อใหเกิดความพึงพอใจแก

ผูปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบับรรยากาศองคกร 

  Mc Gregor (1960 : อางถึงใน สมยศ  การนาวี 2531)  ไดเสนอแนวคดิตามทฤษฏ ีX 

และ ทฤษฎ ีY  โดยกลาววา รูปแบบการบริหารจัดการจะเปนตัวทีก่ําหนดบรรยากาศองคกร ซึ่งแบง

ออกเปน 2 แบบ ดังนี ้

  1. บรรยากาศตาม ทฤษฎ ีX เปนบรรยากาศแบบปดโดยมีลกัษณะของการรวม

อํานาจ  ภาวะผูนําเปนแบบอตัตาธิปไตย  พนักงานไมมสีวนรวมในการตัดสินใจใดๆ ทั้งสิน้ 
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  2. บรรยากาศตาม ทฤษฎ ีY เปนบรรยากาศแบบเปดโดยจะมีลกัษณะของการ

กระจายอํานาจ ภาวะผูนําเปนแบบประชาธิปไตย พนกังานมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

แตอยางไรก็ตามทฤษฎีที่กลาวมาขางตน ไมไดเปนจดุจบสิ้นของความตอเนือ่ง   

แตจะเปนไปตามพฤติกรรมของมนุษย  ซึ่งอนัเนือ่งมาจาก ทฤษฎ ีX นั้นเปนการมองในแงลบใน

ขณะที่ ทฤษฎ ีY เปนการมองในแงบวก 

Lewin  (1930 : อางถึงใน อรุณ รักธรรม 2534)  ศึกษาเรื่องบรรยากาศองคกร 

คร้ังแรก  ไดศึกษาถึงพฤตกิรรมของคนและสภาพแวดลอมหรอืบรรยากาศองคกร  และพบวา 

พฤตกิรรมของบุคคลในองคกร  ขึ้นอยูกับบุคลกิภาพหรือลกัษณะสวนบุคคล หรือไดรับอิทธิพล 

มาจากบุคลกิภาพหรือคุณลักษณะสวนบุคคล และสภาพแวดลอมหรือบรรยากาศองคกรนั้นๆ  

และความพยายามที่จะมีการเชือ่มโยง ระหวางพฤติกรรมของคนและสภาพแวดลอมขององคกร 

เขาดวยกัน 

Wood ward and Lorsch (1958 : อางถึงใน อรุณ รักธรรม 2534) เปนทฤษฎีที ่

ยดึการบริหารจัดการตามสถานการณ เนนความสัมพนัธระหวางสภาพแวดลอมภายในองคกรและ

เทคโนโลย ี โครงสรางขององคกรและการปฏิบัติงานยึดแนวความคดิเกี่ยวกับบรรยากาศองคกร 

จึงเกิดจากอทิธิพลของเทคโนโลย ีและโครงสรางขององคกรจะมอีิทธิพลตอความคาดหวังของงาน  

เนื่องจากโครงสรางขององคกรตองปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย 

  Cybernetics (1950 : อางถึงใน อรุณ รักธรรม 2534) ทฤษฎีนี้เชือ่วามนุษยสามารถ

ควบคุม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สภาพแวดลอมรอบตัวเองได  เพราะเปนเรื่องของการควบคุมมีการ

สงขอมูลยอนกลับเขามาโดยอัตโนมตัิ  ซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคกรนั้นขึ้นอยูกับการ

ติดตอสือ่สารระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน 

  Argyris (1995 : อางถึงใน พมิล ทวิพฤกษสิริกลุ 2553)  มีความเหน็วาผลกระทบ

ของบรรยากาศองคกรมีตอบุคลิกภาพของพนักงาน  ซึ่งองคกรไดกําหนดขอบเขตและบทบาทหนา 

ที่สอดคลองกบัความตองการของพนกังานบรรลุนิตภิาวะแลว  บุคลิกภาพของพนักงานจะคอยๆ 

พัฒนาจากที่ตองพึ่งพาคนอื่นในวัยเด็กเปนผูใหญทีม่ีความตองการที่จะคิดหรอืทําอะไรไดอยาง 

อิสระ หรือทําอะไรสําเร็จไดดวยตัวเอง  การที่องคกรกําหนดโครงสรางและงานที่ปฏิบัติต่ํากวา

