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ง 

บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

56252343 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคญั : บรรยากาศองค์การ / ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

นาง สุจิรารัตน์ รัชตพงศ์บวร: บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนรา รัตนศิระ
ประภา 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ) บรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 
140 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร ตามแนวคิดของฟ็อกซ์และคณะ (Fox 
and others) และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามแนวคิดของล็อค (Locke) สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. บรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความเคารพนับถือ ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ความไว้วางใจ ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง ความเอาใจใส่ โอกาสในการมีส่วน
ร่วม  การปรับปรุงองค์การ และการมีขวัญก าลังใจสูง 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ดังนี้ เพื่อนร่วมงาน 
เงินเดือน ลักษณะงาน ผลประโยชน์เกื้อกูล การนิเทศ การได้รับการยอมรับ หน่วยงานและการจัดการ สภาพการ
ท างาน  และการเลื่อนต าแหน่ง 

3. บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 
 

 

  



  

 

จ 

บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

56252343 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
MRS. SUJIRARUT RUTCHATAPONGBOWORN : ORGANIZATIONAL CLIMATE AND 

JOB SATISFACTION OF PERSONNELIN FACULTY OF EDUCATION, SILPAKORN 
UNIVERSITY THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR NUCHNARA 
RATTANASIRAPRAPHA, Ph.D. 

The purposes of this research were to examine 1) the organizational climate in 
faculty of education, Silpakorn University 2) the job satisfaction of personnel in faculty education, 
Silpakorn University 3) the relationship between organizational climate and job satisfaction of 
personnel in faculty of education, Silpakorn University. The samples were academic personnel 
and supporting personnel with the total of 140 respondents. The research instrument was a 
questionnaire about organizational climate based on Fox and others’s concept and job 
satisfaction of personnel based on Locke’s concept. The statistics used to analyzie the data were 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s product-moment 
correlation coefficient. 

The findings of the research were as follows: 

1. The organizational climate in faculty of education, Silpakorn University as a whole 
and an individual aspect, were at a high level, in order arithmetic mean from maximum to 
minimum were as follows; respect, cohesiveness, trust, continuous academic and social growth, 
caring, opportunity for input, school renewal, and high morale. 

2. The  job satisfaction of personnel in faculty of education, Silpakorn University,as a 
whole and an individual aspect, were at a high level, in order arithmetic mean from maximum to 
minimum were as follows; co-workers, salary, work, benefits, supervision, recognition, company 
and management, working conditions, and promotion. 

3. The organizational climate and the job satisfaction of personnel in faculty of 
education, Silpakorn University, were found positive correlated as a whole with a high level at .01 
level of significant. 

 
 

 

  



  

 

ฉ 

กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร.ส าเริง อ่อนสัมพันธุ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  วัฒนะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนสมบูรณ์ และท่านคณาจารย์ภาควิชาการ
บริหารการศึกษาทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนและให้ก าลังใจด้วยดีตลอดมา ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์ สายขุน ผู้อ านวยการ ดร.ไพรพรรณ  ไชยสุวรรณ และอาจารย์จีรวรรณ 
วรยศ ที่ให้ความกรุณาเสียสละเวลาให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ แก้ไขและให้ค าแนะน าเพ่ือความ
ถูกต้องเหมาะสมของเครื่องมือการวิจัย ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะคณาจารย์ และเจ้าหน้าสาย
สนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม รวมทั้ง
อ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง  
ขอขอบพระคุณ คุณยายสมจิตร บุญมา คุณยายอารีย์ บุญมา คุณพ่อสมนึกกับคุณแม่สุภาพร สมศักดิ์  
และคุณน้าสุจินดา อมันด์เซ็น สมศักดิ์ ผู้ให้ทุกสิ่งที่ดีงาม ก าลังใจและก าลังทรัพย์อย่างดียิ่งแก่ลูกเสมอมา 
ขอขอบคุณ คุณนิวัฒน์ ไกรทอง ที่คอยผลักดัน ส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง 
และก าลังใจส าคัญอย่างยิ่งจากเด็กหญิงวรัชญาและเด็กชายนราธิป รัชตพงศ์บวร ในการนี้ขอระลึกถึงผู้
ล่วงลับ คุณสรัชต์ รัชตพงศ์บวร ครั้งเมื่อมีชีวิตนั้นได้เป็นผู้อ านวยความสะดวกและดูแลให้ก าลังใจใน
การศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้ขอขอบคุณเพ่ือนๆ นักศึกษาปริญญาโทรุ่น 33/1 สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาทุกท่าน  ที่เป็นก าลังใจให้แก่ผู้วิจัยเสมอ ท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

คุณค่าของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ขอมอบเพ่ือทดแทนพระคุณบุพการี  ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มี
พระคุณและกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ได้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และให้ความรักความเมตตาช่วยเหลือมา
ตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบันที่มีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้ 

  
  

สุจิรารัตน์  รัชตพงศ์บวร 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้มีการจัดท าขึ้น

ให้มีวิสัยทัศน์ คือ“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ

การเปลี่ยนแปลง” โดยมีพันธกิจ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และยุทธศาสตร์มารองรับ โดยเฉพาะ

วิสัยทัศน์เรื่องมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มียุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างยั้งยืน ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม การ

ส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทาง

สังคม และการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุมกันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นการมุ่งเน้นพัฒนา

คุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างวัฒนธรรม

เกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการ

ฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจทีมีคุณธรรม 

ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้

หลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สร้าง

จิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการ

ผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพ

ภูมิอากาศและภัยพิบัติ รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็น

หน้าที่ของคนไทย มีนิสัยใฝุรู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย 

ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้

อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ 



 2 
 

 
 

ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต1 

ดังนั้น การศึกษาจึงมีความส าคัญกับคนไทยทุกช่วงวัยที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเหตุการณ์

เป็นประสบการณ์ท่ีจะท าให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา รู้จักคิด

วิเคราะห์แยกแยะสิ่งที่รับ-ส่งสารกับผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผลและใช้ชีวิตกับคนอื่นๆในสังคมให้ได้อย่าง

ปกติสุข   

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถาบันอุดมศึกษาของไทยมีปรัชญา เปูาหมาย วัตถุประสงค์ แนวทางในการบริหารจัดการ

และการด าเนินงานตามภารกิจของแต่ละสถาบัน เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ ดังนี้ 1) ให้ได้รับคุณวุฒิ

เป็นที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษาท่ีเป็นสากลมีระบบของสถานศึกษาในการด าเนินงานที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลตรงตามความต้อองการและความคาดหวังของประเทศและ

ของผู้ประกอบการที่มีความแตกต่างและหลากหลาย 2) มีคุณธรรม จริยธรรมอันหมายรวมถึงการรู้

และเข้าใจ การรักษา ประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของไทยที่ดีงาม 3) ให้มีวัฒนธรรมและอารย

ธรรมที่เป็นสากล เช่น ของผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถอธิบายโต้ตอบด้วยเหตุผลที่การรักษาวินัย การ

ให้เกียรติผู้อื่น การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต ความโอบอ้อมอารี เป็นตัวอย่างอันดีของสังคม 4) 

ให้มีความสนใจใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง ตรงกับคุณลักษณะยอมรับได้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์

ปัญหาหรือค าถามเพ่ือให้ได้ค าตอบที่มีเหตุผล 5) เป็นตัวอย่างของผู้มีความรู้ในสังคมอารยะ และเป็น

ส่วนส าคัญของสังคมและหน่วยงานเรียนรู้และนวัตกรรม 6) ให้มีความมุ่งมั่นและมีส่วนรวมในสังคม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 7) ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ที่

สถาบันการศึกษาด าเนินการ2

                                                           
1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ, สรุปสาระส าคัญแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559), เข้าถึงเมื่อ 31 มกราคม 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/SummaryPlan11_thai.pdf 

2 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,ปาฐกถาของ ศ.นพ.อดุลย์ วิริยะเวชกุล จากการ
ประชุมสัมมนาปรัชญาการอุดมศึกษาไทยวันที่ 24 กันยายน 2551. เข้าถึงเมื่อ 2 เมษายน 2558, 
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/292356 
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บรรยากาศองค์การเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เนื่องจากคนที่ท างานในองค์การไม่ได้ท างานอยู่ว่างเปล่า 

แต่การท างานของพวกเขาอยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุมบางสิ่งบางอย่างตั้งแต่บทบาทความเป็นผู้น า

ของผู้บังคับบัญชาของพวกเขความไม่ยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์การกฎระเบียบขององค์การ ตลอดจน

สิ่งต่าง ๆ ภายในองค์การที่มองไม่เห็นหรือจับต้องได้ แต่รู้สึกและรับรู้ได้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในองค์การ 

ซึ่งทัศนคติ ค่านิยม ปทัสถาน และความรู้สึกของคนที่มีต่อองค์การเรียกว่า “บรรยากาศองค์การ” โดย

บรรยากาศองค์การนี้มีความส าคัญต่อผู้บริหารและบุคลากรอ่ืนด้วยเหตุผลสามประการ คือ ประการ

แรก บรรยากาศองค์การบางอย่างท าให้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดีกว่าบรรยากาศอื่น ๆ ประการ

ที่สอง ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อบรรยากาศองค์การหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกงานภายในองค์การ 

ประการที่สาม ความเหมาะสมระหว่างบุคลากรและองค์การ ปรากฏว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

และความพอใจของคนในองค์การ และองค์การที่มีบรรยากาศท่ีดี ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสามัคคี มี

ความเข้าใจกัน มีขวัญก าลังใจดียินดีปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มีความคิดริเริ่มในการท างาน และ

สามารถลดความคัดแย้งระหว่างปฏิบัติงานในองค์การได้ ในทางกลับกันองค์การใดที่มีบรรยากาศไม่

พึงประสงค์ย่อมท าให้ผู้ร่วมงานไม่อยากท างาน ขาดความตั้งใจ ขาดความเอาใจใส่และขาดความ

กระตือรือร้นในการที่จะท างาน3      

ดังแนวคิดของฟอกซ์และคณะ ที่กล่าวว่าบรรยากาศที่ดีของสถาบันจะท าให้ผลการปฏิบัติงาน

บรรลุไปสู่จุดหมายที่ส าคัญได้ ท าให้สถาบันเป็นสถานที่ซึ่งเป็นที่หน้าพอใจ มีความหมายต่อผู้บริหาร 

และบุคลากรในสถาบันนั้นๆ และท าให้บุคลากรใช้เวลาในสถาบันอย่างคุ้มค่า บรรยากาศองค์การที่พึง

ประสงค์ย่อมส่งผลดีต่อการท างานของบุคลากรในองค์การและจะเป็นการสนับสนุนจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น4 

ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อองค์การและปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพประสิทธิผลของคุณภาพงานและความเข้มแข็งขององค์การ คือ บุคลากร หากองค์การใด

มีบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ ก็ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าขององค์การและ

                                                           
3
 ความส าคัญของบรรยากาศองค์การ , เข้าถึงเมื่อ 2 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/276455 
4เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปี 2558, 

มหาวิทยาลัยรังสิต , 24 เมษายน 2558 
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บุคลากรจะปฏิบัติงานของตนได้มีคุณภาพส่วนหนึ่งเป็นผลมากจากความพึงพอใจในการงาน ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานในองค์การนั้นๆ ด้วยเช่นกัน 

จากแนวความคิดเห็นของล็อค (Locke) พอจะสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการท างาน

ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยหรือแรงจูงใจต่างๆที่มีอยู่ในองค์การ หากบุคลากรคนใดได้รับการ

ตอบสนองในสิ่งเหล่านั้นได้อย่างพอดี บุคลากรคนนั้นก็จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สามารถ

ปฏิบัติงานของตนด้วยความเต็มใจ และจะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้การบริหารงาน

จะมีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย5 

ปัญหาของการวิจัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นแนวหน้าของไทยสถาบัน
หนึ่ง มีภารกิจ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ดั่งปรัชญาที่ว่า “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติที่ยั้งยืน” มีวิทยาเขต 3 วิทยาเขต 
คือ 1) วังท่าพระ 2) วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 3) วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ เป็นคณะที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้เปิดหลักสูตรทั้งระดับปริญญา
บัณฑิตและบัณฑิตศึกษา โดยปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต 10 สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา
ได้เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิต 12 สาขา และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 4 สาขาวิชา  

จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 – 2563 (ปรับแผน) 
ประกอบด้วย 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ 18 ตัวชี้วัด 20 กลยุทธ์ โดยครอบคลุมกรอบการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการน าพาองค์กรสู่สากล โดยสอดคล้องและ
ตอบสนองยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จะเห็นว่าประเด็นยุทธศาสตร์ 5 
: ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ โดยมีเปุาประสงค์ 2 ประการ คือ เปูาประสงค์ที่  1: บุคลากรมี
ทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เปูาประสงค์ที่ 2 : มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มี

                                                           
5 Edwin A. Locke, “The Nature and Causes of Job Satisfaction”, In 

Handbook of Industrial and Organizational Phychology, Marvin D. Dunnette (Chicago : 
Rand McNally, 1976) 
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ประสิทธิภาพและคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง6 จากรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 ชี้ให้เห็น
ว่าพบจุดที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องการส่ งเสริมให้
อาจารย์ที่ไม่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น ได้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
เพ่ือให้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น และหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้มาตรฐานสูงขึ้น โดยมีแผนการพัฒนา 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย
วิชาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นและการเพ่ิมวุฒิการศึกษา โดยมีมาตรในระยะยาวมี
การจูงใจและให้เงินสนับสนุนคณาจารย์ที่ท าผลงานวิชาการต่างๆ ได้แก่ การตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารต าราวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดท าหนังสือ ต ารา และการจัดสรรเงินรางวั ล
ให้แก่ผู้ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น 2) เพ่ิมจ านวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกในระดับชาติและนานาชาติให้มากขึ้น โดยมีมาตรการในระยะยาว 2.1) 
โดยจัดโครงการน าเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาเพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอผลงาน 
เช่น โครงการน าเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ประจ าปี โครงการ International Conference 
Education เป็นต้น และ 2.2) จัดสรรทุนให้คณาจารย์ในการท าเล่มรายงานวิจัยเพ่ือการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์กรและแนวทางการ
แก้ไขของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีเปูาหมายและแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีแผนที่ต้องการพัฒนาเร่งด่วน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) 
ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น และการเพ่ิมวุฒิการศึกษา 2) 
เพ่ิมจ านวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่ท าผลงานวิชาการต่างๆ ได้แก่ บทความวิชาการ 
บทความวิจัยในวารสารต าราวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดท าหนังสือต าราและการจัดสรร
เงินรางวัลให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น 3) ก ากับพัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพ (คุรุ
สภา) เน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนหน่วยงาน
ระดับชาติและนานาชาติ7  

จากบทสรุปรายงานการประเมินตนเองคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2557 (ฉบับปรับแก้หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) ยังแสดงให้เห็นว่าองค์การมี

                                                           
6รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557, มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 19-20 กรกฎาคม 2558. 
7รายงานการประเมินตนเองคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 

2557 (ฉบับปรับแก้หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน), กันยายน 2558  
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การให้ความส าคัญกับบุคลากรในทุกประเภททุกสายงานในด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นปัญหาในด้านความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรประการหนึ่ง บุคลากรมีความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองและเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถของตนเพ่ือให้น าความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เพ่ิมขึ้นมาพัฒนาองค์การ
ของตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น และความต้องการด้านการจัดสรรงบประมาณ
ระยะยาวเพ่ือพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรและศักยภาพของบุคลากรต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย  ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย  ดังนี้ 
  1. เพ่ือทราบบรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  2. เพื่อทราบการความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  3. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจของบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ข้อค าถามการวิจัย 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดข้อค าถาม
ส าหรับการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา  ดังนี้ 
  1. บรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับใด 
  2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
อยู่ในระดับใด 
  3. บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

สมมติฐานของการวิจัย 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบตามข้อค าถามของการวิจัยและให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้  
ผู้วิจัยจึงได้ตั้งสมมติฐานไว้ ดังนี้ 
         1. บรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับปานกลาง 
         2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
อยู่ในระดับปานกลาง 
         3. บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสัมพันธ์กัน 
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ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีเชิงระบบ (system analysis) ตามแนวคิดของ แคทซ์
และคานซ์ (Katz and Kahn) มาเป็นกรอบของการวิจัย  ซึ่งได้กล่าวถึงลักษณะองค์การระบบเปิด  
ประกอบด้วยระบบย่อยๆ ภายในองค์การที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก  โดยระบบจะรับ     
ตัวปูอน (input) มีกระบวนการ (process) ที่เปลี่ยนแปลงตัวปูอนให้กลายเป็นผลผลิต (output) และ
มีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (context) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา8 ในระบบของการบริหารจัดการศึกษา ปัจจัยน าเข้า ( input) ได้แก่ 
บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ นโยบาย9 ในด้านกระบวนการ (process) ซึ่ง
เป็นตัวเปลี่ยนปัจจัยน าเข้าให้เป็นผลผลิต ประกอบด้วย 1) การผลิตบัณฑิต  2) การวิจัย  3) การ
ให้บริการวิชาการ 4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5) การบริหารจัดการ10 จนเกิดเป็นผลผลิต 
(output) ซึ่งเป็นผลลัพธ์อันเกิดจากการกระบวนการผลิต  ได้แก่  คุณภาพบัณฑิต ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต คุณภาพการศึกษาที่พึงประสงค ์

 เดวิส (Devis) ให้ความเห็นว่าบรรยากาศองค์การจะช่วยให้เกิดอิทธิพล มีผลต่อการจูงใจใน

การปฏิบัติงาน และความพึงพอใจให้กับบุคคลในองค์การ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ

และความเชี่ยวชาญเพ่ิมมากขึ้น11 ในด้านของไฮแมน และสก็อต  (Haiman and Scott) กล่าว

เพ่ิมเติมว่าถ้าหากบรรยากาศองค์การเป็นบรรยากาศที่ขวางกั้นความต้องการของบุคคลแล้ว ผลที่

ตามมาก็คือการก่อให้เกิดความขัดแย้งในรูปของการสูญเสีย การเปลี่ยนงาน ความสูญเปล่า ความ

เฉื่อยชา ผลผลิตที่ช้าลง การไร้พฤติกรรมแห่งความคิดริเริ่ม และวิทยาการสมัยใหม่ ตลอดจนการขาด

ความยอมรับในเรื่องของภาวะผู้น า และอ านาจต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ท าให้สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ไป

                                                           

  8 Daniel Katz, and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization,      
2nd ed. (New York : John Wiley & Son, 1978), 20. 
  9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหาร
การศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543 
  10 ส านักนายกรัฐมนตรี,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการปฏิรูป
อุดมศึกษา : รูปแบบและภารกิจอุดมศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด
,2543),56.  

