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บทคัดย่อ
การวิจั ยครังนี เป็ นการศึ กษาความสั มพั นธ์ ระหว่ างบรรยากาศองค์ การกั บความ
พึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานสายบริ ก าร มหาวิ ทยาลั ยพะเยา มี วั ตถุ ป ระสงค์
เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัย
พะเยา ประชากร คือ พนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี งบประมาณ 2560 จ้านวน
725 คน กลุ่ ม ตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ พนั ก งานสายบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ยพะเยา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้านวน 254 คน ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส้าเร็จรูป
ของ Krejcie and Morgan และสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่ า (Rating Scale) ของลิ เคิ ร์ ท (Likert Scale) 5 ระดั บ สถิ ติ ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข้ อมู ล ได้ แก่
ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติ ฐ านโดยหา
ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั นธ์ แบบเพี ยร์ สั น (Pearson’s Product Moment Coefficient Correlation)
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) บรรยากาศองค์ การในการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานสายบริ ก ารของ
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มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์การ ด้านมาตรฐานผล
การปฏิบัติงานและความคาดหมาย และด้านโครงสร้างองค์การ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
2) พนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า
ในการปฏิบั ติงาน และด้านความมั่ นคงในการปฏิบั ติงาน อยู่ในระดั บปานกลางทุ กด้าน และ
3) บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ในระดับต่้ามาก
คาสาคัญ: บรรยากาศองค์การ, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

Abstract
The study aims to investigate the organization atmosphere in university office, the
satisfying factors on working as well as the relationship between the two factors among the
officers working for the University of Phayao. The 254 samples out of 725 population,
working during 2018 fiscal year, are collected by Simple Randon-Sampling method of Krejcie
and Morgan. The research instrument is Likert’s five scales rating questionnaire. Frequency,
percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment Coefficient Correlation
are used to analyze the collected data.
The result reveals that 1). In terms of the organization atmosphere at work, the cooperation among the workers in the office, the participation in making decision, the
enthusiastic factors on working, the innovation & technology facilitating in working, the
expectation of effective work result and the organization management are at average level.
2) Salary & welfare, working environment, trust & respect on working from the colleagues,
job promotion and job stability also indicate the average satisfaction among the university
staff. 3) The correlation between organization atmosphere and job satisfaction is considered to
be statistically significantly at 0.05%.
Keywords: Organization atmosphere, Job satisfaction
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บทนา
บรรยากาศองค์การเป็นตัวแปรส้าคัญในการศึกษาองค์การและเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่าง
ลักษณะที่มองเห็นได้ขององค์การ เช่น โครงสร้าง กฎเกณฑ์ ความเป็ นผู้น้าของผู้บริหาร และ
ขวัญก้ าลั งใจกั บพฤติ กรรมของบุ คลากรในองค์ การ ซึ่ งมี อิ ทธิ พลต่ อพฤติ กรรมและทั ศนคติ
