บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยบรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี แบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลเบือ้ งตนเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับบรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของ
บุคลากรกองการเจาหนาที่
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับบรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากรกองการเจาหนาที่
สวนที่ 1 ขอมูลเบือ้ งตนเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลเบือ้ งตนเกีย่ วกับผูตอบแบบสอบถาม กองการเจาหนาทีม่ ี
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 78 คน ตอบแบบสอบถามจํานวน 68 คน
คิดเปนรอยละ 87.18
ผลการวิเคราะหขอมูลจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทตําแหนง
และ ประสบการณในการทํางาน โดยการแจกแจงความถีแ่ ละคารอยละ มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 ขอมูลเบือ้ งตนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ
เพศ
จํานวน
ชาย
23
หญิง
45
รวม
68

รอยละ
33.8
66.2
100.0

จากตารางที่ 1 บุคลากรกองการเจาหนาที่ เปนเพศหญิงมากที่สดุ จํานวน 45 คน คิดเปน
รอยละ 66.2 และเพศชาย จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 33.8 ตามลําดับ

ตารางที่ 2 ขอมูลเบือ้ งตนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม อายุ
อายุ
จํานวน
25 ปหรือนอยกวา
4
26 – 30 ป
8
31 – 40 ป
23
41 – 50 ป
13
51 หรือมากกวา
20
รวม
68

รอยละ
5.9
11.8
33.8
19.1
29.4
100.0

จากตารางที่ 2 บุคลากรกองการเจาหนาที่สว นใหญอายุระหวาง 31 – 40 ป มากที่สดุ
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 33.8 รองลงมาอายุตงั้ แต 50 ป ขึ้นไป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ
29.4 อายุ 41 – 50 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 19.1 อายุ 26 – 30 ป จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 11.8 และอายุ 25 ปหรือนอยกวา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5.9
ตารางที่ 3 ขอมูลเบื้องตนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จํานวน
รอยละ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ํากวา
4
5.9
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
6
8.8
ปริญญาตรี
27
39.7
สูงกวาปริญญาตรี
31
45.6
รวม
68
100.0
จากตารางที่ 3 บุคลากรกองการเจาหนาที่ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมาก
ที่สุด จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 45.6 รองลงมาเปนระดับปริญญาตรีจํานวน 27 คน คิดเปน
รอยละ 39.7 อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 8.8 มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือต่ํากวานอยที่สดุ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5.9
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ตารางที่ 4 ขอมูลเบื้องตนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม ประเภทตําแหนง
ประเภทตําแหนง
จํานวน
รอยละ
ขาราชการ
18
26.5
พนักงานมหาวิทยาลัย
8
11.8
ลูกจางประจํา
3
4.4
ลูกจางงบรายได
4
5.9
ลูกจางปฏิบตั ิงานชั่วคราว
35
51.5
รวม
68
100.0
จากตารางที่ 4 ประเภทตําแหนง บุคลากรกองการเจาหนาที่ เปนลูกจางปฏิบัติงาน
ชั่วคราวมากทีส่ ุด จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 51.5 รองลงมาเปนขาราชการ จํานวน 18 คน คิด
เปนรอยละ 26.5 พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ11.8 ลูกจางงบรายได จํานวน
4 คน คิดเปนรอยละ 5.9 ลูกจางประจํา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 4.4 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 ขอมูลเบื้องตนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม ประสบการณ
ในการทํางาน
ประสบการณในการทํางาน
จํานวน
รอยละ
5 ปหรือนอยกวา
23
33.8
6 – 11 ป
12
17.6
11 – 15 ป
7
10.3
มากกวา 15 ป
26
38.2
รวม
68
100.0
จากตารางที่ 5 บุคลากรกองการเจาหนาที่สวนใหญมีประสบการณในการทํางาน
มากกวา 15 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 38.2 รองลงมาเปน 5 ปหรือนอยกวา จํานวน 23 คน
คิดเปนรอยละ 33.8 6 – 11 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 17.6 และ 11 – 15 ป จํานวน 7 คน
คิดเปนรอยละ 10.3 ตามลําดับ
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอ มูล
ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นดานบรรยากาศองคกรและดานประสิทธิภาพใน
การทํางานของบุคลากรกองการเจาหนาที่ ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานในภาพรวม ดานบรรยากาศองคกร