11Keith Davis, Human Relation at word : Organizational Behavior (New York 
: McGrew-Hill, 1981), 107. 
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อย่างน่าเสียดาย ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การนี้ มีนักการศึกษาได้เสนอไว้ดังนี้ ลิทวินและ

สตริงเกอร์ (Litwin and Stringer) ได้จ าแนกองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การออกเป็น 9 มิติ คือ 

1) โครงสร้างองค์การ (structure) 2) ความรับผิดชอบ (responsibility) 3) การให้รางวัล (rewards) 

4) ความเสี่ยงของงาน (risk) 5) ความอบอุ่น (warmth) 6) การสนับสนุน (support) 7) มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (standards) 8) การยอมรับความขัดแย้ง (conflict) 9) ความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การ 

(identity)12 ด้านของฮอยและคณะ (Hoy and Others) ได้จ าแนกบรรยากาศองค์การออกเป็นสี่แบบ

ด้วยกันคือ 1) แบบเปิด (open climate) 2) แบบให้ความร่วมมือ (engaged climate) 3) แบบไม่ให้

ความร่วมมือ (disengaged climate) และ 4) แบบปิด (closed climate)13 ส่วนของแฮริสัน 

(Harrison) ได้แบ่งบรรยากาศออกเป็นสี่แบบ ได้แก่ 1) บรรยากาศเน้นการใช้อ านาจ (power–

oriented climate) 2) บรรยากาศเน้นการท าหน้าที่ตามบทบาท (role-oriented climate) 3) 

บรรยากาศเน้นการท างาน (task-oriented climate) และ 4) บรรยากาศเน้นความส าคัญของคน 

(people - oriented climate)14 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยบรรยากาศองค์การได้ศึกษาตามแนวคิดตามแนวคิดของฟ็อกซ์และคณะ 

(Fox and Others) ประกอบด้วย 8 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ความเคารพนับถือ 

(respect) บุคลากรเห็นว่าตนเองมีคุณค่า มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับ สถาบันควรเป็น

สถานที่ที่ทุกคนมีความเคารพในตนเองและผู้อื่น บรรยากาศในสถานศึกษาที่ดีต้องไม่มีการดูถูกเหยียบ

                                                           
12 G.H. Litwin and R.A. Stringer, Jr., Motivation and Organization Climate 

(Boston, Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard 
University, 1968), 81–82.    

13 Hoy, Tarter, and  Kottkamp, Open School/Healthy School : Measuring 
Organizational Climate (Newbury Park : Sage Publication, Inc., 1991), 420–421.  

14R. Harrison, “Understanding Year Organization’s Charater,” Harvard 
Business Review 50, quoted in Warren  B. Brow and Dennis  J. Mobery, Organization 
Theory and Management : A Macro Approach (New York : John Wiely & son Inc., 
1980), 420-421.  
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หยามหรือการไม่เคารพซึ่งกันและกัน 2) ความไววางใจ (trust) ความมั่นใจของบุคคลที่เชื่อมั่นว่า

บุคคลอ่ืนจะแสดงพฤติกรรมที่ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ มีความรู้สึกเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และเชื่อว่า

บุคคลอ่ืนจะท าตามค าพูดและไม่ท าให้ผิดหวัง 3) การมีขวัญสูง (high morale) บุคลากรที่มีขวัญ

ก าลังใจสูงจะรู้สึกพอใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสถาบัน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการ

ปฏิบัติหน้าที่ 4) การมีโอกาสในการมีส่วนร่วม (opportunity for input) ทุกคนจะไม่สามารถมีส่วน

ในการตัดสินใจที่ส าคัญๆ หรือ บุคคลไม่สามารถมีบทบาทได้มากตามที่ตนต้องการได้ ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา แต่เมื่อมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นต้องใช้

โอกาสอย่างเต็มที่ และยอมรับว่าความคิดเห็นของตนได้รับการพิจารณา 5) ความเติบโตทางวิชาการ

และทางสังคมอย่างต่อเนื่อง (continuous academic and social growth) บุคลากร แต่ละคนต้อง

ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติในด้านวิชาการ สังคม และกายภาพ 6) ความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน (cohesiveness) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวัดได้จากความรู้สึกของบุคคลที่ต่อสถาบัน 

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน มีความต้องการอยู่ที่สถาบัน ต้องการโอกาสที่จะแสดง

ความสามารถในสถาบันร่วมกับบุคคลอ่ืน 7) การปรับปรุงองค์การ (school renewal) องค์การมีการ

จัดท าโครงการพัฒนาต่างๆ ควรมีการปรับปรุงตนเองในแง่ของการเจริญเติบโต การพัฒนา การ

เปลี่ยนแปลงมากกว่าการด าเนินการตามกระบวนการแบบเดิมตลอดเวลา สถาบันจ าเป็นต้องจัดการ

พัฒนาและปรับปรุงตัวเองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ที่

จะก่อให้เกิดความเครียดและความขัดแย้ง 8) ความเอาใจใส่ (caring) บุคลากรในสถาบันต้องมี

ความรู้สึกว่าตนเองได้รับการเอาใจใส่จากบุคคลอื่นในฐานะเป็นบุคคลหนึ่ง ซึ่งอยู่ร่วมกันในสังคมแต่ละ

คนต้องรู้และเข้าใจธรรมชาติของเพ่ือนร่วมงาน  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีผู้ค้นคว้าและเขียนทฤษฎีไว้หลายทฤษฎีดังนี้ 

เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ได้ท าการศึกษาพบว่า องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน

มี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบจูงใจ (Motivation factors) จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ

ย่อยอีก 5 ด้าน คือ ความส าเร็จของงาน (achievement) การได้การยอมรับนับถือ (recognition) 

ลักษณะงาน (work itself) ความรับผิดชอบ (responsibility) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

(advancement) และองค์ประกอบค้ าจุน (hygiene factors) และประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยอีก 

11 ด้าน ดังนี้ เงินเดือน (salary) โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (possibility of growth) 
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สภาพการท างาน (work condition) สภาพของอาชีพ (status) ความเป็นอยู่ส่วนตัว (factors of 

personal life) นโยบายการบริหาร (policy and administration) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

(interpersonal relations with superior) ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (interpersonal 

relations with staff) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (interpersonal relations with peers) 

เทคนิคการนิเทศ (supervision technical) ความมั่นคงในงาน (job security)15 ในด้านของวรูม 

(Vroom) เสนอทฤษฎีที่ท าให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ความ

พอใจ (valence) ความคาดหมาย (expectancy) และผลลัพธ์ (outcomes)16  ตามแนวคิดของล็อค 

(Locke) ประกอบด้วย 9 ด้าน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ลักษณะงาน (Work)  ประกอบด้วย 

ความน่าสนใจในตัวงาน ความยากง่ายและความแปลกใหม่ของงาน โอกาสพัฒนาเรียนรู้หรือศึกษาดู

งาน ปริมาณงาน โอกาสที่จะท างานนั้นประสบความส าเร็จ มือการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือ

ควบคุมการก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน 2) เงินเดือน (Salary)  หมายถึง ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่

ผู้ปฏิบัติงานได้รับเป็นการตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ถือเกณฑ์การจ่ายเหมาเป็นรายเดือนและถือ

เป็นรายได้ประจ าตลอดการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มท างานจนกระทั่งพ้นสภาพ ลาออก เกษียณอายุ

ราชการ 3) การเลื่อนต าแหน่ง (Promotion) หมายถึง การมอบหมายงานให้บุคคลได้ท างานใน

ต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยปกติต าแหน่งที่สูงขึ้นไปนี้บุคคลจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นและได้รับค่าจ้างมากขึ้น

กว่าเดิม เป็นการเพิ่มสถานะของบุคคลให้สูงขึ้น รวมทั้งการข้ึนเงินเดือนค่าจ้างด้วย การเลื่อนต าแหน่ง

นี้เป็นที่ต้องการของคนทุกคน เพ่ือเป็นทางหนึ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ 4) การได้รับ

การยอมรับนับถือ (Recognition)  หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา การ

ยอมรับนี้อาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่ส่อ

ให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลส าเร็จ การยอมรับนับ

ถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงานด้วย 5) ผลประโยชน์เกื้อกูล  (Benefits)  หมายถึง สิ่งสนองความ

พอใจ ผลประโยชน์เกื้อกูลที่ดีเป็นสิ่งดึงดูดบุคคลให้มาท างานกับสถาบันและยังท าให้บุคคลไม่ลาออก

จากงานด้วยบ าเหน็จบ านาญตอบแทน การให้สวัสดิการการรักษาพยาบาล การให้วันหยุดงาน
                                                           

15 Fredric. Herzberg, Work and the nature way, (New York: The Work  
Publishing, 1967), 17. 

16 Victer H. Vroom, Work and Motivation, (New York: John Wiley and son, 
1964), 139. 
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ประจ าปี และการได้ค่าใช้จ่ายระหว่างลาพักผ่อน 6) สภาพการท างาน (Working Conditions)  

หมายถึง ชั่วโมงการท างาน ช่วงเวลาพัก เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน อุณหภูมิ การถ่ายทอด 

ความชื้น ที่ตั้งรูปแบบ การก่อสร้างของอาคารสถานที่ท างาน 7) การนิเทศงาน (Supervision) 

หมายถึง การได้รับการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือแนะน าจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ด้วยความมี

เทคนิคกลวิธีที่ดี การให้คุณให้โทษ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และทักษะในด้านการบริหารงานของ

ผู้บริหาร 8) เพ่ือนร่วมงาน (Co-workers)  หมายถึง ความรู้ความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน การ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความมีมิตรภาพอันดีต่อกันมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความไว้ใจช่วยเหลือ

เติมเต็มซึ่งกันและกัน ที่เอาความสามารถเด่นของแต่ละคนมาท าให้ทีมเข้มแข็งขึ้น เพราะแต่ละคนมี

ความสามารถต่างกัน ต้องรับข้อด้อยของคนในทีมได้ ที่ส าคัญต้องไม่ฝืนความถนัดของแต่ละคน 

เพราะหากฝืนไปย่อมเกิดความเสียหายต่อทีมงานและความส าเร็จของงาน  9) หน่วยงานและการ

จัดการ (Company and management)  หมายถึง ความเอาใจใส่บุคลากรในหน่วยงาน นโยบาย 

การบริหารหน่วยงาน โครงสร้างซึ่งเป็นกลไกที่ท าให้ชีวิตสามารถร่วมกันท างานได้ดีโดยต้องมีการจัด

กลุ่มงาน ก าหนดและมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ก าหนดความสัมพันธ์ให้บรรลุถึงเปูาหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา : Fred C. Lunenberg and Allan C. Ornstein. Educational Administration : Concepts 
and Practices, 6th ed. (California: Wadsworth, 2012), 20-22. 
 : ส านักนายกรัฐมนตรี,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,แนวทางการปฏิรูปอุดมศกึษา:
รูปแบบและภารกิจอุดมศึกษา, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพไ์ทยวฒันาพานชิ จ ากัด, 2543), 56 
  : Robert S. Fox and Others, School Climate Improvement; A Challengen to the 
School Administrator (Colorado: Phi Delta Kappa, 1973) 

: Edwin A. Locke, “The Nature and Causes of Job Satisfaction”, In Table  
Handbook of Industrial and Organizational Phychology, 2 nd  ed. (Chicago : Rand Mc 
Nall, 1981),1302

สภาวะแวดล้อม (Context) 

- สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 

กระบวนการ (process) 

- การบริหารจัดการ 

 

  
 
 
- การผลติบัณฑิต 
- การวิจัย 
- การบริการวิชาการ 
- การท าท านุบ ารุง 
  ศิลปวัฒนธรรม 

ปัจจัยน าเข้า (input) 

- นโยบาย 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ ์
- การบริหารจัดการ 
- บุคคล 

บรรยากาศองค์การ 

ผลผลิต (output) 

- คุณภาพบัณฑิต 

- คุณภาพบุคลากร 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
  บัณฑิต 

ความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน 



 
14 

 

 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

โดยบรรยากาศองค์การได้ศึกษาตามแนวคิดตามแนวคิดของฟ็อกซ์และคณะ (Fox and 

Others) ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1) ความเคารพนับถือ (Respect) 2X ความไว้วางใจ 

(Trust) 3) การมีขวัญก าลังใจสูง (High morale) 4) โอกาสในการมีส่วนร่วม (Opportunity for 

input) 5) ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง (Continuous academic and social 

growth) 6) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Cohesiveness) 7) การปรับปรุงสถานศึกษา (School 

renewal) 8) ความเอาใจใส่ (caring)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามแนวคิดของ

ล็อค (Locke) ประกอบด้วย 9 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1) ลักษณะงาน (Work) 2) เงินเดือน (Salary) 3) การ

เลื่อนต าแหน่ง (Promotion) 4) การได้การยอมรับนับถือ (Recognition) 5) ผลประโยชน์เกื้อกูล  

(Benefits) 6) สภาพการท างาน (Working Conditions) 7) การนิเทศงาน (Supervision) 8) เพ่ือน

ร่วมงาน (Co-workers) 9) หน่วยงานและการจัดการ (Company and management)   ดังปรากฏ

ในแผนภูมิที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา : Robert S. Fox and Others, School Climate Improvement; A Challengen to the School 
Administrator (Colorado: Phi Delta Kappa, 1973). 

  : Edwin A. Locke, “The Nature and Causes of Job Satisfaction”, In Handbook of Industrial 
and Organizational Phychology, Marvin D. Dunnette (Chicago : Rand McNally, 1976),1302. 

บรรยากาศองค์การ (X) 

1 ความเคารพนับถือ (X1) 
2 ความไว้วางใจ (X2) 

3 การมีขวัญก าลังใจสูง (X3) 
4 โอกาสในการมีส่วนร่วม (X4) 
5 ความเติบโตทางวิชาการและ 
   สังคมอย่างต่อเน่ือง (X5) 
6 ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน (X6) 
7 การปรับปรุงองค์การ (X7) 

8 ความเอาใจใส่ (X8) 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร(Y) 

1 ลักษณะงาน (Y1)   
2 เงินเดือน (Y2)  
3 การเลื่อนต าแหน่ง (Y3) 
4 การได้การยอมรับนับถือ (Y4)  
5 ผลประโยชน์เกื้อกูล  (Y5) 
6 สภาพการท างาน (Y6) 
7 การนิเทศงาน (Y7) 
8 เพื่อนร่วมงาน (Y8) 
9 หน่วยงานและการจัดการ (Y9)  
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                                          นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

บรรยากาศองค์การ  หมายถึง  ลักษณะและการรับรู้หรือความเข้าใจต่อองค์การและ
บุคลากรในองค์การ ซึ่งบรรยากาศมีผลต่อสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานทั้งทางตรงและทางอ้อม อัน
เนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ร่วมกัน และมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและการแสดงออกทางพฤติกรรมในทางปฏิบัติงาน ร่วมทั้งยังท าให้องค์การมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างจากองค์การอ่ืน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  หมายถึง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

หมายถึง ความรู้สึกมีความสุข ความรู้สึกเต็มใจ มีทัศนคติเชิงบวกของบุคลากรที่มีต่องานและปัจจัย

ต่างๆในการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกที่บุคลากรมีต่องานที่ปฏิบัติ หากบุคลากรมีความรู้สึกหรือ

ทัศนคติที่ดีต่องานแล้วจะท าให้เกิดความกระตือรือร้น มุ่งมั่น ทุ่มเท และอุทิศแรงกายแรงใจให้กับงาน 

ถ้าความต้องการของบุคลากรได้รับการตอบสนองหรือได้รับผลส าเร็จตามเปูาหมายของบุคลากรแล้ว

จะท าให้งานที่ท าเกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเปูาหมายขององค์การ    

 บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงาน

ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ด ารงต าแหน่งงานในสายงาน 2 สาย คือ สายวิชาการ

และสายสนับสนุน โดยแต่ละสายหมายรวมถึงเป็นบุคลากรประเภทข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว ลูกจ้างประจ าส่วนราชการ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท

ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว 
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บทที่ 2  
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย  ผู้วิจัยจึงกล่าวถึง แนวคิด วรรณกรรม  

ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับบรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ซึ่ง

ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญสี่ส่วนใหญ่ๆ  คือ 1) บรรยากาศองค์การ  2) ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน 3) ข้อมูลพื้นฐานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

บรรยากาศองค์การ 

ความหมายของบรรยากาศองค์การ 

 นักการศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศได้นิยามความหมายของบรรยากาศองค์การ (The 

Organizational Climate) ไว้อย่างหลากหลาย  ทั้งคล้ายกันและแตกต่างกัน  ผู้วิจัยได้ประมวลมา

ดังนี้ 

1. นักการศึกษาของไทยได้ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การไว้ ดังนี้ 

 ธงชัย สมบูรณ์ ได้ให้ความหมายว่าบรรยากาศองค์การคือความเข้าใจหรือการรับรู้ที่บุคคลใด

บุคคลหนึ่งมีต่อองค์การที่ตนก าลังท าอยู่ และมีความรู้สึกต่อองค์กรของตนในรูปของมิติต่างๆ เช่น การ

เปิดโอกาส การเป็นตัวของตัวเอง โครงสร้างของการให้ผลตอบแทน ความเอาใจใส่ดูแล ความอบอุ่น

และการให้ความสนับสนุน บรรยากาศองค์การนั้นอาจหมายรวมถึง ทัศนคติ ค่านิยม บรรทัดฐาน ของ

คนในองค์การ   ซึ่งสอดคล้องกับสมยศ นาวีการ ที่ให้ความหมายบรรยากาศองค์การ หมายถึง กลุ่ม17

ของลักษณะและสภาพแวดล้อมของงานที่ผู้ปฏิบัติงานท าอยู่ ซึ่งพนักงานจะรับรู้ได้ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมและบรรยากาศองค์การมีอิทธิพลส าคัญที่จะเป็นแรงกดดันในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน 18  

                                                           
17ธงชัย  สมบูรณ์, การบริหารหารจัดการจัดการมนุษย์ในองค์การ, (กรุงเทพฯ : ปราชญ์

สยาม,2549), 188. 
18สมยศ  นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองค์การ, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ:บรรณกิจ

,2547), 38. 
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ส่วนศิริพงษ์ เศาภายน กล่าวเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การไว้ว่า บรรยากาศองค์การ คือ คุณภาพของ

สิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์การ อาจรวมถึงสิ่งแวดล้อมในแผนกต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

องค์การที่ผู้บริหารจะต้องท าให้มีผลต่อการพัฒนาบุคลิกของโรงเรียนในขณะเดียวกัน โดยมีนักทฤษฎี

กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์การกับบรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์กัน คือ วัฒนธรรมองค์การเป็น

รากเหง้าในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส่วนบรรยากาศองค์การเป็นรากเหง้าของจิตวิทยา ซึ่งใน

ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจเรื่องประสิทธิผลของโรงเรียนและวัฒนธรรมองค์การที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย

ส่งเสริมบรรยากาศองค์การ โดยบรรยากาศองค์การนั้นเป็นการผสมผสานกันของตัวแปรต่างๆ

หลากหลายตัว เช่น ภาวะของผู้น า แรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน19 ชาญชัย อา

จินสมาการ ได้กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ คือ สิ่งที่ท าให้การปฏิบัติงานในองค์การมีประสิทธิผลและ

ตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน20  วิโรจน์ สารรัตนะ ได้ให้แนวคิดว่า บรรยากาศองค์การ 

หมายความว่า คุณภาพของสภาพแวดล้อมโดยรวม อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร และอาจหมายรวมถึง 

ฝุายหนึ่งฝุายใดในสถานศึกษา อาคารสถานที่ของสถานศึกษา สถานที่ตั้งของสถานศึกษา เป็นต้น และ

ค าว่าบรรยากาศองค์การนั้น มักแสดงออกมาด้วยการใช้ค าคุณศัพท์ ได้แก่ บรรยากาศแบบปิด 

บรรยากาศแบบอบอุ่นเป็นกันเอง บรรยากาศแบบเย็นชา บรรยากาศแบบอึกทึกครึกโครม บรรยากาศ

แบบไม่เป็นส่วนตัว บรรยากาศแบบง่ายๆ บรรยากาศแบบปรปักษ์21 ในด้านของสมยศ นาวีการ กล่าว

ไว้ว่า บรรยากาศองค์การ หมายความว่า ลักษณะของกลุ่มงานและรวมถึงสภาพแวดล้อมของงานที่

บุคคลากรได้ท าอยู่ โดยสามารถรับรู้ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งบรรยากาศองค์การจะส่งผล

อย่างมากต่อการปฏิบัติงานของบุคลกร 

2.  นักการศึกษาของต่างประเทศได้ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การไว้ ดังนี้ 

                                                           
19ศิริพงษ์  เศาภายน, หลักการบริหารการศึกษา : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ, (กรุงเทพฯ : 

บริษัท บุ๊ค พอยท์ จ ากัด, 2548), 42. 
20ชาญชัย อาจิณสมาการ, ปฏิสัมพันธ์ในองค์การ, (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดี จ ากัด, 2548),  

55.      
21วิโรจน์ สารรัตนะ ,โรงเรียน : องค์การแห่งการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : บริษัท อักษราภัค

พิพัฒน์จ ากัด, 2544), 67.      
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กิบสันและคณะ (Gibson and Others) กล่าวถึงความหมายขององค์การไว้ว่า เป็นกลุ่มขอ

คุณลักษณะของสภาพแวดล้อมของงานที่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถรับรู้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดยที่

บรรยากาศองค์การจะเป็นแรงกดดันที่ส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการท างานขององค์การนั้นๆ22  

เช่นเดียวกับทาจิอูริและลิทวิน (Tagiuri and Litwin) กล่าวถึงความหมายของบรรยากาศองค์การไว้

ว่า เป็นสภาพแวดล้อมของภายในองค์การที่สมาชิกสามารถเรียนรู้ มีประสบการณ์และมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของสมาชิกในองค์การนั้นๆเอง23 เซอร์จีโอวานนีและสตาร์แรท (Sergiovanni and 

Starratt) ให้ความหมายว่า บรรยากาศองค์การที่หมายถึงเฉพาะบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา 

คือ ลักษณะที่บอกถึงสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่งโดยเฉพาะที่มีความแตกต่างจากสถานศึกษาอ่ืนๆ

และมีผลต่อพฤติกรรมของคุณครูและนักเรียน หรืออาจหมายรวมถึงความรู้สึกของคุณครูและนักเรียน

ที่มีต่อสถานศึกษาของตนด้วยเช่นกัน24  ในส่วนของฮาลปิน (Halpin) ได้ให้ความหมายบรรยากาศ

องค์การไว้ดังนี้ บรรยากาศองค์การ หมายถึง สภาพแวดล้อมในระบบงานของแต่ละองค์การ กล่าวคือ 

ผู้ปฏิบัติงานย่อมมีบุคลิกภาพที่แสดงความเป็นตนเอง องค์การก็เช่นกัน ส ามารถที่จะแสดง

                                                           
22Jame Gibson and Others, Organization: Structure, Processes, Behavior 

(Texas: Business Publications Inc., 1937), 314, อ้างถึงใน สัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม, “องค์ประกอบบรรย
กาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552),  41. 

23 Renate Tagiuri and George Litwin, Organization Climate: Explorations of a 
Concept (Boston: Harvard University, 1968), 27. อ้างถึงใน ศิรินภา พงษ์หล้า“อ านาจพยากณ์
ของการรับรู้บรรยากาศองค์การและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ต่อการรับรู้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง” (การค้นคว้าอิสระปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552), 14. 

24Tromas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision : Human 
Prespective (New York: Mcgraw-Hill,1983), 56 อ้างถึงใน อัจฉราภรณ์ บัวลังกา“สมรรถนะของ
ผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 47.      
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ลักษณะเฉพาะในด้านบรรยากาศขององค์การได้25  ส่วนบราวน์และโมเบิร์ก (Brown and Moberg) 

กล่าวถึงความหมายบรรยากาศองค์การ คือ เป็นกลุ่มลักษณะของภายในองค์การนั้นๆ สามารถรับรู้ ได้

โดยสมาชิกขององค์การนั้นเองและคุณลักษณะดังกล่าวจะต้องมีดังนี้ 1) บรรยายถึงสภาพองค์การนั้น 

2) ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างขององค์การนั้นกับองค์การอ่ืน 3) เป็นลักษณะที่คงทน และ 4) มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมของคนในองค์การ26 ฮอย (Hoy) ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การว่า เป็นลักษณะ

ภายในที่ท าให้องค์การหนึ่งแตกต่างไปจากองค์การอ่ืนๆ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลใน

องค์การ27  ส่วนลิทวินและสตริงเกอร์ (Litwin and Stringer) ให้ความหมายว่า บรรยากาศองค์การ 

หมายถึง องค์ประกอบสภาพแวดล้อมขององค์กร ซึ่งรับรู้โดยบุคคลในองค์กรทั้งโดยทางตรงและ

ทางอ้อม และมีอิทธิพลต่อการจูงใจและการปฏิบัติงานในองค์กร28 

จากความหมายที่นักการศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศได้กล่าวมาพอสรุปได้ว่ า             

บรรยากาศองค์การ หมายถึง ลักษณะและการรับรู้หรือความเข้าใจต่อองค์การและบุคลากรในองค์การ 

ซึ่งบรรยากาศมีผลต่อสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเนื่องมาจากการมี

ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ร่วมกัน และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการ

แสดงออกทางพฤติกรรมในทางปฏิบัติงาน ร่วมทั้งยังท าให้องค์การมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจาก

องค์การอื่น 

                                                           
25 Andrew W. Halpin, Theory and Research in Administration (New York: 

The Macmillan Publishing Co., 1966), 132.      
26 Warren Brown and Dennis Moberg, Organization Theory and 

Management: A Macro Approach (New York: Wiley&Sons, 1980), 56 อ้างถึงใน อัจฉรา
ภรณ์ บัวลังกา“สมรรถนะของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 47.      

27Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Education Administration :Theory, 
Research and Practice (New York : McGrew-Hill, 2005), 143–144. 

28George H. Litwin and Robert A. Stringer, Jr., Motivation and Organization 
Climate (Boston, Division of Research, Graduate School of Business Administration, 
Harvard University, 1968), 81–82.  
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ความส าคัญของบรรยากาศองค์การ 

ฟอกซ์และคณะ (Fox and Others) กล่าวถึงความส าคัญของบรรยากาศองค์การไว้ว่า 

บรรยากาศองค์การที่ดีของสถานศึกษาจะสามารถท าให้ผลผลิตในการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่

ส าคัญ ได้แก่ การเรียนรู้ เกี่ยวกับวิชาการ การพัฒนาสังคมและการปรับปรุงหลักสูตร ท าให้

สถานศึกษาเป็นที่ที่มีความหมายและเป็นที่น่าพึงพอใจกับทั้งคุณครูและนักเรียนที่จะได้ใช้เวลาอยู่ใน

สถานศึกษาอย่างมีคุณค่า29 

วิโรจน สารรัตนะ กลาวไววาแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศองคการ ยอมมีความ

สัมพันธกับแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะขององคการ ในลักษณะของการตัดสินใจใน

ลักษณะของการบริหารเพ่ือความมีประสิทธิผลในลักษณะเสริมสร างกระบวนการกลุมและการ

ติดต่อสื่อสาร ในลักษณะของการแสดงภาวะผูน าและในลักษณะการใชแรงจูงใจ นั่น คือ แนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงจากองคการแบบราชการเปนองคการแบบวิชาชีพ จากการตัดสินใจเดี่ยวสูการตัดสินใจ           

รวมจากประสิทธิผลที่เนนปจจัยปอนออกเปนเนนทั้งระบบ จากกระบวนการกลุมและการติดตอสื่อ

สารที่เนนทางการเปนเน้นแบบไมเปนทางการมากขึ้น จากการแสดงภาวะผูน าแบบอ านาจนิยมเป็น

ประชาธิปไตยนิยม จากการมุงการบริหารเพ่ือการจัดการเปนมุงการบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและ

การจูงใจดวยการตอบสนองความตองการระดับต่ าเปนระดับสูงมากขึ้นในขณะที่วัฒนธรรมองคการก็มี

แนวโนมเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมองคการแบบราชการซึ่งเนนความมีประสิทธิภาพ ความมี

เสถียรภาพ ความมั่นคงความเปนเหตุเปนผลไปสูวัฒนธรรมเชิงกาวหนาที่เนนความริเริ่มสรางสรรค

ความกลาเสี่ยงความมุงสูความเติบโตกาวหนามากขึ้นและบรรยากาศองคการก็มีแนวโนมเปลี่ยนแปลง

จากบรรยากาศองคการแบบปดไปสูบรรยากาศองคการแบบเปดหรือจากองคการที่เนนการปกครองสู

องคการที่มีความเปนมนุษยมากขึ้น แนวโนมในการเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนไปในทิศทางเดียวกันใน

ทิศทางประชาธิปไตยนิยม และเป็นไปในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการบริหาร 

จากกระบวนทัศนเกาไปสูกระบวนทัศน์ใหมเปนกระบวนทัศนที่ทาทายความสามารถของผูบริหารใน

                                                           
29 Kinlaw,  Dennis  C.  The  practice  of  empowerment :  Making  the  

most of  Humen  Competence.  (Hampshire  England : Gower  Publishing, 1995) ,40. 
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ยุคที่สังคมทุกระดับเองก็มีการเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันนี้เชนกัน30  

สเตรียร์ (Steers) ได้กล่าวว่า บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์การ คือ                                
1. บรรยากาศองค์การเป็นการรับรู้ของบุคลากร ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่มซึ่งเป็นพฤติกรรม

องค์การ ดังนั้น การก าหนดรูปแบบการบริหารองค์การจึงต้องพิจารณาถึงความต้องการของบุคลากร
ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม 

2. บรรยากาศของแต่ละองค์การจะมีความเหมาะสมเฉพาะองค์การนั้น ซึ่งอาจจะไม่
เหมาะสมกับบรรยากาศองค์การอื่นๆ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องพิจารณาถึงเปูาหมายและความพยายามที่
จะน าไปสู่การสร้างสรรค์บรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อองค์การ และสอดคล้องกับเปูาหมายบุคลากร โดย
บรรยากาศแบบเน้นผลส าเร็จตามเปูาหมายขององค์การ จะเหมาะสมกับองค์การที่เน้นต่อผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การ ในขณะที่บรรยากาศองค์การแบบความอบอุ่นและความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันขององค์การนั้นจะเหมาะสมต่อองค์การที่เน้นความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรเป็น
หลัก 

3. แม้ว่าบรรยากาศขององค์การจะมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการขาดงานของบุคลากร
แต่ไม่สามารถคาดหวังว่า บรรยากาศองค์การจะมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
พร้อมนี้ยังได้กล่าวถึงบรรยากาศองค์การที่ท าให้เกิดผลดีต่อบุคลากรในองค์การ คือ  

1) ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) 
2) ผลการปฏิบัติงาน (job performance)31 
ในส่วนของบราวน์และโมเบิร์ก (Brown and Moberg)  ได้มีแสดงความเห็นว่าบรรยากาศ

องค์การยังมีส่วนในการวางรูปแบบความคาดหวังของบุคลากรในองค์ประกอบต่างๆขององค์การ ซึ่ง
จะช่วยกระตุ้นให้มีทัศนคติท่ีดีในองค์การและความพอใจที่จะอยู่ในองค์การต่อไป ดังนั้น หากต้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค์การแล้ว สิ่งที่นักพัฒนาองค์การควรจะต้องท าการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงก่อนอ่ืน คือ บรรยากาศองค์การ เพราะบรรยากาศองค์การได้รับการสั่งสมจาก ความ

                                                           
30  วิโรจน์ สารรัตนะ, โรงเรียน : องค์การแห่งการเรียนรู้ (กรุงเทพ : บริษัท อักษราพิพัฒน์  

จ ากัด, 2544), 70 
31  C.A. Newell, Human Behavior in Educational Administration (Englewood 

Cliff, New Jersey : Prentice-Hall, 1978), 19. อ้างถึงใน ดาราพร ครุฑค ารพ “องค์ประกอบ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2546), 35-36 
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เป็นมา วัฒนธรรม และกลยุทธ์ขององค์การตั้งแต่อดีต32 ทั้งนี้บรรยากาศองค์การยังมีความส าคัญต่อ
ผู้บริหารและบุคคลกรทุกฝุายในองค์การ  ดังนี้ 
 1. บรรยากาศบางบรรยากาศสามารถท าให้มีผลการปฏิบัติงานเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่า
บรรยากาศอ่ืน ๆได้ ตามการศึกษาของนิวแวล (Newell) ได้พบว่าบรรยากาศแบบปิด เป็นบรรยากาศ
ที่ผู้บริหารไม่ค านึงถึงความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจะบริหารโดยใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ท าให้
บุคลากรในองค์การมีความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายมาก33 

2. ผู้บริหารองค์การที่อิทธิพลต่อบรรยากาศภายในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกภายใน
องค์การ ดังนี้ ดูบริน (Dubrin) ได้สรุปไว้ว่าปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศองค์การ คือแบบ
ความเป็นผู้น า ทัศนคติและวิธีการของการเป็นผู้บริหารที่ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชามีผลกระทบต่อ
บรรยากาศองค์การ โดยเฉพาะแบบของความเป็นผู้น าของผู้บริหารระดับสูงขององค์การและระดับ
รองลงมาที่มีความเข้าใจว่าเป็นแนวทางท่ีถูกต้องในการปฏิบัติ34 
 3. ความเหมาะสมระหว่างบุคคลและองค์การ มีความส าคัญต่อการก าหนดผลการปฏิบัติงาน
และความพึงพอใจของบุคคลหนึ่งภายในองค์การมาก สเตียร์และพอร์เทอร์ (Steers and Porter) ได้
สรุปผลการศึกษาของลิทวินและสติงเกอร์ (Litwin and Stringer) ที่พบว่าองค์การที่มีบรรยากาศใน
การบริหารแบบใช้อ านาจคือ อ านาจในการตัดสินใจอยู่กับส่วนกลาง บุคลากรในองค์การต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่างงเคร่งครัด บรรยากาศแบบนี้จะท าให้ผลผลิตต่ า บุคลากรในองค์การมีความรู้สึกไม่
พึงพอใจในงาน ไม่เกิดความคิด ริเริ่ม และมีทัศนคติที่ไม่พึงประสงค์ต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานองค์การที่มี
บรรยากาศร่วมประสานสัมพันธ์ และเน้นความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกันในหมู่สมาชิกองค์การจะมีผลท าให้
บุคลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจในงาน มีทัศคติที่ดีต่อบุคลากรในองค์การ เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์แต่ผลงานยังอยู่ในระดับต่ า และในองค์การที่มีบรรยากาศในองค์การแบบนี้ จึงมีผลท าให้

                                                           
32W.B. Brown and D.J. Moberg, Organization Theory and Management : A 

Macro Approach (New York : John Wiley & Sons, Inc, 1980), 420.  
33C.A. Newell, Human Behaviour in Educational Administration (Englewood 

Cliff, New Jersey : Prentice-Hall, 1978), 19.  
34A.J. Dubrin, Fundamentals of Organizational Behaviour (New York : 

Pregamon Press, 1973), 334–340.   
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บุคลากรขององค์การเกิดความพึงพอใจในงาน ท าให้บรรลุผลส าเร็จ35 นอกจากนั้นยังนักวิชาการ คือ 
สเตียร์และพอร์เทอร์ (Steers and Porter) ยังได้กล่าวอ้างถึงแนวคิดของนักวิชาการอีกหลายคนที่
กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ มุ่งเน้นคนซึ่งประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารชนิดเปิด การให้ความ
สนับสนุนร่วมกันและกระจายอ านาจการตัดสินใจ น าไปสู่การปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากร  ลดการออก
จากงาน ลดต้นทุนการผลิต  และลดเวลาในการฝึกอบรม36 ส่วนฮาลปิน (Halpin) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของบรรยากาศองค์การต่อผู้บริหารและบุคคลอื่นในองค์การด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 1) 
บรรยากาศบางแบบที่ท าให้ผลการปฏิบัติของงานอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าบรรยากาศแบบอ่ืน ๆ 2) 
ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อบรรยากาศของตน 3) ความเหมาะสมระหว่างบุคลากรและองค์การ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานและความพอใจของบุคลากรภายในองค์การ นักวิชาการหลายท่านได้
กล่าวถึงความส าคัญของบรรยากาศองค์การแล้ว ยังให้แนวความคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
บรรยากาศองค์การซึ่งจะเป็นตัวชี้บอกลักษณะของบรรยากาศองค์การ และได้เรียนองค์ประกอบ
เหล่านี้ว่า “มิติของบรรยากาศองค์การ (Dimension of  Organizational  Climate)” มีรายละเอียด
ต่อไปนี้   

1. ด้านพฤติกรรมของผู้ร่วมงาน (subordinate’s behavior) แบ่งเป็น 4 มิติ คือ 
      1.1 การไม่ให้ความร่วมมือ (disengagement) หมายถึง การที่ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่
ไม่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยที่ทุกคนต่างไม่เล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย ทุกคนต่างแสดงความเป็นอิสระ และไม่พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
      1.2 ภาวะที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง (hindrance) หมายถึง การที่ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่มี
ความรู้สึกว่า ผู้บริหารได้สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางในการด าเนินงาน โดยทุกคนมี
ความรู้สึกว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้บริหารสร้างข้ึน ไม่มีความจ าเป็นและท าให้งานล่าช้าลงมากยิ่งข้ึน 
      1.3 ขวัญและก าลังใจ (esprit) หมายถึง การที่ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าทุก
คนต่างเป็นเพ่ือนร่วมงานที่ดีต่อกัน และต่างพยายามให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ใน
ด้านส่วนตัวและภารกิจต่างๆภายในหน่วยงาน 

                                                           
35George H. Litwin and Robert A. Stringer, Jr., Motivation and Organization 

Climate (Boston, Division of Research, Graduate School of Business Administration, 
Harvard University, 1968), 81–82.  