ของบุ คลากร (Litwin and Stringer, 2002) สอดคล้ อ งกั บ Brown and Moberg (1980) ได้ ให้
ความเห็นว่า บรรยากาศองค์การมีส่วนในการวางรูปแบบความคาดหวังของสมาชิกในองค์ การ
องค์ ประกอบต่ าง ๆ ขององค์ การจะช่ วยให้ มี ทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อองค์ การและความพึ งพอใจใน
การปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ ดังนันหากต้ องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค์การแล้ว
สิ่งที่ ผู้บริหารต้องค้ านึงถึ งก่ อนอื่น คื อ บรรยากาศองค์ การ เพราะบรรยากาศองค์ การได้ รับ
การสั่ งสมมาจากความเป็ นมาของวัฒ นธรรมและกลยุ ทธ์ ขององค์ การและยังสอดคล้ องกั บ
แนวคิ ด ของ Hellrigele and Slocum (1994, น. 430) ที่ มี ค วามเห็ น ว่ า ผู้ บ ริ ห ารทุ ก คนควรให้
ความส้ าคัญต่อบรรยากาศองค์การ เพราะบรรยากาศองค์การจะช่วยให้ผู้บริหารวางแผนที่จะ
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศองค์การในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ดีขึน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแล้วจะช่วยองค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึนและ
บรรลุเป้าหมายขององค์การได้เร็วขึน
ความเหมาะสมระหว่ างบุ คคลและองค์ การมี ค วามส้ าคั ญ ต่ อการก้ าหนดผลการ
ปฏิ บั ติ งานและความพึ งพอใจของบุ ค ลากรภายในองค์ ก ารมาก (Steers and Porter, 1979)
ได้สรุปผลการศึกษาของ Litwin and Stringer พบว่า องค์การที่มีบรรยากาศในการบริหารแบบใช้
อ้านาจ คือ อ้านาจการตั ดสินใจอยู่กับส่วนกลาง บุคลากรในองค์การ ต้องปฏิ บัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด บรรยากาศแบบนีจะท้าให้ผลผลิตต่้า บุคลากรในองค์การมีความรู้สึกไม่พึงพอใจ
ในการปฏิ บั ติ งาน ไม่ เกิ ดความคิ ดริเริ่ม และมี ทั ศนคติ ที่ ไม่ พึ งประสงค์ ต่ อกลุ่ มผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
องค์การที่มี ปฏิสั มพั นธ์ ที่ดี ต่อกั นในสมาชิกในองค์การจะมี ผลให้ บุ คลากรมี ความพึ งพอใจใน
การปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในองค์การเกิดความคิดริเริ่ มสร้างสรรค์ผลงานบรรลุ
เป้าหมาย นอกจากนี Steers and Porter (1979) ยังได้กล่าวถึง แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ
ว่า บรรยากาศองค์ การที่ มุ่ งเน้ นคนซึ่ งประกอบด้ วย การติ ดต่ อสื่ อสารชนิ ดเปิ ดการให้ ความ
สนั บสนุ นร่วมกั นและกระจายอ้ านาจการตั ดสินใจน้ าไปสู่การปฏิ บั ติงานที่ ดีของบุ คลากรเป็ น
การลดการลาออกจากงาน ลดต้นทุนการผลิ ตและลดเวลาในการพัฒนา กล่าวโดยสรุปได้ว่า
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในองค์การมีความส้าคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มผลผลิตของงานและ
ก่อให้ บุ คลากรเกิดความพึ งพอใจที่จะปฏิบั ติงานด้ วยความกระตือรือร้นอีกทังมี ความตังใจใน
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การปฏิบัติงาน รวมถึงมีความสม่้าเสมอในการมาท้างานให้แก่องค์การซึ่งเกิดขึนจากการรับรู้ใน
ด้านบวกที่มี ต่ อบรรยากาศภายในองค์การที่ ตนอยู่ อันเนื่องมาจากการเกิดความรู้สึกที่ ดีและ
มีความภาคภูมิใจตลอดจนมีความภักดีต่อองค์การเพื่อการรักษาสถานภาพของการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ และน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวติ การปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึน
ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวซึ่งมหาวิทยาลั ยพะเยาเป็ นมหาวิทยาลั ยในก้ ากับของรัฐเป็น
องค์ ก ารที่ จ้ าแนกการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ยพะเยาออกเป็ น 2 สาย คื อ
พนั กงานสายวิ ชาการ และพนั กงานสายบริ การ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ พนั กงานมหาวิท ยาลั ย
สายต่าง ๆ จะมีการปฏิบั ติหน้าที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละส่วนงาน ซึ่งแต่ละส่วนงานก็มี