ความรูความสามารถของพนกังาน  กอใหเกิดความรูสึกผิดหวังและแยกตนเองออกจากองคกร 

และปฏิเสธความรับผดิชอบรวมถึงการตอตานองคกรอกีดวย 

  จากแนวคดิของเหลานกัวิชาการจะเห็นไดวาหากองคกรใดมกีารบริหารจัดการตาม

แนวคิดทฤษฎีใด  สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานหรอืบรรยากาศในองคกรนั้นยอมเปนไปตามแนว 

คดิทฤษฎนีั้น  และถาหากเมือ่ลักษณะแนวคดิหรือทฤษฎีในการบริหารจัดการมีการเปลี่ยนแปลงไป 

บรรยากาศในองคกรยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวยเชนเดียวกัน 
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  มัลลิกา  จุลธรรมาศน  (2544)  ศึกษาวิจัยดานบริหารและประโยชนเกื้อกลูทีม่ีผล

ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  กรณีเจาหนาท่ีของรัฐที่ปฏิบัติงานดานกฎหมาย ประชากรที่ศึกษาเปน

เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐที่ปฏบิัติงานดานกฎหมายจํานวน 12 หนวยงาน  239 ราย เจาหนาท่ี

สวนใหญมีความเหน็วาปจจัยทีส่งผลตอแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน คือ การมอบหมายงานและมอบ

อํานาจหนาทีอ่ยางเหมาะสมตามความรูความสามารถความสนใจและความถนดัในสายงานสงผลให

เจาหนาทีม่ีความเชือ่มั่นและศรัทธาตอหัวหนางาน ปจจยัดานบริหารและดานประโยชนเกือ้กูลมผีล

ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  

  สมหมาย  ศรีทรัพย  (2546) ศกึษาวิจัย การรับรูบรรยากาศองคการกับการพัฒนา 

บุคลากรของสํานกัเทคโนโลยกีารศกึษา มหาวิทยาลยัรามคําแหง  พบวา  บุคลากรสํานักเทคโนโลยี

การศึกษา มีการรับรูบรรยากาศองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง แตเมือ่พิจารณาเปนรายดาน

พบวา โครงสรางการปฏิบัติงาน การตัดสินใจในการปฏบิัติงาน  ความเปนอิสระและยดืหยุนในการ

ปฏิบตัิงาน ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน มกีารรับรูบรรยากาศองคการอยูในระดับปานกลางเชนกัน

สวนดานการยอมรับในผลงานและรางวัล  การใหการสนับสนนุการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

ความอบอุนและการสนับสนนุการปฏบิัติงาน  การติดตอเผยแพรขาวสาร มกีารรับรูบรรยากาศ

องคการอยูในระดับนอย 

  นงลักษณ  นิม่ป (2547)  ไดศึกษาวิจัย เร่ืองการรับรูบรรยากาศองคการกับความ

พึงพอใจในการทํางานของบุคลากรสํานักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ผลการวิจัย  

พบวา บุคลากรสํานกังานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มกีารรับรูบรรยากาศองคการอยู

ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในลักษณะงาน 

ที่ทําอยูในระดับสูง และ บรรยากาศองคการนั้นมีความสัมพนัธกบัความพึงพอใจในการทํางาน 

  กรกนก  ทองโคตร (2548)  ศกึษาวิจัยเร่ือง การรับรูบรรยากาศองคการกับการ 

พัฒนาตนเองของบุคลากรฝายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ผลการวิจัยพบวา  บุคลากร

ฝายสนบัสนนุมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร มีความคิดเห็นตอการรับรูบรรยากาศในองคการโดยรวม

อยูในระดับเห็นดวย  เมือ่พจิารณาเปนรายดานการรับรูบรรยากาศองคการในแตละดาน พบวา ดาน

การสรางแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับไมแนใจ ดานติดตอสือ่สารภายในองคกร  ดานการมีสวน

รวมในการตัดสินใจ ดานองคการคํานึงถึงพนักงาน ดานการใชอํานาจและอิทธพิลในองคกร ดานการ

นําเทคนิคและวิทยาการมาใชในองคการอยูในระดับเห็นดวย ความคิดเหน็ตอการพัฒนาตนเองพบวา 

บุคลากรฝายสนับสนุนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก เมือ่พิจารณาการ