36Richard M. Steers and L. Porter, Motivation and Work Behaviour (New York 
: McGraw-Hill Book Company, 1979), 371.  
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      1.4 ความสนิทสนม (intimacy) หมายถึง การที่ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่มีความสนิมสนม 
ซึ่งกันและกัน ทุกคนต่างรับรู้ความเป็นอยู่และทุกข์สุขของเพ่ือนร่วมงาน แต่ทั้งนี้ พฤติกรรมต่าง ๆ ใน
ส่วนนี้ไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติในหน้าที่การงาน   

2. ด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร (administrator’s behavior) แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ 
      2.1 ความห่างเหิน (aloofness) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงการที่ผู้บริหารมี
ความ สัมพันธ์กับผู้ร่วมงานแบบเป็นทางการ หรือโดยหน้าที่การงานเท่านั้น ลักษณะการบริหารจะยึด
กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานเป็นที่ตั้ง ระบบบริหารจะยึดกฎระเบียบมากกว่าความ
ต้องการและความจ าเป็นของแต่ละบุคคล ซึ่งในการบริหารงาน ผู้บริหารจะพยายามไม่ให้ความสนิท
สนมกับผู้ร่วมงานมากนัก 
     2.2 การเน้นที่งาน (production emphasis) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่
แสดงการสอดส่องดูแลและควบคุมโดยใกล้ชิด ผู้บริหารจะพยายามให้ค าแนะน าและตรวจตราผลงาน
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามเปูาหมาย ในขณะเดียวกันผู้บริหารจะ
พยายามกระตุ้นให้ทุกคนท างานหนักมากขึ้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
    2.3 การให้ความช่วยเหลือ (trust) หมายถึง การที่ผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญใน
การพัฒนาหน่วยงาน โดยพยายามให้ความช่วยเหลือ และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน ผู้บริหารพยายามที่จะสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยการเปิดโอกาสให้ ผู้ร่วมงานแสดง
ความสามารถ แต่มิได้เป็นการควบคุมโดยใกล้ชิด ผู้ร่วมงานจะมีโอกาสแสดงการรับผิดชอบสูงขึ้น ทั้งนี้ 
โดยผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ 

  2.4 การให้ความเอาใจใส่ (consideration) หมายถึง การที่ผู้บริหารให้ความเห็นใจผู้ 

ร่วมงาน โดยพยายามสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของผู้ร่วมงานและคอยให้ความช่วยเหลือในด้าน

สวัสดิการต่าง ๆ แก่ผู้ร่วมงาน37 

องค์ประกอบและแบบบรรยากาศขององค์การ 

 ลิเคิร์ธ (Likert) ได้เสนอองค์ประกอบบรรยากาศองค์การไว้ 8 มิติ ดังนี้ 
1. ลักษณะปจจัยที่เปนแรงจูงใจ (character of motivational forces) วิธีการสงเสริม 

ก าลังใจบุคลากรใหท างานที่บริหารน ามาใช ทั้งท่ีเปนสิ่งจูงใจภายนอกและภายใน 
2. ลักษณะกระบวนการติดตอสื่อสาร (character communication process) หมายถึง 

                                                           
37Andrew  W. Halpin, Theory  and  Research in Administration (New York : 

The Mcmillan Publishing Co., 1966), 150–151.   
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สายใยของการติดตอสื่อสารในองคการวามีประสิทธิภาพเพียงใด สงเสริมความสะดวกรวดเร็วใน
ปฏิบัติงานได้ดีเพียงใด 

3. ลักษณะกระบวนการการปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกัน (character of interaction- 
influence process) หมายถึงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาว่ามีมาก
น้อยเพียงใด และก่อให้เกิดความหวั่นเกรงหรือความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน 
 

 

4. ลักษณะการตัดสินใจ (character of decision-making process) ผู้บริหารเลือกใช้วิธีการ 
ตัดสินใจที่เหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์เพียงใด ผู้บริหารรวมอ านาจการตัดสินใจไว้นเดียวหรือ
กระจายอ านาจไปสู่บุคลากร 

5. ลักษณะการก าหนดเปูาหมายหรือการสั่งการ (character of goal-setting or  ordering)  
หมายถึงผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากร ได้มีโอกาสในการร่วมก าหนดเปูาหมายในการท างาน หรือ
เปูาหมายขององค์การเพียงใด 

6. ลักษณะกระบวนการควบคุม (character of control process) หมายถึง ผู้บริหารเคร่งครัด 
ต่อการความคุมตรวจตราการปฏิบัติงานหรือไม่ มีสายการบังคับบัญชามากน้อยเพียงใด 
      7. ภาวะผู้น า (leadership process) หมายถึง พฤติกรรมเป็นผู้น าของผู้บริหารซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางท่ีส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การมากน้อยเพียงใด 
      8. การฝกอบรม (training) หมายถึงระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงานทีผูบริหารมุงให ่บรรลุผล
อยูในระดับสูงมากนอยเพียงใด และบุคลากรไดรบัการอบรมดานการปฏิบัติงานตามความตองการของ
ผูบริหารหรือไมเพียงใด38 

Brown and Moberg  ได้สรุปผลรูปแบบบรรยากาศองค์การโดยแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ 

ดังนี้ 

                                                           
38 Rensis Likert, The Human Organization : Its Management and Value 

(New York : McGraw-Hill Kogakusha, 1967), 197-211. อ้างถึงใน อวยชัย จตุรพันธ์ “การใช้
อ านาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554), 30-31. 
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1. องค์การที่มีบรรยากาศเน้นการใช้อ านาจ ซึ่งมีโครงสร้างทางอ านาจที่แสดงให้เห็นอย่าง

เด่นชัดและผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจเด็ดขาดส าหรับการตัดสินใจในเรื่องต่าง  ๆ ซึ่งความสัมพันธ์ของ

บุคลากรในองค์การจะเป็นลักษณะที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องอาศัยพ่ึงพาและเอาใจผู้บังคับบัญชาของตน  

เพ่ือความก้าวหน้าในการท างานใน และในขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันในระหว่างเพ่ือนร่วมงานกันเอง

อยู่ในระดับสูง 

2. องค์การที่มีบรรยากาศเน้นการท าหน้าที่ตามบทบาท จะเน้นย้ าในกฎเกณฑ์และระเบียบ

ข้อบังคับขององค์การอย่างเคร่งครัด ท าให้บรรยากาศขององค์การแบบนี้พัฒนามาจากองค์การแบบ

แรก กล่าวคือแบบแรกจะปล่อยให้บุคลากรนั้นมีการแข่งขันและแย่งชิงผลประโยชน์อย่างเต็มที่ แต่

องค์การที่มีบรรยากาศที่เน้นการท างานตามบทบาทหน้าที่ จะเป็นการควบคุมการแข่งขันและความ

ขัดแย้งอยู่ภายในกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับ ซึ่งจะเน้นความมั่นคงเป็นส าคัญ ทั้งนี้หากองค์การใด

มีบรรยากาศเช่นนี้ ย่อมที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ ได้ยาก 

3. องค์การที่มีบรรยากาศเน้นการท างาน โดยจะให้ความส าคัญกับเปูาหมายขององค์การเป็น

หลักการตัดสินหรือประเมินผลการท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การมักจะพิจารณาว่าเป็นไปตาม

เปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ การใช้อ านาจหน้าที่จะเกิดความชอบธรรมก็ต่อเมื่อใช้อ านาจเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การ หากบุคลากรที่ท างานในองค์การที่มีบรรยากาศเช่นนี้แล้วเป็นคนที่ไม่มี

ความรู้หรือทักษะที่องค์การต้องการ องค์การจะรีบหาคนมาแทนที่ได้ทันที 

4. องค์การที่มีบรรยากาศเน้นความส าคัญของคน องค์การเกิดขึ้นมาเพ่ือสนองความต้องการ

ของคนในองค์การ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ก่อให้เกิดความพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน39 

ฮาลปิน และครอฟท์ (Halpin and Croft) ซึ่งก าหนดรูปแบบของบรรยากาศองค์การ 6 แบบ 

ดังนี้  

1. บรรยากาศแบบเปิด (Open Climate) เป็นบรรยากาศท่ีบุคลากรมีขวัญและก าลังใจดีมาก 

มีความสามัคคีปรองดองช่วยเหลือการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีงานท าพอเหมาะสมกับสภาพ

                                                           
39W.B. Brown and D.J. Moberg, Organization Theory and Management : A 

Macro Approach (New York : John Wiley & Sons, Inc, 1980), 26-28.   
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ความสามารถของแต่ละบุคคล มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกขององค์การ ในส่วนเรื่องกฎเกณฑ์

ระเบียบข้อบังคับท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการบริหารงานและควบคุมยังมีอยู่ แต่สามารถยืดหยุ่นได้ตาม

สถานการณ์ ท าให้ผลผลิตของงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการปฏิบัติงานแบบนี้เป็น

แบบที่พึงประสงค์แก่สมาชิกขององค์การมากท่ีสุด 

2. บรรยากาศแบบอิสระ (Autonomous Climate) เป็นบรรยากาศที่มีแนวโน้มที่จะให้

บุคลากรมีความพึงพอใจในการสร้างมิตรภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรกับสมาชิกในองค์การ

ด้วยกันเองมากกว่าความพึงพอใจที่จะก่อให้เกิดจากผลส าเร็จของงาน ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากร

ท างานอย่างมีอิสระ 

3. บรรยากาศแบบควบคุม (Controlled Climate) เป็นบรรยากาศที่ผู้บริหารจะเน้น

ความส าเร็จของงาน โดยมีการควบคุมตรวจตราและสั่งการให้บุคลากรปฏิบัติตาม เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของ

ทางการท างาน แม้บุคลากรจะไม่ค่อยมีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กัน แต่เนื่องจากมีผลงานก็

สร้างความภาคภูมิใจและความพึงพอใจให้กับบุคลากรได้ 

4. บรรยากาศแบบเป็นกันเอง (Familiar Climate) เป็นบรรยากาศที่มีความสัมพันธ์ฉันมิตร

สหาย ผู้บริหารให้ความสนใจในผลงานน้อยจนละเลยค าสั่ง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการ

นิเทศงาน บุคลากรไม่ค่อยสนใจปฏิบัติงาน แต่จะมีความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตัวที่ดี 

5. บรรยากาศแบบรวบอ านาจ (Paternal Climate) เป็นบรรยากาศการปฏิบัติงานที่

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร บริหารงานโดยการออกค าสั่ง มีการควบคุม การตรวจตราและนิเทศการ

ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ผู้บังคับบัญชาพยายามสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตร แต่บุคลากรไม่ยอมนับถือใน

ความสามารถของผู้บริหาร ท าให้เกิดขวัญก าลังใจต่ า 

6. บรรยากาศแบบปิด (Close Climate) เป็นบรรยากาศที่มีการบริหารงานโดยขาดความรู้ 

ไม่มีสมรรถภาพในการบริหารบุคคล บุคลากรเสียขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน เพราะขาด
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ความสัมพันธ์ฉันมิตรสหายและขาดความภาคภูมิใจในการท างาน บรรยากาศเช่นนี้เป็นบรรยากาศที่

ไม่พึงประสงค์และต้องรีบแก้ไข40  

ดังจะเห็นได้ว่าบรรยากาศขององค์การทั้ง 6 แบบนี้  บรรยากาศแบบเปิด นับว่าเป็น

บรรยากาศที่พึงประสงค์ที่สุด  ส่วนบรรยากาศแบบปิดเป็นบรรยากาศที่ไม่พึงประสงค์ ในด้าน

แนวทางที่จะสร้างบรรยากาศของการท างานให้บุคลากรมีความสามารถและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็

คือ ความสามารถของการจัดการผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ในการที่จะควบคุมบรรยากาศองค์การท างาน

ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การจัดและการสร้าง

บรรยากาศที่ดีในองค์การ คือสภาพการณ์ที่เอ้ือต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอันเกิดจากปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากรทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร 

และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การให้ประสบความส าเร็จ ฉะนั้น หากองค์การ

สามารถจัดได้เป็นอย่างดีก็จะส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่ดีในองค์การ บุคลากรในองค์การจะมีขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย 

ฟอกซ์และคณะ (Fox and Others) ได้เสนอแนวความคิดในการพิจารณาว่าสถานศึกษาใดมี

บรรยากาศที่ดีหรือไม่นั้น ดูได้จากองค์ประกอบของบรรยากาศ 8 ด้าน คือ ความเคารพนับถือ 

(respect) ความไว้วางใจ (trust) การมีขวัญก าลังใจสูง (high morale) โอกาสในการมีส่วนร่วม 

(0pportunity for input) ความเติบโตทางวิชาการและทางสังคมอย่างต่อเนื่อง (continuous 

academic and social growth) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (cohesiveness) การปรับปรุง

องค์การ (school renewal) ความเอาใจใส่ (caring) ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความเคารพนับถือ (respect) บุคลากรเห็นว่าตนเองมีคุณค่า มีความรู้ ความสามารถ 
เป็นที่ยอมรับสถาบันการศึกษาควรเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีความเคารพในตนเองและผู้อื่น 

          2. ความไววางใจ (trust) ความมั่นใจของบุคคลที่เชื่อมั่นว่าบุคคลอ่ืนจะแสดงพฤติกรรมที่

ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ มีความรู้สึกเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และเชื่อว่าบุคคลอ่ืนจะท าตามค าพูดและไม่

ผิดหวัง                                                                                                                             

                                                           
40Andrew  W. Halpin, Theory  and  Research in Administration (New York : 

The Mcmillan Publishing Co., 1966), 150–151.    
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           3. การมีขวัญก าลังใจสูง (high morale) บุคลากรที่มีขวัญก าลังใจสูงจะรู้สึกพอใจกับสิ่งต่างๆ

ที่เกิดขึ้นในสถาบัน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการปฏิบัติหน้าที่ 

4. โอกาสในการมีส่วนร่วม (opportunity for input) บุคลากรเมื่อมีโอกาสได้แสดงความ

คิดเห็นในการเสนอความคิดและตัดสินปัญหาส าคัญๆขององค์การต้องใช้โอกาสอย่างเต็มที่และยอมรับ

ว่าความคิดเห็นของตนได้รับการพิจารณา 

5. ความเติบโตทางวิชาการและทางสังคมอย่างต่อเนื่อง (continuous academic and  
social grewth) บุคลากรแต่ละคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะทัศนคติในด้านวิชาการ  

สังคม และกายภาพ                                                                                                                

          6.ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Cohesiveness) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวัด

ได้จากความรู้สึกของบุคคลที่ต่อสถาบัน ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน มีความต้องการอยู่ที่

สถานศึกษา ต้องการโอกาสที่จะแสดงความสามารถในสถาบันร่วมกับบุคคลอ่ืน 

             7. การปรับปรุงองค์การ (school renewal) สถาบันการศึกษาเป็นองค์การที่ควรมีการ

จัดท าโครงการพัฒนาต่างๆ มีการปรับปรุงตนเองในแง่ของการเจริญเติบโต การพัฒนา การ

เปลี่ยนแปลงมากกว่าการด าเนินการตามกระบวนการแบบเดิมตลอดเวลาซึ่งจ าเป็นต้องจัดการพัฒนา

และปรับปรุงตัวเองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ที่จะ

ก่อให้เกิดความเครียดและความขัดแย้ง 

             8. ความเอาใจใส่ (caring) บุคลากรในสถานศึกษาต้องมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับการเอาใจ

ใส่จากบุคคลอ่ืนในฐานะเป็นบุคคลหนึ่ง ซึ่งอยู่ร่วมกันในสังคมแต่ละคนต้องรู้และเข้าใจในธรรมชาติ

ของเพ่ือนร่วมงาน41 

                                                           
41Robert S. Fox and Others, School Climate Improvement : A Challenge to 

The School Administrator (Englewood, Colorado : Phi Delta Kappa, 1973), 7-9. อ้างถึง
ใน อวยชัย จตุรพันธ์ “การใช้อ านาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัด
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลากหลายดังนี้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน(2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และ
พึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ42 และวูลแมน(Wolman) ได้ให้ความจ ากัดความของค าว่าความพึง
พอใจ (satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีมีความสุข เมื่อคนเราได้รับผลส าเร็จ ตามความมุ่งหมาย 
(goals) ความต้องการ (need) หรือแรงจูงใจ (Motivation)43 ส่วนฮอร์นบาย (Hornby) ความพึง
พอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีเม่ือประสบความส าเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่
พอใจซึ่งเป็นผลมาจาก ความสนใจต่างๆและทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้น44 

 สรุปได้ว่า ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจและมีความสุขตาม
ความต้องการหรือเปูาหมายที่ตั้งไว้นั่นเอง  

นักการศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศได้นิยามความหมายของความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) ไว้อย่างหลากหลาย  ทั้งคล้ายกันและแตกต่างกัน  ผู้วิจัยได้ประมวล
มาดังนี ้

1. นักการศึกษาของไทยได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้     

    ประสาน บุญเหมือน กล่าวถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานนั้นเป็นไปได้ทั้งทัศนคติและความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ที่มีต่องานและปัจจัยต่างๆในการ
ท างาน ความรู้นี้จากองค์การตอบสนองความต้องการของบุคลากรทั้งทางด้านร่างกายและทางด้าน
จิตใจ ท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจนสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเปูาหมาย

                                                                                                                                                                      

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554), 34-34. 

42ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช พ.ศ. 2542, 755. 
43 Wolman B.B, Dictionnary of behavioral science, 1st  ed. (New York: Van 

Norstrand,1973),995 
44 Hornby, A.F, Advance Learner’s dictionary, 6th ed. (London,England: 

Oxford University,2000) 
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ขององค์การ45 ส่วนปัญญา เก้าพรพงศ์ ให้ความหมายความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ทัศนคติของ
บุคลากรในทางบวกที่มีต่องานและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการท างาน โดยที่ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานนั้นจะช่วยให้คนในทีมงานรู้สึกว่าการปฏิบัติงานของตนนั้นมีคุณภาพ46 คล้ายกับสุรัชต์ 
มหัทธนทวี ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อคนอ่ืนในทางที่
ดี โดยอาศัยแรงจูงใจ หรือสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือเกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลใน
องค์การ47 

2.  นักการศึกษาของต่างประเทศได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 

 เสตราส์และเซเลส (Strauss and Sayles) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เป็นความรู้สึกพึงพอใจในงานที่กระท าและพร้อมที่จะท างานนั้นให้ส าเร็จตามเปูาหมายขององค์การ 
ผู้ปฏิบัติงานจะรู้สึกพึงพอใจในงานต่อเมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนในด้านวัตถุและด้านจิตใจ
พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของบุคคลได้ด้วย 48 คล้ายกันกับกู๊ด (Good) ที่ให้
ความหมายว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง คุณภาพหรือระดับความพึงพอใจของบุคคล 
ส่งผลมาจากความสนใจและทัศนคติของคนที่มีต่อคุณภาพของงานนั้น49 โยเดอร์ (Yoder) กล่าวว่า 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ผลรวมของความรู้สึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่องานที่เขาปฏิบัติ
โดยเกี่ยวข้องกับระดับความชอบหรือไม่ชอบในการปฏิบัติงานของตน บุคลากรในองค์การจะมี
ความรู้สึกพึงพอใจในงานที่ตนปฏิบัติอยู่ บุคลาการในหน่วยงานจะมีความรู้สึกพึงพอใจในงานที่ได้รับ

                                                           
45 ประสาน บุญเหมือน, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสารวัตรใน

ส านักงานต ารวจสันติบาล กรมต ารวจ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537), 13. 

46 ปัญญา เก้าพรพงศ์, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ในศูนย์
เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537) , 13. 

47 สุรัชต์ มหัทธนทวี, “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน: ศึกษากรณี
เจ้าหน้าที่องค์การพัฒนาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537) , 16. 

48 George Strauss and Leonard R. Sayles, Personnel : The Human Problems 
of Management (New Jersey : Prentice-Hall, 1960), 199-121. 

49 Carter V. Good, Dictionary of Education, 3rd ed. (New York: McGraw-Hill 
Book,1973)ม 320. 
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มอบหมาย เมื่องานได้ให้ผลตอบแทนทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ สามารถตอบสนองตามความ
ต้องการของบุคลากรได้50  

จากความหมายที่นักการศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศได้กล่าวมาพอสรุปได้ว่า  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกมีความสุข ความรู้สึกเต็มใจ มีทัศนคติเชิง
บวกของบุคลากรที่มีต่องานและปัจจัยต่างๆในการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกที่บุคลากรมีต่องานที่
ปฏิบัติ หากบุคลากรมีความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานแล้วจะท าให้เกิดความกระตือรือร้น มุ่งมั่น 
ทุ่มเท และอุทิศแรงกายแรงใจให้กับงาน ถ้าความต้องการของบุคลากรได้รับการตอบสนองหรือได้รับ
ผลส าเร็จตามเปูาหมายของบุคลากรแล้วจะท าให้งานที่ท าเกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเปูาหมาย
ขององค์การ      

องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

 องค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ส าคัญที่จะท าให้งานส าเร็จตามเปูาหมายคือความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร คนที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงโดยทั่วไปมักจะหมายความว่าเป็น

คนชอบหรือให้คุณค่าของงานสูง มีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ท า การที่บุคลากรขององค์กรจะเกิดความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแรงจูงใจที่องค์กรนั้นมีให้ ซึ่งมีผู้ค้นคว้าเกี่ยวกับ

องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กิลเมอร์และคณะ (Gilmer and 

others) ได้สรุปองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ 10 

ประการคือ 1) ความมั่นคงปลอดภัย (security) ได้แก่ ความรู้สึกว่าได้ท างานในหน้าที่อย่างเต็ม

ความสามารถมีหลักประกันความมั่นคงและได้รับความยุติธรรมจากผู้บังคับบัญชา 2) โอกาสก้าวหน้า

ในการท างาน (opportunity for advancement) ได้แก่ การมีโอกาสได้เลื่อนขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

โอกาสได้รับสิ่งตอบแทนจากความรู้ความสามารถในการท างานของตน  3) หน่วยงานและการจัดการ 

(company and management) ได้แก่ ความพึงพอใจในชื่อเสียงขององค์การและพึงพอใจใน

กระบวนการด าเนินงานขององค์การ 4) ค่าจ้าง(wages) ได้แก่ จ านวนรายได้ประจ าและรายได้ที่จ่าย

เป็นพิเศษซึ่งองค์การมอบให้กับผู้ปฏิบัติงาน 5) ลักษณะของงานที่ท า (intrinsic aspects of the 

job) ได้แก่ การท างานซึ่งมีลักษณะตรงกับความถนัดตามทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร 6) 

                                                           
50 Dale Yoder, personnel Principles and Policies (New Jersey : Prentice- Hall, 

1959), 6. 
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การนิเทศงาน (supervision) ได้แก่ เทคนิค วิธีการ และความสามารถในการนิเทศงานของ

ผู้บังคับบัญชาและความสัมพันธ์อันดีงามกับผู้บังคับบัญชา 7) ลักษณะทางสังคม(social aspects of 

the job) ได้แก่ การท างานร่วมกันกับบุคคลอ่ืนและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 8)การติดต่อสื่อสาร 

(communication) ได้แก่ สภาพและลักษณะการติดต่อสื่อสารระหว่างภายในและภายนอกองค์การ 

9) สภาพการท างาน (working condition) ได้แก่ ชั่วโมงการท างาน แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร 

ห้องน้ า 10)ประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ (benefits) ได้แก่ เงินเดือน บ าเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน 

การบริการและรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย สวัสดิการ51 สอดคล้องกับบาร์นาร์ด (Barnaard) ได้

กล่าวถึงสิ่งจูงใจที่ผู้บริหารหรือองค์การใช้เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานไว้ 8 ประการ ดังนี้ 1) สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (material inducements) ได้แก่ สิ่งของ เงิน 

ทอง ที่ให้กับบุคลากรเป็นการตอบแทน ชดเชย หรือเป็นรางวัลที่ เขาปฏิบัติงานให้แก่องค์การมาแล้ว

เป็นอย่างดี 2) สิ่งจูงใจที่ เป็นโอกาสของบุคลากรที่ไม่ใช่วัตถุ (personal non-material 

opportunities) เป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญในการช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการท างานมากกว่ารางวัลที่

เป็นวัตถุ เช่น ชื่อเสียงเกียรติยศ การให้สิทธิพิเศษและการมีอ านาจเป็นต้น 3) สภาพทางกายภาพที่พึง

ปรารถนา (desirable physical conditions) ได้แก่ สถานที่ท างาน เครื่องมือ เครื่องใช้รวมทั้งสิ่ง

อ านวยความสะดวกในการท างาน 4) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (idea benefactions) หมายถึง 

สมรรถภาพของหน่วยงานที่สนองความต้องการของบุคคลในด้านความภาคภูมิใจที่แสดงฝีมือ การได้มี

โอกาสช่วยเหลือครอบครัวของตนเองและผู้อ่ืนและการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์การ 5) การดึงดูด

ในทางสังคม (associational attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรถ้าความสัมพันธ์

เป็นไปในทางที่ดีจะท าให้เกิดความผูกพันและความพึงพอใจร่วมไปกับองค์การ 6 ) การปรับสภาพการ

ท างานให้เหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติของบุคลากร (adaptation of conditions to habitual 

methods and attitudes) หมายถึงการปรับปรุงต าแหน่งงาน วิธีการท างานให้สอดคล้องกับ

ความสามารถของบุคลากร 7) โอกาสที่มีส่วนร่วมในการท างาน (the opportunity of enlarger 

participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมในงานเป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่งของ

องค์การ มีความรู้สึกเท่าเทียมกันในหมู่ผู้ร่วมงานทั้งยังมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 8) สภาพของการ

                                                           
51 Von Haller B. Gilmer and others, Industrial Psychology (New York : 

McGraw-Hill,Book,1971), 280-283.  
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อยู่ร่วมกัน (the conditions of communion) หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลด้านสังคมหรือ

ความมั่นคงในทางสังคมที่ท าให้รู้สึกมีหลักประกันและความมั่นคงในการท างาน52 และล็อค (Locke) 

เสนอองค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานมี 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ลักษณะงาน (Work) 

ประกอบด้วย ความน่าสนใจในตัวงาน ความยากง่ายและความแปลกใหม่ของงาน โอกาสพัฒนาเรียนรู้

หรือศึกษาดูงาน ปริมาณงาน โอกาสที่จะท างานนั้นประสบความส าเร็จ มือการจัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน 2) เงินเดือน (Salary) หมายถึง ค่าตอบแทนหรือ

ค่าจ้างที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับเป็นการตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ถือเกณฑ์การจ่ายเหมาเป็นรายเดือน

และถือเป็นรายได้ประจ าตลอดการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มท างานจนกระทั่งพ้นสภาพ ลาออก 

เกษียณอายุราชการ 3) การเลื่อนต าแหน่ง (Promotion) หมายถึง การมอบหมายงานให้บุคคลได้

ท างานในต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยปกติต าแหน่งที่สูงขึ้นไปนี้บุคคลจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นและได้รับ

ค่าจ้างมากข้ึนกว่าเดิม เป็นการเพ่ิมสถานะของบุคคลให้สูงขึ้น รวมทั้งการขึ้นเงินเดือนค่าจ้างด้วย การ

เลื่อนต าแหน่งนี้เป็นที่ต้องการของคนทุกคน เพ่ือเป็นทางหนึ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ 

4) การได้การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้การยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา 

การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่

ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลส าเร็จ การยอมรับ

นับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงา ด้วย5) ผลประโยชน์เกื้อกูล  (Benefits) หมายถึง สิ่งสนองความ

พอใจ ผลประโยชน์เกื้อกูล ที่ดีเป็นสิ่งดึงดูดบุคคลให้มาท างานกับบริษัทและยังท าให้บุคคลไม่ลาออก

จากงานด้วยบ าเหน็จบ านาญตอบแทน การให้สวัสดิการการรักษาพยาบาล การให้วันหยุดงาน

ประจ าปี และการได้ค่าใช้จ่ายระหว่างลาพักผ่อน 6) สภาพการท างาน (Working Conditions) 

หมายถึง ชั่วโมงการท างาน ช่วงเวลาพัก เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน อุณหภูมิ การถ่ายทอด 

ความชื้น ที่ตั้งรูปแบบ การก่อสร้างของอาคารสถานที่ท างาน 7) การนิเทศงาน (Supervision) 

หมายถึง การได้รับการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือแนะน าจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ด้วยความมี

เทคนิคกลวิธีที่ดี การให้คุณให้โทษความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และทักษะในด้านการบริหารงานของ

ผู้บริหาร 8) เพ่ือนร่วมงาน (Co-workers) หมายถึง ความรู้ความสามารถของเพ่ือนร่วมงานการ

                                                           
52 Chester I. Barnard, The Function of the Executive (Massachusetts: Harvard 

University Press, 1966), 142-149.  
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ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความมีมิตรภาพอันดีต่อกันมีน้ าใจ มีความไว้ใจช่วยเหลือเติมเต็มซึ่งกัน

และกัน ที่เอาความสามารถเด่นของแต่ละคนมาท าให้ทีมเข้มแข็งขึ้น เพราะแต่ละคนมีความสามรถ

ต่างกัน ต้องรับข้อด้อยของคนในทีมได้ ที่ส าคัญต้องไม่ฝืนความถนัดของแต่ละคน เพราะหากฝืนไป

ย่อมเกิดความเสียหายต่อทีมงานและความส าเร็จของงาน 9) หน่วยงานและการจัดการ (Company 

and management) หมายถึง ความเอาใจใส่บุคลากรในหน่วยงาน นโยบาย การบริหารหน่วยงาน 

โครงสร้างซึ่งเป็นกลไกที่ท าให้ชีวิตสามารถร่วมกันท างานได้ดีโดยต้องมีการจัดกลุ่มงาน ก าหนดและ

มอบหมายหน้าที่ ก าหนดความสัมพันธ์ให้บรรลุถึงเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพความหมายที่เน้น

กระบวนการ53  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 การศึกษาค้นคว้าเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น พัฒนามาจากทฤษฎีการจูงใจ 

(theory of motivation) โดยใช้ทฤษฎีการจูงใจเป็นเครื่องมือในการวัดทัศนคติของบุคลากรที่มีความ

พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งทฤษฎีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมีดังต่อไปนี้ 

 

ทฤษฎีความพึงพอใจของล็อค (Locke) 

 มีแนวคิดหลักท่ีว่า ความพึงพอใจในงานขึ้นอยู่กับผลที่บุคคลได้รับจากการท างานว่าตรงกับที่
ต้องการมากน้อยเพียงใด เช่น รางวัล ค่าตอบแทน โดยความพอใจตามทฤษฎีของล็อค (Locke) ได้ให้
องค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานมี 9 องค์ประกอบ ดังนี้  1) ลักษณะงาน (Work) 
ประกอบด้วย ความน่าสนใจในตัวงาน ความยากง่ายและความแปลกใหม่ของงาน โอกาสพัฒนาเรียนรู้
หรือศึกษาดูงาน ปริมาณงาน โอกาสที่จะท างานนั้นประสบความส าเร็จ มือการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน 2) เงินเดือน (Salary) หมายถึง ค่าตอบแทนหรือ
ค่าจ้างที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับเป็นการตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ถือเกณฑ์การจ่ายเหมาเป็นรายเดือน
และถือเป็นรายได้ประจ าตลอดการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มท างานจนกระทั่งพ้นสภาพ ลาออก 

                                                           
53 Edwin A. Locke, “The Nature and Causes of Job Satisfaction”, In 

Handbook of Industrial and Organizational Phychology, Marvin D. Dunnette 
(Chicago : Rand McNally, 1976),1302. 

 



 36 
 

 
 

เกษียณอายุราชการ 3) การเลื่อนต าแหน่ง (Promotion) หมายถึง การมอบหมายงานให้บุคคลได้
ท างานในต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยปกติต าแหน่งที่สูงขึ้นไปนี้บุคคลจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นและได้รับ
ค่าจ้างมากข้ึนกว่าเดิม เป็นการเพ่ิมสถานะของบุคคลให้สูงขึ้น รวมทั้งการขึ้นเงินเดือนค่าจ้างด้วย การ
เลื่อนต าแหน่งนี้เป็นที่ต้องการของคนทุกคน เพ่ือเป็นทางหนึ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ 
4) การได้การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้การยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา 
การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่
ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลส าเร็จ การยอมรับ
นับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงา ด้วย5) ผลประโยชน์เกื้อกูล  (Benefits) หมายถึง สิ่งสนองความ
พอใจ ผลประโยชน์เกื้อกูล ที่ดีเป็นสิ่งดึงดูดบุคคลให้มาท างานกับบริษัทและยังท าให้บุคคลไม่ลาออก
จากงานด้วยบ าเหน็จบ านาญตอบแทน การให้สวัสดิการการรักษาพยาบาล การให้วันหยุดงา น
ประจ าปี และการได้ค่าใช้จ่ายระหว่างลาพักผ่อน 6) สภาพการท างาน (Working Conditions) 
หมายถึง ชั่วโมงการท างาน ช่วงเวลาพัก เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน อุณหภูมิ การถ่ายทอด 
ความชื้น ที่ตั้งรูปแบบ การก่อสร้างของอาคารสถานที่ท างาน 7) การนิเทศงาน (Supervision) 
หมายถึง การได้รับการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือแนะน าจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ด้วยความมี
เทคนิคกลวิธีที่ดี การให้คุณให้โทษความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และทักษะในด้านการบริหารงานของ
ผู้บริหาร 8) เพ่ือนร่วมงาน (Co-workers) หมายถึง ความรู้ความสามารถของเพ่ือนร่วมงานการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความมีมิตรภาพอันดีต่อกันมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความไว้ใจช่วยเหลือ
เติมเต็มซึ่งกันและกัน ที่เอาความสามารถเด่นของแต่ละคนมาท าให้ทีมเข้มแข็งขึ้น เพราะแต่ละคนมี
ความสามรถต่างกัน ต้องรับข้อด้อยของคนในทีมได้ ที่ส าคัญต้องไม่ฝืนความถนัดของแต่ละคน เพราะ
หากฝืนไปย่อมเกิดความเสียหายต่อทีมงานและความส าเร็จของงาน  9) หน่วยงานและการจัดการ 
(Company and management) หมายถึง ความเอาใจใส่บุคลากรในหน่วยงาน นโยบาย การบริหาร
หน่วยงาน โครงสร้างซึ่งเป็นกลไกที่ท าให้ชีวิตสามารถร่วมกันท างานได้ดีโดยต้องมีการจั ดกลุ่มงาน 
ก าหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดความส าพันธ์ให้บรรลุถึงเปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพความหมายที่เน้นกระบวนการ54 นอกจากนี้ทฤษฎีค่านิยมของล็อค (Locke) ได้เสนอ
ความคิดเห็นว่า หากผู้บริหารมีความต้องการให้บุคลากรในองค์การของตนเกิดความพึงพอใจก็ต้องเอา

                                                           
54 Edwin A. Locke, “The Nature and Causes of Job Satisfaction”, In Handbook 

of Industrial and Organizational Phychology, Marvin D. Dunnette (Chicago : Rand 
McNally, 1976),1302. 
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ใจใส่ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ละประเด็นที่เกี่ยวกับการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละบุคคลซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน บุคลากรที่ให้ความส าคัญด้านการเลื่อนต าแหน่ง 
ผู้บริหารก็ควรจะใช้วิธีการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านต่างๆที่มีความจ าเป็นกับต าแหน่งใหม่กับผู้นั้น 
พร้อมกับให้โอกาสได้ประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงกับงานนั้น ก็จะมีส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้นั้นเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจในงานของตนมากยิ่งขึ้น  ถึงอย่างไรก็ตามทฤษฎีของล็อค(Locke) ได้ตั้งข้อสังเกต
ว่า ความพึงพอใจในงานอาจเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย ด้วยเหตุนี้วิธีที่ดีที่จะช่วยให้บุคลากรเกิดความพึง
พอใจก็คือ ต้องพยายามศึกษาหาความต้องการของบุคลากรในองค์การว่ามีความต้องการอะไรบ้าง 
หากค้นพบแล้วและสามารถที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ก็ควรจะท าทันที จากความ
คิดเห็นของล็อค (Locke) พอจะสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการท างานขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ที่เป็นปัจจัยหรือแรงจูงใจต่างๆที่มีอยู่ในองค์การ หากบุคลากรคนใดได้รับการตอบสนองในสิ่งเหล่านั้น
ได้อย่างพอดี บุคลากรคนนั้นก็จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานของตนด้วย
ความเต็มใจ และจะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้การบริหารงานจะมีประสิทธิภาพสูง
ตามไปด้วย 