ความส้าคัญในการขับเคลื่อนการด้ าเนินงานทังหมดให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลั ย
พะเยาที่ได้ก้าหนดไว้ และสอดรับกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกั นคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 48 ที่ก้าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
ต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องด้ าเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องจัดท้ารายงานประจ้าปี น้าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนด้ วย (ส้ า นั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา, 2547 น. 43)
ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาได้ ใช้ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามกรอบ CUPT QA
ในการประเมินระดับสถาบัน และใช้กรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA โดยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CUPT QA) ตัวบ่งชีที่ 10 และ
ตัวบ่งชีที่ 7 ของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้มีการกล่าวถึง บุคลากรสายสนับสนุน
ไว้ว่า มีความส้ าคัญในการเป็นกลไกส้ าคัญ ในการขับเคลื่อนองค์การเป็ นไปอย่างมี คุณภาพ
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นที่บุคลากรสายสนับสนุน
ต้องได้ รับทั งระบบการสรรหาคัดเลื อก การมอบหมายงาน การเลื่อนขัน/ต้ าแหน่ งที่ ชั ดเจน
มีระบบการฝึกอบรมและพั ฒ นาส่ งเสริมการเพิ่มพู นทั กษะความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ
มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับงาน มีความสามารถ และมีจ้านวนที่เพียงพอเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองในการท้ างานในองค์การอย่ างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน ตลอดจน
ระบบการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ งาน และจากรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีผลการประเมิน ทังการประเมินตนเองและ
ประเมินโดยคณะกรรมการ อยู่ในระดับพอใช้ (2 คะแนน) มีจ้านวน 3 ตัวชีวัด คือ 1) การก้ากับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุ นให้ทุ กหน่วยงานในสถาบั นมีการด้ าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
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2) มี การก้ ากับติ ดตามผลการด้ าเนิ นงานตามแผนการบริหารและแผนพั ฒ นาบุ คลากรสาย
วิชาการและสายสนั บ สนุ น และ 3) การก้ าหนดนโยบายและแผนการด้ าเนิ นงานที่ ชั ดเจน
โดยเฉพาะการจูงใจให้เข้าร่วมกิจกรรมและการทบทวนการใช้ตัวชีวัดในระดับสถาบัน จากผล
การประเมิ นดั งกล่ าวสรุ ป ได้ ว่ า ปั ญ หาหลั ก คื อ การด้ าเนิ นงานตามแผนการบริ ห ารและ
การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท้างานและท้าให้มีบรรยากาศองค์การที่ดี
ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ
จากความส้าคัญและปัญหาดังที่กล่าวมานัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท้าการศึกษาเกี่ยวกับ
ความสั มพั นธ์ ระหว่างบรรยากาศองค์ การกับความพึงพอใจในการปฏิ บั ติงานของพนั กงาน
สายบริการ มหาวิทยาลั ยพะเยา โดยได้สั งเคราะห์องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การและ
ความพึงพอใจจากแนวคิดของนักวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
ภาระงานของพนั กงานสายบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ยพะเยา โดยก้ าหนดตั วแปรในการศึ ก ษา
ด้านบรรยากาศองค์ การ 6 ด้าน คือ ด้ านโครงสร้างองค์ การ ด้านการติดต่อสื่ อสารภายใน
องค์ การ ด้ านการมี ส่ วนร่ วมในการตั ดสินใจ ด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ ใช้ ในองค์ การ
ด้ านมาตรฐานผลการปฏิ บั ติ งานและความคาดหมายและด้ านแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งาน