และดานประสิทธิภาพในการทํางาน
บรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางาน
S.D. ความคิดเห็น
X
บรรยากาศองคกร
3.79 0.821
มาก
1. หนวยงานมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายการทํางานที่
ชัดเจน
2. มีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอน
3.71 0.774
มาก
การทํางานที่ชัดเจน
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
3.66 0.765
มาก
ทีก่ ําหนดไว
4. มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทีไ่ ดรับมอบหมาย
3.90 0.736
มาก
5. หนวยงานใหการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรู
3.78 0.861
มาก
ความสามารถอยางสม่ําเสมอ
6. มีบรรยากาศและความสัมพันธภายในหนวยงานที่ดี
3.60 1.053
มาก
7. มีความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใ ตบังคับ
3.84 1.031
มาก
บัญชาทีด่ ี
8. มีความภาคภูมิใจที่ไดทํางานในหนวยงานนี้
4.19 0.833
มาก
ประสิทธิภาพในการทํางาน
4.04 0.742
มาก
9. มีความรูและทักษะในการทํางานที่รับผิดชอบเปนอยางดี
10. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว
3.91 0.728
มาก
11. มีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานอยางสม่ําเสมอ
3.88 0.802
มาก
12. มีการสรุปผลการทํางานและหาทางแกไขการทํางาน
3.90 0.775
มาก
ใหดขี นึ้ อยูเ สมอ
รวม
3.87 0.598
มาก
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จากตารางที่ 6 พบวา ในภาพรวมทั้งดานบรรยากาศองคกรและดานประสิทธิภาพในการ
ทํางานของบุคลากรกองการเจาหนาที่ บุคลากรมีความคิดเห็นอยูใ นระดับมากทั้ง 2 ดาน คาเฉลีย่
( X = 3.87) คาเฉลี่ยเปนรายขอดังนี้ มีความภาคภูมิใจที่ไดทํางานในหนวยงานนี้ มีคาเฉลี่ยสูงสุด
( X = 4.19) รองลงมามีความรูและทักษะในการทํางานที่รับผิดชอบเปนอยางดี ( X = 4.04) มีการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานที่กําหนดไว ( X = 3.91) มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานงานที่ไดรับ
มอบหมาย และ มีการสรุปผลการทํางานหาทางแกไขการทํางานใหดขี ึ้นอยูเ สมอคาเฉลี่ยเทากัน
( X = 3.90) มีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานอยางสม่ําเสมอ ( X = 3.88) มีความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใ ตบังคับบัญชาที่ดี ( X = 3.84) หนวยงานมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายการ
ทํางานที่ชัดเจน ( X = 3.79) หนวยงานใหการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรูความสามารถ
อยางสม่ําเสมอ ( X = 3.78) มีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการทํางานที่
ชัดเจน ( X = 3.71) มีการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานใหเปนไปตามมาตรฐานทีก่ ําหนดไว ( X = 3.66)
มีบรรยากาศและความสัมพันธภายในหนวยงานที่ดีคาเฉลี่ยนอยที่สดุ ( X = 3.60)
ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานบรรยากาศองคกร
บรรยากาศองคกร
S.D. ความคิดเห็น
X
1. หนวยงานมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายการทํางานที่
3.79 0.821
มาก
ชัดเจน
2. มีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอน
3.71 0.774
มาก
การทํางานที่ชัดเจน
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
3.66 0.765
มาก
ทีก่ ําหนดไว
4. มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
3.90 0.736
มาก
5. หนวยงานใหการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรู
3.78 0.861
มาก
ความสามารถอยางสม่ําเสมอ
6. มีบรรยากาศและความสัมพันธภายในหนวยงานที่ดี
3.60 1.053
มาก
7. มีความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใ ตบังคับ
3.84 1.031
มาก
บัญชาทีด่ ี
8. มีความภาคภูมิใจที่ไดทํางานในหนวยงานนี้
4.19 0.833
มาก
รวม
3.80 0.673
มาก
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จากตารางที่ 7 พบวา บุคลากรกองการเจาหนาที่มีความคิดเห็นดานบรรยากาศองคกรอยู
ในระดับมาก ( X = 3.80) เรียงลําดับคาเฉลี่ยรายขอดังนี้ มีความภาคภูมิใจทีไ่ ดทํางานในหนวยงานนี้
คาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.19) มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ( X = 3.90) มีความ
สัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาที่ดี ( X = 3.84) หนวยงานมีการกําหนดนโยบาย
และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน ( X = 3.79) หนวยงานใหการสนับสนุนบุคคลากรในการพัฒนา
ความรูความสามารถอยางสม่ําเสมอ ( X = 3.78) มีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและ
ขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน ( X = 3.71) มีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนดไว ( X = 3.66) และ มีบรรยากาศและความสัมพันธภายในหนวยงานที่ดี ( X = 3.60)
ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ดานประสิทธิภาพในการทํางาน
ประสิทธิภาพในการทํางาน
S.D. ความคิดเห็น
X
9. มีความรูและทักษะในการทํางานที่รับผิดชอบเปนอยางดี
4.04 0.742
มาก
10. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว
3.91 0.728
มาก
11. มีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานอยางสม่ําเสมอ
3.88 0.802
มาก
12. มีการสรุปผลการทํางานและหาทางแกไขการทํางาน
3.90 0.775
มาก
ใหดขี ึ้นอยูเ สมอ
รวม
3.93 0.695
มาก
จากตารางที่ 8 ดานประสิทธิภาพในการทํางาน พบวา บุคลากรกองการเจาหนาทีม่ ีความคิด
เห็นอยูในระดับมาก ( X = 3.93) เรียงลําดับคาเฉลี่ยรายขอดังนี้ มีความรูและทักษะในการทํางานที่
รับผิดชอบเปนอยางดีคา เฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.04) รองลงมามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่
กําหนด ( X = 3.91) มีการสรุปผลการดําเนินงานและหาทางแกไขการทํางานใหดีขึ้นอยูเ สมอ
( X = 3.90) มีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานอยางสม่ําเสมอ ( X = 3.88)
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ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ ขาราชการ ดานบรรยากาศองคกร
บรรยากาศองคกร
S.D. ความคิดเห็น
X
1. หนวยงานมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายการทํางาน
3.78 1.003
มาก
ที่ชัดเจน
2. มีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอน
3.61 0.916
มาก
การทํางานที่ชัดเจน
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
3.56 1.042
มาก
ทีก่ ําหนดไว
4. มีความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านที่ไดรับมอบหมาย
3.94 0.873
มาก
5. หนวยงานใหการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรู
3.83 1.043
มาก
ความสามารถอยางสม่ําเสมอ
6. มีบรรยากาศและความสัมพันธภายในหนวยงานที่ดี
3.50 1.249
ปานกลาง
7. มีความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใ ตบังคับ
3.50 1.339
ปานกลาง
บัญชาทีด่ ี
8. มีความภาคภูมิใจที่ไดทํางานในหนวยงานนี้
4.33 0.686
มาก
รวม
3.75 0.837
มาก
จากตารางที่ 9 พบวา ขาราชการกองการเจาหนาที่มีความเห็นดานบรรยากาศองคกรอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.75) เรียงลําดับคาเฉลี่ยเปนรายขอดังนี้ มีความภาคภูมิใจที่ไดทํางานในหนวยงานนี้
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.33) รองลงมามีความพอใจในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ( X = 3.94)
หนวยงานใหการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรูค วามสามารถอยางสม่ําเสมอ ( X = 3.83)
หนวยงานมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายการทํางานที่ชดั เจน ( X = 3.78) มีการกําหนดบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบและขัน้ ตอนการทํางานที่ชัดเจน ( X = 3.61) มีการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานให
เปนไปตามมาตรฐานทีก่ ําหนดไว ( X = 3.56) มีบรรยากาศและความสัมพันธในหนวยงานที่ดี และมี
ความสัมพันธระหวางผูผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากัน ( X = 3.50)
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ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ ขาราชการ ดานประสิทธิภาพใน
การทํางาน
ประสิทธิภาพในการทํางาน
S.D. ความคิดเห็น
X
9. มีความรูและทักษะในการทํางานที่รับผิดชอบเปนอยางดี
4.33 0.594
มาก
10. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว
4.00 0.840
มาก
11. มีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานอยางสม่ําเสมอ
4.00 0.840
มาก
12. มีการสรุปผลการทํางานและหาทางแกไขการทํางาน
4.00 0.840
มาก
ใหดขี ึ้นอยูเ สมอ
รวม
4.08 0.669
มาก
จากตารางที่ 10 พบวา ขาราชการกองการเจาหนาทีม่ คี วามคิดเห็นดานประสิทธิภาพในการ
ทํางานอยูในระดับมาก ( X = 4.08) เรียงลําดับคาเฉลี่ยเปนรายขอดังนี้ มีความรูและทักษะในการ
ทํางานที่รับผิดชอบเปนอยางดีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.33) มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่
กําหนดไว มีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานอยางสม่ําเสมอ และมีการสรุปผลการทํางานและหาทาง
แกไขการทํางานใหดีขึ้นอยูเสมอคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 4.00)
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ พนักงานมหาวิทยาลัย
ดานบรรยากาศองคกร
บรรยากาศองคกร
S.D. ความคิดเห็น
X
1. หนวยงานมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายการทํางาน
3.87 0.354
มาก
ที่ชัดเจน
2. มีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอน
3.87 0.354
มาก
การทํางานที่ชัดเจน
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
4.00 0.535
มาก
ทีก่ ําหนดไว
4. มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
3.75 0.463
มาก
5. หนวยงานใหการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรู
3.75 0.463
มาก
ความสามารถอยางสม่ําเสมอ
6. มีบรรยากาศและความสัมพันธภายในหนวยงานที่ดี
3.63 0.744
มาก
7. มีความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใ ตบังคับ
3.87 0.354
มาก
บัญชาทีด่ ี
8. มีความภาคภูมิใจที่ไดทํางานในหนวยงานนี้
4.13 0.641
มาก
รวม
3.85 0.309
มาก
จากตารางที่ 11 พบวา พนักงานกองการเจาหนาที่มีความคิดเห็นดานบรรยากาศองคกรอยู
ในระดับมาก ( X = 3.85) เรียงลําดับเปนรายขอดังนี้ มีความภาคภูมิใจทีไ่ ดทํางานในหนวยงานนี้
สูงสุด ( X = 4.13) มีการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ( X = 4.00)
หนวยงานมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายการทํางานที่ชดั เจน มีการกําหนดบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบและขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน มีความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา
ที่ดีคาเฉลีย่ เทากัน ( X = 3.87) มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย หนวยงานให
การสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรูความสามารถอยางสม่ําเสมอคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 3.75)
มีบรรยากาศและความสัมพันธภายในหนวยงานที่ดีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 3.63)
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ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ พนักงานมหาวิทยาลัย
ดานประสิทธิภาพในการทํางาน
ประสิทธิภาพในการทํางาน
S.D. ความคิดเห็น
X
9. มีความรูและทักษะในการทํางานที่รับผิดชอบเปนอยางดี
4.00 0.535
มาก
10. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว
3.87 0.354
มาก
11. มีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานอยางสม่ําเสมอ
3.87 0.354
มาก
12. มีการสรุปผลการทํางานและหาทางแกไขการทํางาน
4.00 0.535
มาก
ใหดขี นึ้ อยูเ สมอ
รวม
3.93 0.417
มาก
จากตารางที่ 12 พบวา พนักงานกองการเจาหนาที่มีความเห็นดานประสิทธิภาพในการทํางาน
อยูในระดับมาก ( X = 3.93) เรียงลําดับคาเฉลี่ยรายขอตามลําดับดังนี้ คือ มีความรูและทักษะในการ
ทํางานที่รับผิดชอบเปนอยางดี มีการสรุปผลการทํางานและหาทางแกไขการทํางานใหดีขนึ้ อยูเสมอ
คาเฉลี่ยเทากัน ( X = 4.00) มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว มีการปรับปรุงรูปแบบ
การทํางานอยางสม่ําเสมอคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 3.87)
ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ ลูกจางประจํา และ
ลูกจางงบรายได ดานบรรยากาศองคกร
บรรยากาศองคกร
S.D. ความคิดเห็น
X
1. หนวยงานมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน 4.00 0.818
มาก
2. มีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอน
4.00 0.816
มาก
การทํางานที่ชัดเจน
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว 3.86 0.690
มาก
4. มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
4.29 0.756
มาก
5. หนวยงานใหการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรู
4.00 1.155
มาก
ความสามารถอยางสม่ําเสมอ
6. มีบรรยากาศและความสัมพันธภายในหนวยงานที่ดี
3.43 1.718 ปานกลาง
7. มีความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใ ตบังคับบัญชาที่ดี
3.86 1.345
มาก
8. มีความภาคภูมิใจที่ไดทํางานในหนวยงานนี้
4.14 1.215
มาก
รวม
3.94 0.962
มาก
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จากตารางที่ 13 พบวา ลูกจางประจําและลูกจางงบรายไดกองการเจาหนาที่ มีความคิดเห็น
ดานบรรยากาศองคกรอยูใ นระดับมาก ( X = 3.94) เรียงลําดับคาเฉลี่ยเปนรายขอดังนี้ มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 4.29) รองลงมามีความภาคภูมิใจที่ได
ทํางานในหนวยงานนี้ ( X = 4.14) หนวยงานมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน
มีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนและ หนวยงานใหการ
สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรูความสามารถอยางสม่ําเสมอคาเฉลีย่ เทากัน ( X = 4.00)
มีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานทีก่ ําหนดไว และมีความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใ ตบังคับบัญชาคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 3.86) มีบรรยากาศและความสัมพันธภายใน