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg 

ทฤษฏีนี้เกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ซึ่งเฟรเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick. Herzberg ) 
ได้ท าการวิจัย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์วิศวกรและสมุหบัญชี จ านวนv200 คน จากบริษัทฯ ต่างๆ 9 
แห่ง ในเมืองพิทสเบิร์ก มลรัฐเพนซิลวาเนีย เพ่ือหาค าตอบว่า “คนชอบงานหรือไม่ งานนั้นมีสาเหตุมา
จากอะไร”ประสบการณ์จากการท างานแบบใดที่ท าให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีและ
ความรู้สึกท่ีมีต่อประสบการณ์แต่ละแบบนั้นเป็นไปในทางบวกหรือลบ จากผลการวิจัยดังกล่าว เฮอร์ซ
เบอร์ก ได้ตั้งทฤษฏีปัจจัยสองประการขึ้น ปัจจัยสองประการตามทฤษฎีนี้กล่าวถึงปัจจัยกระตุ้น 
(Motivators Factors) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพอใจในการท างาน และปัจจัยค้ าจุน 
(Maintenance Factors) ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่พอใจในการท างาน โดยด้านปัจจัย
กระตุ้น (Motivators Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นปัจจัยที่จูงใจให้คนชอบและ
รักงาน เป็นตัวการสร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงาน มี 5 ประการ คือ  

1) ความส าเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้น
และประสบความส าเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จักปูองกันปัญหาที่เกิดขึ้น 
ครั้งเมื่อผลงานส าเร็จเกิดความรู้สึกพึงพอใจในผลส าเร็จของงานนั้น  

2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การที่ได้รับการยอมรับนับถือ ไม่ว่า
จากผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผู้มาขอรับค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนับถือ
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นี้อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลังใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดที่ท าให้
เห็นถึง การยอมรับในความสามารถ  

3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (Work itself) หมายถึง งานนั้นเป็นงานที่น่าสนใจต้องอาศัย
ความคิด ริเริ่มท้าทายให้ต้องลงมือท าหรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถท าตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยล าพัง
แต่ผู้เดียว  

4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานใหม่ 
ๆ และมีอ านาจรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในงานนั้นๆ โดยไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด  

5) ความก้าวหน้า (Advancement and growth in capacity) หมายถึง ได้รับเลื่อนขั้น
เลื่อนต าแหน่ง ให้สูงขึ้นของบุคคลในองค์การการ มีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม หรือได้รับ
การฝึกอบรม  
และด้านปัจจัยค้ าจุน (Maintenance Factors) ปัจจัยค้ าจุนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของ
งานที่คนงานต้องเกี่ยวข้องอยู่เสมอ หากคนงานไม่ได้รับการตอบสนองในปัจจัยเหล่านี้อย่างเพียงพอ
แล้ว จะน าไปสู่ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ ปัจจัยค้ าจุนมีอยู่ 9 ประการ คือ 
 1) เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรมใน
หน่วยงาน   
2) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth)  หมายถึง โอกาสที่จะได้รับ
การแต่งตั้ง เลื่อนต าแหน่ง และได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ 
      3) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal 
Relations Supervisor, Peers) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจอันดีและ
มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับ บัญชา ผู้ร่วมงาน 
  4) สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับของสังคม มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี 
  5) เทคนิคการนิเทศ (Supervision Technique) หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชา
ในการด าเนินงาน หรือการยึดหลัก ความยุติธรรมในการบริหาร 
  6) นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึง การ
จัดการ การบริหารงานขององค์การและการติดต่อสื่อสารในองค์การ 
  7) สภาพการปฏิบัติงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น 
แสง สี เสียง อากาศ ชั่วโมงการท างาน 
 8) ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจาก
งานของเขา 
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 9) ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงใน
การปฏิบัติงาน และยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ 

Herzberg ยังเสนอให้องค์การกระตุ้นให้พนักงานพึงพอใจในงานเพราะจะท าให้องค์การ
ประสบความส าเร็จ โดยที่ไม่ละเลยการให้ความส าคัญแก่ปัจจัยค้ าจุน เพราะถ้าปัจจัยค้ าจุนอ่อนแอจะ
สร้างความไม่พอใจให้แก่พนักงานมาก และจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ท าให้พนักงานไม่พอใจ
งานที่ท าหรือปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่องค์การ ดังนั้นถ้าผู้บริหารสามารถที่จะลดความไม่
พึงพอใจของพนักงาน หรือปูองกันความไม่พึงพอใจของพนักงานไม่ให้เกิดขึ้นก็จะเป็นผลในการลด
ความคับข้องใจ และความรู้สึกในปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงานจะลดลง หลังจากนั้นค่อยเริ่มกระตุ้น
ด้วยปัจจัยจูงใจจะเป็นการง่ายและได้ผลดีกว่า จากทฤษฎีนี้สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการท างาน ได้แก่ การจ่ายค่าจ้างตอบแทน ความส าคัญของตนต่อองค์การ การ
ยอมรับนับถือ ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความส าเร็จของงาน ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน นโยบาย การบริหารงานและสภาพการท างาน55  
 

ข้อมูลพื้นฐานของคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 เปิดเป็นคณะวิชาที่ 6 ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาล าดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกเม่ือวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยมี ฯพณฯ
ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น เป็นผู้
รักษาการคณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษาท่ีจะ
ประกอบวิชาชีพครูผู้สอน ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระยะแรกท่ีเปิดสอนมี 4 สาขา
วิชาเอกคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ มีนักศึกษารุ่นที่ 1 รวม 31 คน  

พ.ศ. 2514 ได้ท าการแบ่งส่วนราชการตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี และท าการแบ่งส่วน
ราชการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2514 ภายในคณะ
ศึกษาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการดังนี้  

1. ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 

                                                           
55Frederick. Herzberg, “Work and the nature way” (New York: The Work 

Publishing, 1967), 3-139. 
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2. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
3. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
4. ภาควิชาการบริหารและการนิเทศ 
5. ส านักงานเลขานุการ 
พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเพ่ิมคุณวุฒิ และพัฒนาความรู้ และทักษะการ

สอนให้แก่ครูประจ าการในสถานศึกษาระดับต่างๆ สภามหาวิทยาลัยจึงอนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ 
ด าเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาบุคคลภายนอก (ภาคพิเศษ) เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคพิเศษ) 

พ.ศ. 2516 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น และเปิดรับ
นักเรียนรุ่นแรกทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในปี พ.ศ. 2517 ต่อมาขยายการศึกษาเพ่ิมขึ้น
โดยเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่องเป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทย 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรเพ่ิมขึ้นหลายสาขาวิชา
ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา โดยปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต 10 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสั งคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ในส่วนของระดับบัณฑิตศึกษาได้เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิต 12 สาขา สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาจิตวิทยา
ชุมชน สาขาวิชาพัฒนศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชา
หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต 4 สาขาวิชา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและ
การพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและ
การพัฒนามนุษย์ สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
นอกจากนี้ได้เปิดมนุษย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนและสาขาวิชาพัฒนศึกษา 

ที่ตั้ง คณะศึกษาศาสตร์ตั้งอยู่เลขท่ี 6 ถนนมรรคาใน อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
รหัสไปรษณีย์ 73000 

วิสัยทัศน์ 

     “องค์กรแห่งการสร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศ และเป็นผู้น าทางวิชาชีพ (Organization of 

Creativity, Excellence and Professional) ในการผลิต พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาที่
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มีคุณภาพ คุณธรรม น าสังคม มีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้น าการวิจัยและบริการการศึกษาในระดับ

มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ 
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพันธกิจในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 2. ส่งเสริมความเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการศึกษา การวิจัย นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
 3. อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยไปสู่ประชาคมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
สากล 
 4. ให้บริการวิชาการด้านศึกษาศาสตร์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
เพ่ือสังคม 

5. จัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

วัตถุประสงค์ 
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

2. เพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการศึกษาการวิจัย นวัตกรรม
ทางการศึกษา 

3. เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยไปสู่ประชาคมทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับสากล 

4. เพ่ือให้บริการวิชาการด้านศึกษาศาสตร์และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้เพื่อสังคม 

5. เพ่ือจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

หน่วยงานภายในประกอบได้ด้วย 

1. ภาควิชา 
1) ภาควิชาการบริหารการศึกษา            2) ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
3) ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา             4) ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
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5) ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา            6) สาขาการศึกษา 
7) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา                8) ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
9) สาขาวิชาการประถมศึกษา               10) สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
11) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา            12) สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ             
13) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

2. โรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา) 
3. โรงเรียนสาธิต (ประถมศึกษา) 
4. โรงเรียนสาธิต (ปฐมวัย)56 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

ศิรินันท์ แสงสิงห์  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและองค์การ

แห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

ว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีบรรยากาศองค์การโดยรวมและลักษณะการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีดังนี้ 1) 

การเป็นบุคคลที่รอบรู้มีความสัมพันธ์กับอายุ อายุการท างาน บรรยากาศองค์การด้านความท้าทาย

และความรับผิดชอบ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง ด้านการเปิดโอกาสให้การ

เรียนรู้โดยการทดลอง และด้านการท างานเป็นทีม 2) การมีแบบแผนความคิดมีความสัมพันธ์กับเพศ

อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุการท างาน บรรยากาศองค์การด้านด้านความท้าทายและ

ความรับผิดชอบ ด้านความขัดแย้ง ด้านการเปิดโอกาสให้การเรียนรู้โดยการทดลองและด้านการ

ท างานเป็นทีม 3) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับอายุ ระดับการศึกษา ประเภท

บุคลากร อายุการท างาน บรรยากาศองค์การด้านการให้รางวัลและการลงโทษ ด้านมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและความคาดหวัง ด้านการเปิดโอกาสให้การเรียนรู้โดยการทดลองและด้านการท างานเป็น

                                                           
56 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,แผนการด าเนินงาน.เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 

2559,เข้าถึงได้จาก  http://www.educ.su.ac.th 

http://www.ss.educ.su.ac.th/
http://www.satit.su.ac.th/
http://www.satitele.su.ac.th/
http://satit-kind.su.ac.th/
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ทีม 4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับอายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุการ

ท างาน บรรยากาศองค์การด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ ด้านการการเปิดโอกาสในการ

เรียนรู้โดยการทดลอง และด้านการท างานเป็นทีม 5) การคิดอย่างเป็นระบบมีความสัมพันธ์กับ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อายุการท างาน บรรยากาศองค์การด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ ด้าน

การให้รางวัลและการลงโทษ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง ด้านการเปิดโอกาสให้

การเรียนรู้โดยการทดลองและด้านการท างานเป็นทีม57 

 อิทธิพล ศรีรัตนะ ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับบรรยากาศองค์การ

ในโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พบว่า บรรยากาศองค์การในโรงเรียนคาทอลิก อัคร

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้

ดังนี้ ด้านการจูงใจ ภาวะผู้น า กระบวนการควบคุมบังคับบัญชา การก าหนดเปูาหมาย เปูาหมายของ

ผลการปฏิบัติและการฝึกอบรม การปฏิสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารและการตัดสินใจ58  

 บุตรี ถิ่นกาญจน์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง บรรยากาศองค์การที่เอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่

องค์การแห่งการเรียนรู้การศึกษา  หน่วยงานผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี พบว่า 

บรรยากาศองค์การที่เอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้การศึกษา หน่วยงานผลิตบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก59 

กนิษฐา เปรมปรีชาญาณ ได้ท าการศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การมีขวัญก าลังใจสูง ด้านการผนึกก าลังในการ
                                                           

57ศิรินันท์ แสงสิงห์  “ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ : 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” (สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550),  บทคัดย่อ. 

58 อิทธิพล ศรีรัตนะ, “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับบรรยากาศองค์การในโรงเรียน
คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2550), 110 

59 บุตรี ถิ่นกาญจน์, “บรรยากาศองค์การที่เอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
การศึกษา  หน่วยงานผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552), ง. 
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ท างาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการมีโอกาสในการท างาน ด้านการไว้วางใจ ด้านการเอ้ืออาทรต่อ
กัน ด้านการปรับปรุงหน่วยงาน ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง60 

อัจฉราภรณ์  บัวลังกา ได้ท าการศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การในโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 พบว่า บรรยากาศองค์การในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก61 

อวยชัย จาตุรพันธ์ ได้ท าวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร พบว่า 1)การใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและราย
ด้าน 2)บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน 3)การใช้อ านาจของผู้บริหารกับบารรยากาศองค์การของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและรายคู่
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0162  
 ชุลีพร เพ็ชรศรี ที่ศึกษาคุณลักษณะของผู้ตามและบรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พบว่า คุณลักษณะของผู้ตามและบรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

                                                           
60กนิษฐา เปรมปรีชาญาณ, “บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3” (การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง.   

61อัจฉราภรณ์  บัวลังกา, “บรรยากาศองค์การในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง.  

62อวยชัย จาตุรพันธ์, “การใช้อ านาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง. 



 45 
 

 
 

พนักงาน กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับสูง63 

 ณัฐนันท์พร เอ่ียมแท้ ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับบรรยากาศ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5  ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศโรงเรียน สังกัด

เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 5 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิม

เลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง ความเคารพนับถือ 

การปรับปรุงสถานศึกษา ความไว้วางใจ ความสามัคคี ความเอ้ืออาทรต่อกัน การมีขวัญก าลังใจสูง 

และการมีโอกาสในการท างาน 64 

 ฉวีวรรณ เอ่ียมพญา ที่ได้ศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน

ของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า โดยภาพรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมาก 65 

 รัชนี วัฒนภิรมย์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโครงการกับความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก66 

                                                           
63 ชุลีพร เพ็ชรศรี, “คุณลักษณะของผู้ตามและบรรยากาศองค์กรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
,2557), ง. 

64ณัฐนันท์พร เอ่ียมแท้, “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับบรรยากาศโรงเรียน สังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), ง.  

65ฉวีวรรณ เอ่ียมพญา, “บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), ง. 



 46 
 

 
 

 สุภาวดี จินดาหลวง ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ

บริหารส่วนต าบล อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก ปัจจัยเกื้อหนุนอยู่ในระดับปาน

กลาง67   

 ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

วิทยาลัยราชพฤกษ์ ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์โดย

รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ยกเว้นด้านสถานที่ท างานท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง68 

 กัลทลัส ทองบุญมา ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการสื่อสารกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับ

มาก โดยมีความพึงพอใจในด้านความสัมฤทธิ์ผลการท างานมากที่สุด โดยพึงพอใจในระดับมาก และมี

ความพึงพอใจน้อยที่สุด ในด้านเงินเดือน มีระดับพึงพอใจในระดับปานกลาง69 

                                                                                                                                                                      

66รัชนี วัฒนภิรมย์, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโครงการกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), ง. 

67สุภาวดี จินดาหลวง, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน”(ภาคนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง, 2550), ก. 

68ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์”(รายงานวิจัย 
ทุนอุดหนุนจากวิทยาลัยราชพฤกษ์, 2552), 55  

69กันทลัส ทองบุญมา, “ความพึงพอใจในการสื่อสารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์”(รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญาวารสารศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), บทคัดย่อ  
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ภาวิณี เรืองศรี ได้จัดท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

บุคลากร สถาบันพลศึกษา จังหวัดเขตภาคกลาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานบุคลากร สถาบันพลศึกษา จังหวัดเขตภาคกลาง กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จของงาน ด้าน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือและก้าวหน้า อยู่ในระดับ

มาก ตามล าดับ70 

 บุญมี เวียงนนท์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

พบว่า ครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 

1 มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือโดย

รวมอยู่ในระดับมาก71 

 วิมลมณี นนทเสน ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีศึกษา โรงพยาบาลรัฐแห่ง

หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านความส าเร็จ

ในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

และด้านลักษณะของงาน พบว่า มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก72 

                                                           
70ภาวิณี เรืองศรี, “ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากร 

สถาบันพลศึกษา จังหวัดเขตภาคกลาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา”(วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิตครุศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2554), 94  

71บุญมี เวียงนนท์, “ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1”(สารนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย, 2556), 
106  

72 วิมลมณี นนทเสน, “ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีศึกษา โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร” (การค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556),100 
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 ศรัณยา ชูรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

สังกัดส านักงานเกษตร จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมีความพึง

พอใจระดับมากในภาพรวม รวมทั้งหัวข้อความภูมิใจต่อองค์กรที่สร้างประโยชน์ต่อสั งคม 

สภาพแวดล้อมในการท างาน งานในความรับผิดชอบ ภาวะผู้น าและวัฒนธรรมองค์กร และการสื่อสาร

ในองค์กร73  

 อนุศรา โกงเหลง วิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต

จากมากไปน้อยคือ ลักษณะงาน เพ่ือนร่วมงาน การได้รับการยอมรับ การนิเทศงาน หน่วยงานและ

การจัดการ สภาพการท างาน การเลื่อนต าแหน่ง เงินเดือน ผลประโยชน์เกื้อกูล74  

ดวงนภา แจ้งมรคา ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน

วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและ

                                                           
73ศรัณยา ชูรัตน์ “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สังกัด

ส านักงานเกษตร จังหวัดนครพนม”,(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหาร
การศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2556), ง.  

74อนุศรา โกงเหลง, “คุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร”,
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง.  