ส่ วนด้ านความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งาน 5 ด้ าน คื อ ด้ านความมั่ น คงในการปฏิ บั ติ งาน
ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ และด้านสภาพการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย
บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
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กรอบแนวคิดการวิจัย
บรรยากาศองค์การของพนักงาน
สายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
1. ด้านโครงสร้างองค์การ
2. ด้านการติดต่อสื่อสารภายใน
องค์การ
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
4. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ใช้ในองค์การ
5. ด้านมาตรฐานผลการปฏิบัตงิ าน
และความคาดหมาย
6. ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
1. ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
2. ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิ าน
3. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
4. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
5. ด้านสภาพการปฏิบัติงาน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร ได้แก่ พนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จ้านวน 725 คน (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จ้ านวน 254 คน ก้ าหนดขนาดกลุ่ ม ตั วอย่ างจากตารางส้ าเร็ จรู ป ของ Krejcie and Morgan
(1970 อ้างอิงใน กระสินธุ์ ตงฉิน, 2552 น. 46) ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling)
เครื่องมื อที่ใช้ ในการวิจั ย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ ยวกับบรรยากาศองค์ การ และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบั ติงานของพนักงานสายบริหารมหาวิทยาลั ย
พะเยา เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า 5 ระดั บ คื อ มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทังฉบับ
เท่ากับ 0.98
การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้าเนินการโดยใช้แบบสอบถาม ผ่านระบบ Google Form และ
ผู้วิจั ยเก็ บด้ วยตนเอง รวมจ้ านวนทั งสิ น 254 ฉบั บ และได้แบบสอบถามที่ มี ความสมบู รณ์
จ้านวน 230 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.55
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การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล
ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เพื่อหาค่าสถิติผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ดังนี
1. วิเคราะห์ข้อมู ลบรรยากาศขององค์การ 6 ด้าน โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (xˉ )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
2. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 5 ด้าน โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
(xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
3. วิ เคราะห์ ระดั บความสั มพั นธ์ ระหว่างบรรยากาศองค์ การกั บความพึ งพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson-Coefficient Correlation)

ผลการศึกษา
1. บรรยากาศองค์การในการปฏิบัตงิ านของพนักงานสายบริการของมหาวิทยาลัย
พบว่า บรรยากาศองค์การในการปฏิบั ติงานของพนั กงานสายบริการของมหาวิทยาลั ยพะเยา
โดยภาพรวมมี บ รรยากาศอยู่ ในระดั บ ปานกลาง (xˉ = 3.31, S.D. = 0.13) เมื่ อพิ จารณาเป็ น
รายด้าน ทัง 6 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล้าดับได้ดังนี ด้านการติดต่อสื่อสารภายใน
องค์ การ (xˉ = 3.42, S.D.=0.32) ด้ านการมี ส่ วนร่ วมในการตั ดสิ นใจ (xˉ = 3.33, S.D. = 0.28)
ด้ านแรงจูงใจในการปฏิ บั ติ งาน (xˉ = 3.31, S.D. = 0.31) ด้ านนวั ตกรรมและเทคโนโลยี ที่ ใช้ใน
องค์ ก าร (xˉ = 3.30, S.D. = 0.27) ด้ านมาตรฐานผลการปฏิ บั ติ งานและความคาดหมาย