หนวยงานที่ดีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 3.43)
ตารางที่ 14 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของลูกจางประจํา และ
ลูกจางงบรายได ดานประสิทธิภาพในการทํางาน
ประสิทธิภาพในการทํางาน
S.D. ความคิดเห็น
X
9. มีความรูและทักษะในการทํางานที่รับผิดชอบเปนอยางดี
4.14 0.900
มาก
10. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว
4.00 0.816
มาก
11. มีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานอยางสม่ําเสมอ
3.86 1.069
มาก
12. มีการสรุปผลการทํางานและหาทางแกไขการทํางานให
3.86 1.069
มาก
ดีขึ้นอยูเสมอ
รวม
3.96 0.940
มาก
จากตารางที่ 14 พบวา ลูกจางประจําและลูกจางงบรายได กองการเจาหนาที่ มีความคิดเห็น
ดานประสิทธิภาพในการทํางานอยูในระดับมาก ( X = 3.96) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยเปนรายขอดังนี้
มีความรูและทักษะในการทํางานที่รับผิดชอบเปนอยางดีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.14) รองลงมามีการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานที่กําหนดไว ( X = 4.00) มีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานอยาง
สม่ําเสมอและมีการสรุปผลการทํางานและหาทางแกไขการทํางานใหดีขึ้นคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 3.86)
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ตารางที่ 15 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ ลูกจางปฏิบตั ิงานชั่วคราว
ดานบรรยากาศองคกร
บรรยากาศองคกร
S.D. ความคิดเห็น
X
1. หนวยงานมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายการทํางาน
3.74 0.817
มาก
ที่ชัดเจน
2. มีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอน
3.66 0.765
มาก
การทํางานที่ชัดเจน
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
3.60 0.651
มาก
ทีก่ ําหนดไว
4. มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
3.83 0.707
มาก
5. หนวยงานใหการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรู
3.71 0.789
มาก
ความสามารถอยางสม่ําเสมอ
6. มีบรรยากาศและความสัมพันธภายในหนวยงานที่ดี
3.69 0.867
มาก
7. มีความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใ ตบังคับ
4.00 0.874
มาก
บัญชาทีด่ ี
8. มีความภาคภูมิใจที่ไดทํางานในหนวยงานนี้
4.14 0.879
มาก
รวม
3.79 0.595
มาก
จากตารางที่ 15 พบวา ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว กองการเจาหนาที่ มีความคิดเห็นดาน
บรรยากาศองคกรอยูในระดับมาก ( X = 3.79) เรียงลําดับคาเฉลี่ยรายขอ ดังนี้ มีความภาคภูมิใจที่
ไดทํางานในหนวยงานนี้คาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.14) รองลงมามีความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชาที่ดี ( X = 4.00) มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ( X =3.83)
หนวยงานมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายการทํางานที่ชดั เจน ( X = 3.74) หนวยงานมีการ
สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรูความสามารถอยางสม่ําเสมอ ( X = 3.71) มีบรรยากาศและ
ความสัมพันธภายในหนวยงานทีด่ ี ( X = 3.69) มีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและขัน้
ตอนการทํางานที่ชัดเจน ( X = 3.66) มีการกํากับและดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนดไว ( X = 3.60)

26

ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ลูกจางปฏิบตั ิงานชั่วคราว
ดานประสิทธิภาพในการทํางาน
ประสิทธิภาพในการทํางาน
S.D. ความคิดเห็น
X
9. มีความรูและทักษะในการทํางานที่รับผิดชอบเปนอยางดี
3.89 0.796
มาก
10. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว
3.86 0.733
มาก
11. มีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานอยางสม่ําเสมอ
3.83 0.822
มาก
12. มีการสรุปผลการทํางานและหาทางแกไขการทํางานให
3.83 0.747
มาก
ดีขึ้นอยูเสมอ
รวม
3.85 0.720
มาก
จากตารางที่ 16 พบวา ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว กองการเจาหนาที่ มีความคิดเห็นดาน
ประสิทธิภาพในการทํางานอยูในระดับมาก ( X = 3.85) เรียงลําดับคาเฉลี่ยรายขอดังนี้ คือ มีความรู
และทักษะในการทํางานที่รับผิดชอบเปนอยางดีคา เฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.89) รองลงมามีการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว ( X = 3.86) มีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานอยางสม่ําเสมอ และ มี
การสรุปผลการทํางานและหาทางแกไขการทํางานใหดีขนึ้ อยูเสมอคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 3.83)
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