พัฒนาตนเองเปนรายดานในแตละดาน  พบวา ดานความรูอยูในระดับปานกลาง ดานทกัษะและคุณ 

สมบัติสวนตัว  เจตนคต ิ คานิยม  และความเชือ่อยูในระดับมาก  สําหรับบุคลากรทีม่ี อายุ  ระดับ 
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การศึกษา รายไดตอเดอืน สถานภาพระยะเวลาในการทาํงานตางกันมีความคดิเห็นตอการพัฒนา

ตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จันทนา  วิปุลานสุาสน (2549)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องการรับรูวัฒนธรรมองคการและ 

บรรยากาศองคการที่เอือ้ตอการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาล

กรุงเทพหาดใหญ  จํานวน 108 คน  ผลการวิจัย พบวา ในวัฒนธรรมองคการทั้ง  3 ดาน คอื ความ

สอดคลองตองกัน การมสีวนรวมในการปฏิบัติพันธกจิ และความสามารถในการปรับตัว ในสวนของ

บรรยากาศองคการ 3 ใน 8 ดาน คอื การรับรูผลงานและรางวัล การฝกอบรมและการพัฒนา ความ

ยดืหยุนและอิสระในการทํางานสามารถรวมกันพยากรณการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู  

เมือ่วิเคราะหองคประกอบของบรรยากาศองคการ  และองคประกอบของวัฒนธรรมองคการรวมกนั 

พบวา มิตขิองวัฒนธรรมองคการ  2 ดาน ความสามารถในการปรับตัว ความสอดคลองตองกันและ

บรรยากาศองคการ  2 ดาน  คอื  ดานการรับรูผลงานและรางวัล  ความยืดหยุนและมีอสิระในการ

ทํางาน  สามารถรวมกันพยากรณการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 

ชฎานันท  สุวรรณมณี  (2549)  ไดศึกษาวิจัย เรื่อง บรรยากาศองคการทีม่ีตอ 

ประสิทธภิาพการปฏิบตัิงานของพนกังาน  กรณีศึกษาสายบัตรเครดิต  ธนาคารกรุงเทพ  จํากดั 

ผลการวิจัยพบวา บรรยากาศองคการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมือ่พิจารณาเปนรายดาน  

พบวา  ดานความอบอุนมีระดับบรรยากาศองคกรสูงสุด  สวนดานการฝกอบรมและพัฒนามีระดับ

บรรยากาศต่ําสุด  ประสิทธิภาพในการทํางานของพนกังานใหบริการลูกคามีสูงกวาการบริหาร

จัดการ บรรยากาศองคการดานโครงสรางองคการ ภาวะผูนํา การมีสวนรวมในการตัดสนิใจ การ

ฝกอบรมและพัฒนาความผูกพนัทีม่ีตอองคการ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน การติดตอสื่อสาร มผีล

ตอประสิทธภิาพในการปฏิบตัิงาน 

  ลัดดา  พชัรวิภาส (2550) ศึกษาวจิัย  บรรยากาศองคกรที่มีผลตอแรงจูงใจในการ

ทํางานและประสิทธิภาพในการทํางาน กรณีศึกษา พนักงานชั่วคราว ของบริษัท  ทรู คอรปอเรชั่น  

(จํากดั) มหาชน  พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีความสมัพนัธกบัประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน

ในระดับปานกลาง และมีความสัมพนัธไปในทิศทางเดียวกัน  กลาวคือ  พนักงานท่ีมอีายุมากจะมี

ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานสูงกวาพนกังานท่ีมีอายนุอยกวา  พนกังานรับรูบรรยากาศองคกร

โดยรวมอยูในระดับดี  ความผูกพนัในองคกรสูง  ตองการยอมรับในองคกรสูงไปดวย  พนกังานมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับสูง  ความตองการเปนที่ยอมรับสมัพันธกับ

ประสิทธภิาพในการทํางานในระดับคอนขางมาก ประสิทธภิาพในการทํางานโดยรวมอยูในระดับสูง 

สวนดานบรรยากาศองคกรนั้นจะมีความผกูพันมีความสมัพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานอยูใน

ระดับปานกลาง 
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