(xˉ = 3.28, S.D. = 0.25) และค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ด้านโครงสร้างองค์การ (xˉ = 3.18, S.D. = 0.46)
2. ความพึ งพอใจในการปฏิบัติงานของพนั กงานสายบริการของมหาวิทยาลัย
พบว่ า ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานสายบริ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดั บปานกลาง (xˉ = 3.42, S.D. = 0.17) และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (xˉ = 3.47, S.D. = 0.31)
รองลงมา คื อ ด้ านสภาพการปฏิ บั ติงาน (xˉ = 3.42, S.D. = 0.31) ด้ านการได้รับการยอมรับ
นับถือ (xˉ = 3.41, S.D. = 0.33) ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน (xˉ = 3.40, S.D. = 0.31)
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (xˉ = 3.38, S.D. = 0.30)
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3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างบรรยากาศองค์ ก ารกั บ ความพึ งพอใจในการ
ปฏิบั ติงานของพนั กงานสายบริ การ มหาวิทยาลั ยพะเยา พบว่า ความสั มพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่้ามาก (r = 0.161) ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05

สรุปและอธิปรายผล
บรรยากาศองค์ การ ของพนั กงานสายบริ การมหาวิทยาลั ยพะเยา ผลการวิจั ย
พบว่า บรรยากาศองค์การในการปฏิบั ติงานของพนั กงานสายบริการของมหาวิทยาลั ยพะเยา
โดยภาพรวมมี บรรยากาศอยู่ ในระดั บ ปานกลาง เมื่ อพิ จารณารายด้ าน พบว่ า ทุ กด้ านมี
บรรยากาศอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามล้าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี ด้านการติดต่อ
สื่ อสารภายในองค์ การ ด้ านการมี ส่ วนร่ วมในการตั ดสิ นใจ ด้ านแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งาน
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์การ ด้านมาตรฐานผลการปฏิบัติงานและความคาดหมาย
และด้านโครงสร้างองค์การ ตามล้าดับ
ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานสายบริ การมหาวิทยาลั ยพะเยา
ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิ จารณาเป็นรายด้าน พบว่า
มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ในระดั บ ปานกลางทุ ก ด้ า น โดยพบว่ า ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ รองลงมาคือ ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด คื อ ด้านความมั่นคงใน
การปฏิบัติงาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความ
พึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานสายบริ การ มหาวิ ทยาลั ยพะเยา โดยวิ ธี การหาค่ า
สั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์ แบบเพี ยร์ สั น พบว่ า บรรยากาศองค์ การของมหาวิ ทยาลั ยพะเยา
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิตทิ ี่ 0.05
ผลการวิจัยครังนี ท้าให้ทราบถึงบรรยากาศองค์การ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ
กั บ ระดั บ ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานสายบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ยพะเยา
ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจควรแก่การน้ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี
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1. บรรยากาศองค์การในการปฏิบั ติงานของพนั กงานสายบริการ มหาวิทยาลั ยพะเยา
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะด้านการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทังนีเป็นเพราะบรรยากาศ
องค์ การเป็ นปั จจั ยที่ มี ความส้ าคั ญต่ อบุ คลากรในองค์ การ แต่ ทั งนี ต้ องขึ นอยู่ กับโครงสร้ าง
องค์ การ กฎระเบี ยบ ตลอดจนความเหมาะสมของบุ คลากรปริมาณงานที่ ปฏิ บั ติ ที่ บุ คลากร
อาจยังไม่มีความเข้าใจและการติดต่อประสานงานยังไม่มีความชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้อง
กับลัดดา พัชรวิภาส (2550 หน้า 34-35) ที่กล่าวว่า บรรยากาศองค์การมีผลต่อประสิทธิภาพ
ของการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งาน ทั งด้ านการมี ส่ วนร่ วมในการตั ด สิ น ใจ ด้ านมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ด้านการติดต่อสื่อสาร นอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัทฐา กรีหิรัญ,
(2550) ได้ ศึ กษาความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นวิ โรฒ
ผลการวิ จั ย พบว่ า พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ยมี ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานโดยรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง
ด้ านที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ ด้ า นการติ ด ต่ อ สื่ อสารภายในองค์ ก าร เนื่ องจาก
ผู้บั งคับบั ญชามีการส่ งเสริมสนั บสนุ นให้ มี การติดต่อสื่อสารภายในองค์ การทุ กรูปแบบ เช่ น
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมกันแก้ปัญหา การบันทึกหนังสือเวียนเกี่ยวกับ
เรื่องราวใด ๆ รวดเร็วเสมอเพื่ อให้ พนั กงานได้ รับข้ อมู ลข่าวสารภายในองค์ การอย่างถู กต้ อง
รวดเร็ ว และใกล้ เคี ยงกั บ ความเป็ นจริ ง โดยไม่ มี การปิ ด บั ง ซึ่ งเป็ นการสร้ างบรรยากาศ
การท้ างานอย่ างสร้างสรรค์ ที่ มี การสนั บสนุ นให้ การด้ าเนิ นงานต่ าง ๆ ภายในองค์ กรให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้ องกั บแนวคิ ดของ Climate (อ้ างอิ งใน รั ศมี ธั นยธร, 2555, น. 87,
สื่อออนไลน์) ได้กล่าวถึงบรรยากาศที่มีการสนั บสนุ น ประกอบด้วย ความยืดหยุ่นเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ผู้ใต้บั งคับบั ญชามี การยืดหยุ่ นมีการท้ างาน การทดลองท้ าอะไรใหม่ ๆ และส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้บริหารพยายามท้าความเข้าใจและฟังปั ญหาของผู้ใต้บั งคับบัญชา
รวมทั งยอมรับนับถือความรู้สึก และค่านิยมของผู้ใต้บั งคับบัญชาด้วย ความเสมอภาคยอมรับ
นับถือต้ าแหน่ งของผู้อ่ื น รวมทั งมี ความเสมอต้ นเสมอปลายในการปฏิ บั ติ ตนต่ อผู้ ใต้ผู้ บั งคั บ
บั ญชา การเปิ ดเผยจริงใจ การสื่อสารความหมายของผู้บริหารนั นมีลั กษณะจริงใจปราศจาก
แรงจูงใจอื่น ๆ ที่ซ่อนเร้น เน้นการปรึกษาหารือกันมีการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหานันร่วมกัน และ
สื่อความหมายชัดเจนโดยอธิ บายสถานการณ์ อย่างเป็ นธรรม และแสดงการรับรู้ของตนเอง
จะส่งผลให้พนักงาน มี ขวัญก้าลังใจดี เข้าใจกัน ช่วยกัน และปรึกษาหารือกันอย่างสร้างสรรค์
ส่วนด้านโครงสร้างองค์การที่ มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุ ด เนื่องจากองค์การมี การก้าหนดโครงสร้างการ
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บริหารงานที่แสดงขอบข่ายงาน และหน้าที่ขององค์การไว้อาจยังไม่งชัดเจนและเป็นระบบ และบาง
คณะอาจยั งไม่ ได้ ประเมิ นความเหมาะสมของโครงสร้ างองค์ การ ภาระงาน และจ้ านวนของ
พนักงานสายบริการ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน รวมทังการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้พนักงานได้ทราบ
อาจยั งไม่ ชั ด เจน ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ Forehand and Gilmer (1964, p. 361-382) ที่ ได้ ก ล่ าวว่ า
โครงสร้างและขนาดองค์การที่มีขนาดใหญ่จะมีความมั่นคง และมีความเป็นทางการ แต่องค์การ
ที่มีขนาดใหญ่ขึนระยะทางระหว่างผู้บริหารระดั บสู งสุ ดและผู้ปฏิ บัติงานจะห่างไกลกันมากขึน
รวมถึงความซับซ้อนของระบบในองค์การจะมีความซับซ้อนของระบบที่น้ามาใช้ความซับซ้อน
อาจจะให้ความหมายว่าเป็นจ้านวน และลักษณะของการเกี่ยวข้องกัน ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบ
2. ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานสายบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ยพะเยา
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยาทังในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ทังนีอาจเป็นเพราะพนักงานสายบริการอาจยังไม่มีความมั่นคง
ในการปฏิ บั ติ งานและความก้ าวหน้ า ตลอดจนการได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ และสภาพ
การปฏิบัติงาน รวมทังการได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานสายบริการ ที่อาจยังไม่
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของ วูลแมน (Wolman, 1973, p. 287)
กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มี สุขเมื่อได้รับผลส้ าเร็จตามความมุ่ งหมายของ
ความต้องการหรือแรงจูงใจ และสอดคล้องกับแนวคิดของ อรอุมา คมสัน (2551, น. 9) ที่กล่าวว่า
ความพึ งพอใจในการท้ างาน หมายถึ ง ผลเกิ ดจากการปฏิ บั ติ งานแล้ วได้ รั บผลตอบแทนที่
ตอบสนองความต้องการของพนักงานที่ปฏิบัติงานนันซึ่งผลตอบแทนนันเป็นทังทางด้านวัตถุและ
จิตใจซึ่งความพึงพอใจนันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปด้วยความเต็มใจและเต็ม
ความสามารถของตนเองจะส่ งผลให้ หน่ วยงานบรรลุ วัตถุ ประสงค์ ขององค์ การ นอกจากนั น
ยั งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ก้ า ชั ย จ้ า เนี ย ร (2545) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจต่ อ
สภาพแวดล้ อมในการท้ างานของบุ คลากรในโรงเรียนประถมศึ กษา พบว่า บุ คลากรมี ความ
พึงพอใจต่อสวัสดิการและประโยชน์เกือกูล และด้านกายภาพอยู่ในระดับมาก ด้านเพื่อนร่วมงาน
และด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงานมี
ความพึ งพอใจอยู่ ในระดั บต่้ าที่ สุ ด อาจเนื่ องมาจากพนั กงานสายบริการเป็ นบุ คลากรที่ ไม่ ใช่
ข้าราชการแต่เป็นพนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตังและให้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างท้ าให้เกิด
ความรู้ สึ ก ไม่ มี ค วามมั่ น คงในการปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งสอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ของ Gilmer (1967)
(อ้างอิงใน ภุ มรินทร์ ทวิชศรี, 2554, น. 18-19) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ก่อให้เกิด
ความพอใจในการท้ างานว่าขึนอยู่กั บปั จจัยต่ าง ๆ ได้ แก่ ความมั่ นคงปลอดภั ยในการท้ างาน

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีท่ี 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 l 158

การได้รับความเป็นธรรมจากบั งคับบัญชา คนที่มีความรู้น้อยหรือขาดความรู้ย่อมเห็นว่าความ
มั่นคงในงานมีความส้าคัญมาก โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โอกาสได้เลื่อนต้าแหน่งที่สูงขึน
การจัดการ ได้แก่ ความพอใจต่อสถานที่ที่ปฏิบั ติงานอยู่รวมทังการด้าเนินงานในหน่วยงานนั น
และค่าจ้างและค่ าตอบแทน ได้แก่ จ้านวนเงินประจ้าที่ได้รับ และรายได้ที่จ่ายตอบแทนพิเศษที่
หน่วยงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ อรอุมา คมสัน (2551, น. 9) กล่าวว่า
ความพึงพอใจในการท้ างานเกิ ดจากการปฏิ บั ติ งานแล้ วได้ รับผลตอบแทนที่ ตอบสนองความ
ต้องการของพนักงานที่ปฏิบั ติ งานนั น ซึ่งผลตอบแทนนันเป็ นทั งทางด้านวัตถุและจิตใจ ความ
พึงพอใจนันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปด้วยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ
ของตนเองจะส่งผลให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
3. ความสั มพั นธ์ ระหว่างบรรยากาศองค์ การกั บความพึงพอใจในการปฏิ บั ติงานของ
พนักงานสายบริการ มหาวิทยาลั ยพะเยา พบว่า บรรยากาศองค์ การของมหาวิทยาลั ยพะเยา
โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่้ามาก และมีความสัมพันธ์ทางบวก
หรือกล่ าวอี กนั ยหนึ่ งว่ า บรรยากาศองค์ การของมหาวิทยาลั ยพะเยา กั บความพึ งพอใจของ
พนักงานสายบริการมี ความสัมพั นธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน กล่าวคือ บรรยากาศองค์การใน
ประเด็นใดมีระดับที่เพิ่มขึน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการก็จะมีระดับที่
เพิ่มขึนด้วย และในทางตรงกันข้ามกันหากบรรยากาศองค์การมีระดับน้อยลง ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการก็จะน้อยลงด้วย และเป็นความสัมพันธ์ทางบวกในลักษณะ
คล้อยตามกัน เนื่องจากบรรยากาศองค์การเป็นเรื่องที่มีความส้าคัญ การท้างานในองค์การอยู่
ภายใต้การก้ากับควบคุมของผู้บังคับบัญชา โครงสร้างองค์การ กฎระเบียบ ตลอดจนมาตรฐาน
ของผลการปฏิ บั ติ งานรวมถึ งความคาดหมายที่ เกี่ ยวกั บ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมที่ ใช้ ใน
การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานภายในองค์การ อีกทังความพึงพอใจในการปฏิบั ติงาน
มีความส้าคัญต่อการท้างานของบุคลากร องค์การจะมีประสิทธิภาพเพียงใดและบรรลุเป้าหมาย
ได้เพี ยงใดนัน ผู้บริหารองค์การต้องสามารถเข้ าใจความต้องการของบุ คลากรในองค์การและ
ผสมผสานความต้องการนันให้เข้ากับจุดมุ่ งหมายขององค์การในขณะเดียวกันก็สามารถท้าให้
บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท้าให้เกิดความกระตือรือร้น และปรารถนาที่จะ
ท้างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความพึงพอใจเป็นปัญหาส้าคัญที่ท้าให้คนท้างานส้าเร็จ
คนที่มีความพึงพอใจจะส่งผลให้งานนันประสบผลส้าเร็จและได้ผลดีกว่าคนที่ไม่มีความพึงพอใจ
ในการท้างานไม่ว่าปัจจัยนันจะมาจากสาเหตุใดก่อให้เกิดความร่วมมือ เกิดศรัทธา และเชื่อมั่นใน
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องค์การ พร้อมที่จะท้างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความเต็มใจ และมีความรู้สึกว่าตนเอง
เป็ นส่วนหนึ่งขององค์การที่จะต้องรับผิดชอบต่อความส้าเร็จของงาน จากผลการวิจัยดังกล่าว
จึงส่งผลให้ ความสั มพั นธ์ ระหว่างบรรยากาศองค์ การกับความพึ งพอใจในการปฏิบั ติ งานของ
พนั กงานสายบริ การ มหาวิ ทยาลั ยพะเยา มี ความสั มพั นธ์ ไปในทิ ศทางเดี ยวกั นในทางบวก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะ ทรัพย์สมบูรณ์ (2545) ได้ศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศองค์ การกั บประสิ ทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ประสิ ทธิผลของโรงเรียน
มั ธยมศึ กษา สั งกั ดกรมสามั ญ ศึ กษา เขตการศึ กษา 1 องค์ ประกอบบรรยากาศโรงเรียนกั บ
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษามี ความสั มพั นธ์ อยู่ ในระดั บมากอย่ างมี นั ยส้ าคั ญ ทาง
สถิติที่ระดั บ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสั มพันธ์อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน คือ
เป้าหมายของผลการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม การก้าหนดเป้าหมาย การควบคุมบังคับบัญชา
การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ และการจูงใจ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการก้าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่แสดงขอบข่ายและหน้าที่ขององค์การ
ให้ชัดเจนและเป็นระบบ
2. ควรมี การติ ด ตามและเสนอแนะให้ มี ก ารปรั บ ปรุ งงานให้ เป็ น ไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
3. ควรมีการน้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
4. องค์การควรสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
บริการให้มีความชัดเจนและเป็ นระบบ เพื่อเสริมสร้างขวัญและก้าลังใจในการปฏิบั ติงานของ
พนักงาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของบรรยากาศขององค์การ กับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ พนักงาน และบุคลากรทุกประเภท ของมหาวิทยาลัย
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวแปร หรือปัจจัยอื่นที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน
สายบริการ เช่น ภาวะผู้น้าของผู้บริหาร ประสบการณ์ของผู้บริหาร ความรู้ความสามารถของ
ผู้บริหาร เป็นต้น
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