 49 
 

 
 

รายด้านทุกด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ สภาพการปฏิบัติงาน การได้รับการยอมรับ 

ความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้บังคับบัญชา และนโยบายและการบริหารงาน75 

งานวิจัยต่างประเทศ 

 แพสซิเออร์ดิส (Pashiardis)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  บรรยากาศโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาจากทัศนคติของผู้บริหารและครูชาวไซปรัส โดยท าการส ารวจ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวกับ

บรรยากาศโรงเรียน ได้แก่ การสื่อสาร การร่วมมือ โครงสร้างองค์การและนักเรียน ผู้บริหารและครูใน

โรงเรียนระถมศึกษา มัธยมศึกษา  พบว่า  บรรยากาศโรงเรียนของพวกเขาเป็นที่น่าพอใจด้วยค่าเฉลี่ย 

2.33 ในระดับสเกลของลิเคิร์ท ค่าเฉลี่ยของตัวแปรโครงสร้างขององค์การมีค่าต่ าที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ย 

2.26 ตัวแปรนักเรียนมีค่าเฉลี่ย 2.29 การร่วมมือมีค่าเฉลี่ย 2.31 ดังนั้นสรุปได้ว่าตัวแปรดังกล่าวเป็น 

ตัวแปรที่จ าเป็นในการน าไปปรับปรุงบรรยากาศโรงเรียน76 

โคเฮนและคณะ (Cohen and other) กล่าวว่าบรรยากาศโรงเรียนคือ คุณภาพและลักษณะ

ของชีวิตในโรงเรียนซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบประสบการณ์ของคนที่อยู่ในโรงเรียนที่ส่งผลต่อบรรทัดฐาน 

เปูาหมาย ค่านิยม ความสัมพันธ์ของบุคคล การจัดการเรียนการสอนและโครงสร้างขององค์การใน

โรงเรียน นอกจากนี้ ชีวิตในโรงเรียนยังรวมไปถึงระดับความปลอดภัยที่โรงเรียนต้องดูแล ประเภทของ

                                                           
75ดวงนภา แจ้งมรคา, “ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพของ

ผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2557), บทคัดย่อ  

76Georgia Pashiardis,  “School Climate in Elementary and Secondary Schools: 
Views of Cypriot Principles and Teacher,”The International Journal of Educational 
Management 14, 5  (2000) 
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0951354x&volume=14&volume=14
&issue=5&articleid=838759&show=abstract 
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ความสัมพันธ์ที่ยังคงมีอยู่ในโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในการที่จะแลกเปลี่ยนทัศนะและ

การมีส่วนร่วมในโรงเรียน 77 

ลิทวินและสตริงเกอร์ Litwin & Stringer ได้ท าการวิจัยถึงปัจจัยที่ท าให้บรรยากาศของ

องค์การที่ดีเหมาะแก่การงานหรือไม่นั้น พบว่า ด้านความชัดเจนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน การรับรู้

ความท้าทายของงานจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการสนองตอบความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ในท านอง

เดียวกันกับการรับรู้ผลของการปฏิบัติงานเท่ากับเป็นการบอกกล่าวให้พนักงานรู้ถึงความแตกต่าง

ระหว่างงานที่ท าได้กับ มาตรฐานที่องค์การคาดหมาย ซึ่งการรับรู้นี้เองเป็นสิ่งกระตุ้นและเป็นแรงจูงใจ

ความต้องการประสบความส าเร็จในงาน อันจะท าให้เกิดความพึงพอใจในงานและพัฒนาให้เกิด

ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การในที่สุด78 

เดวิสสัน (Davidson) ได้ท าการวิจัยกับพนักงานโรงแรมจ านวน 1,443 คน ในประเทศ

ออสเตรีย ได้พบความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ การรับรู้ของพนักงานส่งผลต่อความพึง

พอใจของลูกค้า ซึ่งการที่มีบรรยากาศองค์การที่ดีจะส่งผลให้เกิดคุณภาพส าหรับการบริการ โดยการ

ส ารวจผลกระทบของการรวมกลุ่มของคนที่มีความคิดริเริ่มในเรื่องของบรรยากาศองค์การและ

คุณภาพการให้บริการรวมถึงประสิทธิภาพการท างาน ได้น าเสนอและท าการอภิปรายการเชื่อมโยง

ระหว่างบรรยากาศองค์การส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ โดยชี้ให้เห็นว่าหากการบริการที่ดีมี

คุณภาพจะส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจกับการบริการนั้นรวมทั้งยังส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานในโรงแรมได้อีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้เดวิสันได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับโรงพยาบาลในด้าน

ความเชื่องโยงกันระหว่างบรรยากาศองค์การส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของบุคลากรใน

โรงพยาบาลและส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ปุวยที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาลด้วย79 

                                                           
77Jonathan Cohen and other,  “School Climate: Research,Policy,Practice, and 

Teacher education,”  Teachers College Record  111 (2009)  
78George H. Litwin and Robert A. Stringer, Jr., Motivation and Organization 

Climate (Boston, Division of Research, Graduate School of Business Administration, 
Harvard University, 1968), 81–82 

79M.C.G. Davidson, “Does organizational climate add to service quality in 
hotels?”, Journal of Contemporary Hospitality Management, 15/4, pp. 2003, 206-
213. 
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เฟิร์มฮามและคณะ (Furnhama and others) ได้คึกษาท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะบุคลิกภาพและความพึงพอใจในการท างาน งานวิจัยนี้ได้ศึกษาหาความสัมพันธ์

ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพและความพึงพอใจในการท างาน ในการศึกษาแรกได้ท าการสอบถาม

ผู้สมัครงานโดยการให้กลุ่มประชากรตัวอย่างท าแบบสอบถามเพ่ือจัดล าดับความต้องการและความพึง

พอใจที่อยากได้รับในการท างาน ซึ่งปัจจัยที่ได้นั้นมีลักษณะเป็นไปตามทฤษฎีความพึงพอใจและความ

ไม่พึงพอใจที่สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ ในการศึกษาที่สองได้ท าการสอบถามลูกจ้างโดยให้กลุ่ม

ประชากรตัวอย่างท าแบบสอบถามเพ่ือหาบุคลิกภาพ 5 อย่างและความพึงพอใจในงาน ซึ่งวัดได้จา

การที่กลุ่มประชากรพิจารณาถึงความส าคัญของสภาพแวดล้อมที่ท างานกับความพึงพอใจในงาน

ปัจจุบัน ซึ่งถือว่าคุณลักษณะบุคลิกภาพมีการแปรผันกันในส่วนของการจัดล าดับความส าคัญกับระดับ

ความพึงพอใจในการท างานอยู่ในที่มีปริมาณจ านวนร้อยละที่น้อย ซึ่งสรุปได้ว่าลักษณะบุคลิกภาพนั้น

มีความเกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคล ในส่วนของสภาพแวดล้อมในการท างาน

หรือระดับความพึงพอใจในการท างาน80 

 เค เค เจนและคณะ (K.K. Jain and Others) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 

โดยท าการศึกษาปัจจัยที่มีความเก่ียวข้อง 2 ปัจจัย คือบรรยากาศองค์การและความเครียดในงาน โดย

ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามจ านวน 3 ฉบับ โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานในต าแหน่งผู้จัดการ

และต าแหน่งวิศวกรจ านวน 158 คน จากบริษัทน้ ามันในประเทศอินเดีย ผลการวิจัยพบว่า 

บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน ถึงแม้ระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ

ของพนักงานทั้ง 2 ต าแหน่งจะมีความแตกต่างกัน แต่ผลของระดับความพึงพอใจในงานนั้นไม่แตกต่าง

กัน81 

                                                           
80 Adrian Furnham and others, “Do personality factors predict job 

satisfaction” (Ed.D dissertation, Trois-Rivieres,Quebec Business Department University 
du Quebec a Trois-Rivieres,2002), Abstract  

81K.K. Jain and others, Job Satisfaction as Related to Organization Climate and 
Occupational : A Case Study of Indian Oil, Internation Review of Business 
Resesearch Papers, 3, 5 (2007): 193-208 
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สรุป 
จากผลการศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์การสรุปได้ว่า 

บรรยากาศองค์การมีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา  เนื่องจาก

บรรยากาศองค์การประกอบไปด้วย1) ความเคารพนับถือ (Respect) 2) ความไว้วางใจ (Trust) 3) 

การมีขวัญก าลังใจสูง (High morale) 4) โอกาสในการมีส่วนร่วม (Opportunity for input) 5) 

ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง (Continuous academic and social growth) 6) 

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Cohesiveness) 7) การปรับปรุงโรงเรียน (School renewal) 8) 

ความเอาใจใส่ (caring)  ดังนั้นบรรยากาศองค์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร ตามแนวคิดของล็อค (Locke) ประกอบด้วย 9 ตัวแปร ดังต่อไปนี้ 1) ลักษณะงาน 

(Work) 2) เงินเดือน (Salary) 3) การเลื่อนต าแหน่ง (Promotion) 4) การได้การยอมรับนับถือ 

(Recognition) 5) ผลประโยชน์เกื้อกูล  (Benefits) 6) สภาพการท างาน (Working Conditions) 7) 

การนิเทศงาน (Supervision) 8) เพ่ือนร่วมงาน (Co-workers) 9) หน่วยงานและการจัดการ 

(Company and management) 
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บทที่ 3  
การด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 

1) บรรยากาศองค์กรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 3) ความสัมพันธ์ของบรรยากาศ

องค์กรกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดยใช้บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร ตามแนวคิดของฟ็อกซ์และ

คณะ (Fox and others)  และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามแนวคิดของล็อค 

(Locke)  ในการด าเนินการวิจัย  ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและ

ระเบียบวิธีวิจัย  ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

  เพ่ือเป็นแนวทางให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุจุดมุ่งหมายของการวิจัย     

ที่ก าหนดไว้  ผู้วิจัยจึงก าหนดขั้นตอนของการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน  คือ 

   ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  เป็นการศึกษาข้อมูล สถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ต่าง ๆ จากต ารา เอกสารทางวิชาการ  วารสาร  เว็บไซต์  ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ  เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าโครงร่างงานวิจัย  รับข้อเสนอแนะของ

กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  และขออนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิต

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย  เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวม

ข้อมูล  ทดสอบ  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือ  แล้วน าเครื่องมือที่สร้างขึ้น  ไปเก็บข้อมูล

จากประชากรแล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาตรวจสอบความถูกต้อง  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติ  และแปลผล การวิเคราะห์ข้อมูล 
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย  เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย

น าเสนอคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

ตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ  จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

  เพ่ือให้งานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัย

จึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย  ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการ

เลือกตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยแบบ

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว  ตรวจสอบสภาวการณ์  ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-

experimental case study design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

                                                                         

    เมื่อ R หมายถึง  ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 

      X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 

      O หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาตามหลักสูตร 

                       

                                                 O            

 

          R                            X 
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ประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จ านวน 297 คน 

กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 169 คน ซึ่งผู้วิจัยได้มาโดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย

เปิดตารางการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Kerjcie and Morgan)82 แล้ว

ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างตามโอกาสทางสถิติ ( probability  sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท 

(stratified  random  sampling) ประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังตาราง 

ตาราง จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

สายวิชาการ 193 110 

สายสนับสนุน 104 59 

รวม 297 169 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ตัวแปรที่ประกอบด้วย ตัวแปรพ้ืนฐาน  ตัวแปรต้น  และตัวแปรตาม  

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ตัวแปรพื้นฐาน  เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  

จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานในหน่วยงานนี้ ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน  
                                                           

82 Robert Krejcie, And Daryle W. Mogan, “Determining Sample Size for 
Research Activities,” Journal for Education and Psychological Measurement 
3,(November.1970): 608. 
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 2. ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรที่ประกอบด้วย ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ดังนี้ 
2.1 ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับบรรยากาศองค์การตามแนวคิดของ              

ฟ็อกซ์และคณะ (Fox and Others) ประกอบด้วย 8 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   2.1.1 ความเคารพนับถือ (Respect: X1) หมายถึง บุคลากรเห็นว่าตนเองมี
คุณค่า มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับ สถาบันการศึกษาควรเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีความเคารพ
ในตนเองและผู้อ่ืน 
   2.1.2 ความไว้วางใจ (Trust: X2) หมายถึง ความมั่นใจของบุคคลที่เชื่อมั่น
ว่าบุคคลอื่นจะแสดงพฤติกรรมที่ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ มีความรู้สึกเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และเชื่อว่า
บุคคลอื่นจะท าตามค าพูดและไม่ท าให้ผิดหวัง 
   2.1.3 การมีขวัญก าลังใจสูง (High morale: X3) หมายถึง บุคลากรที่มีขวัญ
ก าลังใจสูงจะรู้สึกพอใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสถาบัน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
   2.1.4 โอกาสในการมีส่วนร่วม (Opportunity for input: X4) หมายถึง 
บุคลากรเมื่อมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการเสนอความคิดและตัดสินปัญหาส าคัญๆขององค์การ 
ต้องใช้โอกาสอย่างเต็มที่และยอมรับว่าความคิดเห็นของตนได้รับการพิจารณา 
   2.1.5 ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง (Continuous 
academic and social growth: X5) หมายถึง บุคลากร แต่ละคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติในด้านวิชาการ สังคม และกายภาพ 
   2.1.6 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Cohesiveness: X6) หมายถึง ความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวัดได้จากความรู้สึกของบุคคลที่ต่อสถาบัน ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน 
มีความต้องการอยู่ที่สถานศึกษา ต้องการโอกาสที่จะแสดงความสามารถในสถาบันร่วมกับบุคคลอ่ืน 

2.1.7 การปรับปรุงองค์การ (School renewal: X7) หมายถึง  
สถาบันการศึกษาเป็นองค์การที่ควรมีการจัดท าโครงการพัฒนาต่างๆ มีการปรับปรุงตนเองในแง่ของ
การเจริญเติบโต การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงมากกว่าการด าเนินการตามกระบวนการแบบเดิม
ตลอดเวลา ซึ่งจ าเป็นต้องจัดการพัฒนาและปรับปรุงตัวเองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล เพ่ือรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ท่ีจะก่อให้เกิดความเครียดและความขัดแย้ง 
   2.1.8 ความเอาใจใส่ (Caring: X8) หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาต้องมี
ความรู้สึกว่าตนเองได้รับการเอาใจใส่จากบุคคลอื่นในฐานะเป็นบุคคลหนึ่ง ซึ่งอยู่ร่วมกันในสังคมแต่ละ
คนต้องรู้และเข้าใจธรรมชาติของเพ่ือนร่วมงาน 
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 3. ตัวแปรตาม (Ytot)  เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ตามแนวคิดของล็อค (Locke) ประกอบด้วย 9 ด้าน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   3.1 ลักษณะงาน (Work: Y1) ประกอบด้วย ความน่าสนใจในตัวงาน ความยากง่าย
และความแปลกใหม่ของงาน โอกาสพัฒนาเรียนรู้หรือศึกษาดูงาน ปริมาณงาน โอกาสที่จะท างานนั้น
ประสบความส าเร็จ มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมการก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน 
  3.2 เงินเดือน (Salary: Y2) หมายถึง ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับเป็น
การตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ถือเกณฑ์การจ่ายเหมาเป็นรายเดือนและถือเป็นรายได้ประจ าตลอด
การปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มท างานจนกระท่ังพ้นสภาพ ลาออก เกษียณอายุราชการ 
  3.3 การเลื่อนต าแหน่ง (Promotion: Y3) หมายถึง การมอบหมายงานให้บุคคลได้
ท างานในต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยปกติต าแหน่งที่สูงขึ้นไปนี้บุคคลจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นและได้รับ
ค่าจ้างมากข้ึนกว่าเดิม เป็นการเพ่ิมสถานะของบุคคลให้สูงขึ้น รวมทั้งการขึ้นเงินเดือนค่าจ้างด้วย การ
เลื่อนต าแหน่งนี้เป็นที่ต้องการของคนทุกคน เพ่ือเป็นทางหนึ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ 
  3.4 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition: Y4) หมายถึง การได้รับการยอมรับ
นับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้
ก าลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างหนึ่ง
อย่างใดบรรลุผลส าเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงานด้วย 

3.5 ผลประโยชน์เกื้อกูล  (Benefits: y5) หมายถึง สิ่งสนองความพอใจ ผลประโยชน์ 
เกื้อกูล ที่ดีเป็นสิ่งดึงดูดบุคคลให้มาท างานกับองค์การและยังท าให้บุคคลไม่ลาออกจากงานด้วย
บ าเหน็จบ านาญตอบแทน การให้สวัสดิการการรักษาพยาบาล การให้วันหยุดงานประจ าปี และการได้
ค่าใช้จ่ายระหว่างลาพักผ่อน 

3.6 สภาพการท างาน (Working Conditions: Y6) หมายถึง ชั่วโมงการท างาน  
ช่วงเวลาพัก เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน อุณหภูมิ การถ่ายทอด ความชื้น ที่ตั้งรูปแบบ การ
ก่อสร้างของอาคารสถานที่ท างาน 

3.7 การนิเทศงาน (Supervision: Y7) หมายถึง การได้รับการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือ 
แนะน าจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ด้วยความมีเทคนิคกลวิธีที่ดี การให้คุณให้โทษความมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี และทักษะในด้านการบริหารงานของผู้บริหาร 

3.8 เพ่ือนร่วมงาน (Co-workers: Y8) หมายถึง ความรู้ความสามารถของเพ่ือน 
ร่วมงานการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความมีมิตรภาพอันดีต่อกันมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความ
ไว้ใจช่วยเหลือเติมเต็มซึ่งกันและกัน ที่เอาความสามารถเด่นของแต่ละคนมาท าให้ทีมเข้มแข็งขึ้น 
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เพราะแต่ละคนมีความสามารถต่างกัน ต้องรับข้อด้อยของคนในทีมได้ ที่ส าคัญต้องไม่ฝืนความถนัด
ของแต่ละคน เพราะหากฝืนไปย่อมเกิดความเสียหายต่อทีมงานและความส าเร็จของงาน 

3.9 หน่วยงานและการจัดการ (Company and management: Y9) หมายถึง 
ความเอาใจใส่บุคลากรในหน่วยงาน นโยบาย การบริหารหน่วยงาน โครงสร้างซึ่งเป็นกลไกที่ท าให้ชีวิต
สามารถร่วมกันท างานได้ดีโดยต้องมีการจัดกลุ่มงาน ก าหนดและมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ก าหนดความสัมพันธ์ให้บรรลุถึงเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

เครื่องมือในการวิจัย 

  เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ  แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) เพ่ือสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) 
ต าแหน่งปัจจุบัน 4) ระดับการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (forced choice) 
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร ตามแนวคิดของฟ็อกซ์และคณะ (Fox and 
others) จ านวน 45 ข้อ 
 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามแนวคิดของล็อค 
(Locke) จ านวน 53 ข้อ 
 แบบสอบถามตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามชนิดจัดล าดับคุณภาพ (Rating 
Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) จัดล าดับคุณภาพ 5 ระดับ มีค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง   บรรยากาศองค์การหรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
                อยู่ในระดับ มากท่ีสุด ให้มีน้ าหนัก คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
ระดับ 4 หมายถึง  บรรยากาศองค์การหรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

                          อยู่ในระดับ มาก ให้มีน้ าหนัก คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง   บรรยากาศองค์การหรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

                          อยู่ในระดับ ปานกลาง ให้มีน้ าหนัก คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับ 2 หมายถึง   บรรยากาศองค์การหรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

                          อยู่ในระดับ น้อย ให้มีน้ าหนัก คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 1 หมายถึง   บรรยากาศองค์การหรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

                          อยู่ในระดับ น้อยที่สุด ให้มีน้ าหนัก คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ   

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเป็นแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนด  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและน าผลการศึกษามาสร้างและปรับปรุงเครื่องมือโดย
การปรึกษากับอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
  ขั้นที่ 2  ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม  โดยน า
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item 
Objective Congruence) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
  ขั้นที่ 3  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่
ประชากร คือ บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 15 ชุด และสายสนับสนุน จ านวน 15 ชุด รวมทั้งสิ้น 30 
ชุด 

ขั้นที่ 4  น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาค านวณหาค่าความเชื่อม่ัน (reliability) ตามวิธี

ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – coefficient) 83 ทั้งนี้ค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.993 
 ขั้นที่ 5 จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรตามขั้นตอนที่วางไว้
ดังต่อไปนี้  

1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือท าหนังสือขอความ 
การตอบแบบสอบถามของแต่ละหน่วยงาน  

  2   ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถาม
คืนจากคณะศึกษาศาสตร์ด้วยตนเอง 
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม กรณีท่ีได้รับแบบสอบถามไม่ครบหรือ
แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยได้ติดต่อเพ่ือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ทั้งนี้ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์
อย่างแท้จริง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

                                                           

  83 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3nd ed. (New York : 
Harper and Row Publisher, 1974),161.  
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  เมื่อได้รับข้อมูลทั้งหมดคืนมา  จึงพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมด  เพ่ือคัดเลือก

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน แล้วรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลง

รหัส จากนั้นน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย   

  เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ศึกษา  และได้ข้อค าถามที่
ต้องการทราบในการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้ความถี่ 
(frequency) และร้อยละ (percentage) 
  2. การวิเคราะห์บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผู้วิจัยใช้
ค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ซึ่งการวิเคราะห์
ระดับของบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง   บรรยากาศองค์การหรือความพึงพอใจ                 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับ มากที่สุด  

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง  บรรยากาศองค์การหรือความพึงพอใจ               
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับ มาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง   บรรยากาศองค์การหรือความพึงพอใจ                     
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับ ปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง   บรรยากาศองค์การหรือความพึงพอใจ                   
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับ น้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง   บรรยากาศองค์การหรือความพึงพอใจ                    
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
  3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Person’s product moment correlation coefficient) แล้วพิจารณาค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามรายละเอียดดังนี้ 
 ตั้งแต่ .07 ขึ้นไป แสดงว่า ตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
  .30 - .69 แสดงว่า ตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
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ต่ ากว่า .30 ลงไป  แสดงว่า ตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
 

สรุป 
การวิจัยเรื่องบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือทราบบรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และความสัมพันธ์ของ

บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประชากร คือ ประเภทกลุ่ม

บุคคลากร จ านวน  2  ประเภท มีประชากรรวม 297 คน กลุ่มตัวอย่าง 169 คน  เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ ตามแนวคิดของตามแนวคิดของฟ็อกซ์และ

คณะ (Fox and others)  และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามแนวคิดของล็อค 

(Locke) สถิติที่ใช้  คือ  ความถี่ (frequency : f) ร้อยละ (percentage : %) ค่ามัชฌิมเลขคณิต 

(Arithmetic  mean : x̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  และการวิเคราะห์

ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จ 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  

งานวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือทราบ 1) ) บรรยากาศองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) ความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การวิจัยครั้งนี้ใช้บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประชากรคือ บุคลากรสายวิชาการและ

บุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 295 คน กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากร

สายวิชาการและบุคลากรสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 169 คน เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยเป็นบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 140 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82.84 

เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบ

ค าบรรยาย จ าแนกออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติ
ของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้แก่บุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายปฏิบัติการ   

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากรจ านวน140 คน จ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์การ

ท างานในหน่วยงานนี้ ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน โดยหา

ความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 

ตารางที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การท างานในหน่วยงานนี้ ต าแหน่งงานปัจจุบัน ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
43 
97 

 
30.71 
69.29 

รวม 140 100.00 
2. อายุ 
   ไม่เกิน 25 ปี 
   26-35  ปี 
   36-45 ปี 
   46-55 ปี 
   56 ปี ขึ้นไป 

 
8 
73 
38 
15 
6 

 
5.71 
52.14 
27.14 
10.71 
4.30 

รวม 140 100.00 

3. ระดับการศึกษา 
     ต่ ากว่าปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 

 
3 
50 
67 
20 

 
2.14 
35.71 
47.86 
14.29 

รวม 140 100.00 

4. ประสบการณ์การท างานในหน่วยงานนี้  
    (เศษปีที่เกิน 6 เดือน นับเพ่ิมอีกหนึ่งปี) 
      ไม่เกิน 5 ปี 

 
 

38 

 
 

27.14 
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สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

      6-10 ปี 
     11-15 ปี 
     16-20 ปี 
     21-25 ปี 
     26 ปี ขึ้นไป 

77 
13 
4 
3 
5 

55.00 
9.29 
2.86 
2.14 
3.57 

รวม 140 100.00 
5. ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
      สายวิชาการ 
      สายสนับสนุน 

 
92 
48 

 
65.71 
34.29 

รวม 140 100.00 

6. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน  
(เศษปีที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี) 
     ไม่เกิน 5 ปี 
     6-10 ปี 
     11-15 ปี 
     16-20 ปี 
     21-25 ปี 
     26 ปี ขึ้นไป 

 
 

58 
61 
13 
3 
1 
4 

 
 

41.43 
43.57 
9.29 
2.14 
0.71 
2.86 

รวม 140 100.00 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า จากจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 140 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงคือ จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 69.29 ส่วนเพศชาย มีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 30.71  

อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 52.14รองลงมา

คืออายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 27.14  อายุ 46-55 ปี จ านวน 15  คน คิดเป็น

ร้อยละ 10.71 อายุไม่เกิน 25 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71  และน้อยที่สุดคือ อายุ  56 ปีขึ้นไป 

จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระดับปริญญาโท 

จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 47.86 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 



 65 
 

 
 

35.71 ระดับปริญญาเอก จ านวน   20 คน และน้อยที่สุดคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.14 ประสบการณ์การท างานในหน่วยงานนี้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ประสบการณ์

การท างานในหน่วยงานนี้ 6-10 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือ ประสบการณ์การ

ท างานในหน่วยงานนี้ ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 27.14  ประสบการณ์การท างานใน

หน่วยงานนี้ 11-15 ปีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.29  ประสบการณ์การท างานในหน่วยงานนี้ 26 ปี 

ขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ประสบการณ์การท างานในหน่วยงานนี้ 16-20 ปี จ านวน 4 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.86 และน้อยที่สุดคือ ประสบการณ์การท างานในหน่วยงานนี้ 21-25 ปี จ านวน 3  คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.14 ต าแหน่งงานในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นสายวิชาการ 

จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 65.71 และสายสนับสนุน จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29

ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประสบการณ์ท างานใน

ต าแหน่งปัจจุบัน6-10 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 43.57 ประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง

ปัจจุบันไม่เกิน 5 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ41.43 ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน11-

15 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.29 ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 26 ปี ขึ้นไป จ านวน 

4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 16-20 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.14  และประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 21-25 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.71 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาบรรยากาศองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม

จ านวน 140 คน โดยจะน าเสนอบรรยากาศองค์การในภาพรวมในตารางที่ 4 

ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวม (Xtot) 
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        (n=140) 

ด้าน บรรยากาศองค์การ X  S.D. ระดับ 
1 ความเคารพนับถือ ( X1) 4.45 0.60 มาก 

2 ความไว้วางใจ (X2) 4.43 0.58 มาก 

3 การมีขวัญก าลังใจสูง (X3)   4.33 0.71 มาก 
4 โอกาสในการมีส่วนร่วม (X4)   4.36 0.64 มาก 

5 ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง (X5) 4.38 0.78 มาก 

6 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (X6) 4.44 0.58 มาก 
7 การปรับปรุงองค์การ (X7) 4.36 0.73 มาก 

8 ความเอาใจใส่ (X8) 4.36 0.62 มาก 
รวม  (Xtot) 4.39 0.57 มาก 

  

 จากตารางที่ 2 พบว่า บรรยากาศองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.39, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากไปถึงมากที่สุด โดยเรียงจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ความเคารพนับถือ      

( = 4.45, S.D. = 0.60) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนอยู่ในระดับมาก คือ ความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน ( = 4.44, S.D. = 0.58) ความไว้วางใจ ( = 4.43, S.D. = 0.58) ความเติบโตทาง

วิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง ( = 4.38, S.D. = 0.78) ความเอาใจใส่ ( = 4.36, S.D. = 0.62) 

โอกาสในการมีส่วนร่วม ( = 4.36, S.D. = 0.64)  การปรับปรุงองค์การ ( = 4.36, S.D. = 0.73) 

และ การมีขวัญก าลังใจสูง ( = 4.33, S.D. = 0.71)  ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.57-0.78 แสดงว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 ส าหรับการศึกษาบรรยากาศองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในแต่ละ

ด้านเป็นรายข้อ ผู้วิจัยได้น าเสนอรายละเอียดในตารางที่ 5-12 ดังนี้ 

 

 

X

X

X X

X X

X X

X
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ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การ                  
              ด้านความเคารพ (X1) 
               (n=140) 

ข้อ ความเคารพนับถือ X  S.D. ระดับ 
1 ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 4.57 0.55 มากที่สุด 

2 
ท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ 

4.56 0.58 มากที่สุด 

3 
ท่านได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถและการ
ยกย่องจากผู้บริหาร 

4.38 0.70 มาก 

4 
ท่านเชื่อว่าเพื่อนร่วมงานของท่านยอมรับในความรู้
ความสามารถของกันและกัน 

4.36 0.75 มาก 

5 
ท่านได้รับการสนับสนุน ความช่วยเหลือจากผู้บริหาร
และเพ่ือนร่วมงาน 

4.36 0.76 มาก 

รวม 4.45 0.60 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่าบรรยากาศองค์การ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร     ด้าน

ความเคารพนับถือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D.= 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดถึงมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด คือ ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  ( = 4.45, S.D.= 0.60)   และ ท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ( = 4.56, S.D. = 0.58) ตามล าดับ และ อยู่

ในระดับมาก คือ ท่านได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถและการยกย่องจากผู้บริหาร ( = 

4.38, S.D. = 0.70) ท่านเชื่อว่าเพ่ือนร่วมงานของท่านยอมรับในความรู้ความสามารถของกันและกัน  

( = 4.36, S.D. = 0.75) และ ท่านได้รับการสนับสนุน ความช่วยเหลือจากผู้บริหารและเพ่ือน

ร่วมงาน ( = 4.36, S.D. = 0.76) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่

ระหว่าง 0.55 - 0.76 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 4  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การ คณะศึกษาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านความไว้ใจ (X2) 

 (n=140) 

ข้อ ความไว้วางใจ X  S.D. ระดับ 

1 
ท่านได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงานจากทุกฝุายใน
หน่วยงาน 

4.39 0.65 มาก 

2 ท่านมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน 4.35 0.78 มาก 

3 ท่านมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของผู้บริหาร 4.40 0.59 มาก 

4 
ท่านรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานเป็นที่พ่ึงพา สามารถปรึกษาปัญหา
ต่างๆได้ 

4.28 0.80 มาก 

5 ท่านมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและองค์การ 4.70 0.52 มากที่สุด 

6 
ท่านมีความความเชื่อมั่นว่าเพื่อนร่วมงานมีความซื่อสัตย์ต่อ
องค์การ 

4.34 0.77 มาก 

7 ท่านเชื่อว่าการบริหารงานของผู้บริหารเป็นไปอย่างโปร่งใส 4.38 0.76 มาก 

รวม 4.43 0.58 มาก 

 จากตารางที่ 4 พบว่าบรรยากาศองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้าน

ความไว้วางใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43 , S.D. = 0.58)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่

ในระดับมากที่สุดถึงมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 

ท่านมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและองค์การ (  =  4.70 , S.D.=0.52)  ส่วนอยู่ในระดับมาก คือ ท่านมี

ความเชื่อมั่นในการบริหารงานของผู้บริหาร (  =  4.40 , S.D.=0.59) ท่านได้รับความไว้วางใจในการ

ปฏิบัติงานจากทุกฝุายในหน่วยงาน  (  = 4.39 , S.D. = 0.65)  ท่านเชื่อว่าการบริหารงานของ

ผู้บริหารเป็นไปอย่างโปร่งใส (  = 4.38 , S.D. = 0.76)  ท่านมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ

ของเพ่ือนร่วมงาน(  = 4.35 , S.D. = 0.78)  ท่านมีความความเชื่อมั่นว่าเพ่ือนร่วมงานมีความซื่อสัตย์

ต่อองค์การ (  = 4.34 , S.D. = 0.77)  และ ท่านรู้สึกว่าเพ่ือนร่วมงานเป็นที่พ่ึงพา สามารถปรึกษา

ปัญหาต่างๆได้ (  = 4.28 , S.D. = 0.80)   ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่
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ระหว่าง 0.65-0.80 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองคกร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้านการมีขวัญก าลังใจ  (X3) 

 (n=140) 

ข้อ การมีขวัญก าลังใจ X  S.D. ระดับ 

1 บุคลากรในองค์การมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 4.29 0.74 มาก 

 บุคลากรในองค์กรมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน  4.34 0.72 มาก 

2 ท่านพึงพอใจในสภาพการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 4.31 0.80 มาก 

3 ท่านมีความสุข สนุกสนานในการปฏิบัติงาน 4.41 0.77 มาก 

4 
ท่านเชื่อว่าบุคลากรในองค์การของท่านชอบท างานใน
องค์การ 

4.21 0.85 มาก 

5 
ผู้บริหารแสดงความมีน้ าใจและสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
ของท่าน 

4.43 0.79 มาก 

รวม 4.33 0.71 มาก 

 จากตารางที่ 5 พบว่าบรรยากาศองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้าน

การมีขวัญก าลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.33, S.D. =0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารแสดงความมี

น้ าใจและสนับสนุนในการปฏิบัติงานของท่าน (  = 4.43, S.D. =0.79)  ท่านมีความสุข สนุกสนานใน

การปฏิบัติงาน ( =    4.41,  S.D. = 0.77)  บุคลากรในองค์กรมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน(  = 

4.34, S.D. =0.72)   ท่านพึงพอใจในสภาพการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ( = 4.31, S.D. =0.80) 

บุคลากรในองค์การมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน (  = 4.29, S.D. =0.74)  และ ท่านเชื่อว่า

บุคลากรในองค์การของท่านชอบท างานในองค์การ (  = 4.21 , S.D. = 0.79)    ตามล าดับ เมื่อ

พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.74-0.85 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองคกร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้านโอกาสในการมีส่วนร่วม  (X4) 

 (n=140) 

ข้อ โอกาสในการมีส่วนร่วม X  S.D. ระดับ 

1 ท่านรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในองค์การ 4.46 0.62 มาก 

2 
ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในโครงการ
ส าคัญๆขององค์การ 

4.34 0.73 มาก 

3 
ท่านมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ 

4.44 0.71 มาก 

4 
ท่านรู้สึกว่าความคิดเห็นของท่านเป็นที่ยอมรับและถูก
น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

4.34 0.74 มาก 

5 
การบริหารงานขององค์การมีคณะกรรมการขององค์การซึ่ง
เป็นตัวแทนจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง 

4.38 0.73 มาก 

6 
ขณะที่บุคลากรในองค์การไม่สามารถร่วมออกเสียงในทุกๆ
การตัดสินใจในองค์การที่มีผลกระทบต่อตนเอง แต่บุคลากร
รู้สึกว่าสามารถมีค าแนะน า เสนอความเห็นในการตัดสินใจ 

4.17 0.82 มาก 

7 
ท่านได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการแสดงออกซ่ึงความคิด
ริเริ่มใหม่ๆ 

4.20 0.63 มาก 

รวม 4.36 0.64 มาก 

 จากตารางที่ 6 พบว่าบรรยากาศองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้าน

โอกาสในการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.36, S.D. =0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านรู้สึกว่าตนเองมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในองค์การ ( =4.46, S.D. =0.62) ท่านมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ( =4.44, S.D. =0.71) การบริหารงานขององค์การมีคณะกรรมการขององค์การ

ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ( =4.38, S.D. =0.73) ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ
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ตัดสินใจในโครงการส าคัญๆขององค์การ ( =4.34, S.D. =0.73) ท่านรู้สึกว่าความคิดเห็นของท่านเป็น

ที่ยอมรับและถูกน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ( =4.34, S.D. =0.74) ท่านได้รับการสนับสนุนส่งเสริมใน

การแสดงออกซ่ึงความคิดริเริ่มใหม่ๆ ( =4.20, S.D. =0.63)  และขณะที่บุคลากรในองค์การไม่สามารถ

ร่วมออกเสียงในทุกๆการตัดสินใจในองค์การที่มีผลกระทบต่อตนเอง แต่บุคลากรรู้สึกว่าสามารถมี

ค าแนะน า เสนอความเห็นในการตัดสินใจ (  =4.17, S.D. =0.82) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.62-0.82 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองคกร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้านความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง (X5) 

 (n=140) 

ข้อ ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง X  S.D. ระดับ 

1 องค์การของท่านมีการจัดอบรมเชิงวิชาการให้กับบุคลากรอยู่บอ่ยครั้ง 4.38 0.84 มาก 

2 
องค์การของท่านมีนโยบายให้บคุลากรทุกคนร่วมมือกันพัฒนาตนเองให้มี

คุณภาพทางด้านวิชาการและสังคม 
4.42 0.88 มาก 

3 
ท่านได้รับการสง่เสริมให้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ความสามารถทันต่อ

เหตุการณ์และความเจริญทางเทคโนโลยี เพื่อให้มีความก้าวหนา้ในหน้าที่ 
4.39 0.83 มาก 

4 ผู้บริหารน าความรู้และวทิยาการใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ 4.30 0.98 มาก 

5 

ท่านคน้หาวิธีการปฏบิัติงานทีด่กีว่าเดิมอยู่สม่ าเสมอและน าวิธีการ

ปฏิบัติงานแบบใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานทีด่ีกว่าเดิมมาแนะน าเพื่อน

ร่วมงาน 

4.39 0.76 มาก 

รวม 4.38 0.78 มาก 

 จากตารางที่ 7 พบว่าบรรยากาศองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้าน

ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.38, S.D. = 0.78) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
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องค์การของท่านมีนโยบายให้บุคลากรทุกคนร่วมมือกันพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ

และสังคม ( =4.42, S.D. =0.88) ท่านค้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่ดีกว่าเดิมอยู่สม่ าเสมอและน าวิธีการ

ปฏิบัติงานแบบใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานที่ดีกว่าเดิมมาแนะน าเพ่ือนร่วมงาน  ( =4.39, S.D. =0.76)  

ท่านได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ความสามารถทันต่อเหตุการณ์และความเจริญ

ทางเทคโนโลยี เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่ ( =4.39, S.D. =0.83)  องค์การของท่านมีการจัดอบรม

เชิงวิชาการให้กับบุคลากรอยู่บ่อยครั้ง ( =4.38, S.D. =0.84) และผู้บริหารน าความรู้และวิทยาการ

ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ ( =4.30, S.D. =0.98) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พบว่าอยู่ระหว่าง 0.76-0.98 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกัน 

ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองคกร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  (X6) 
 
 (n=140) 

ข้อ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน X  S.D. ระดับ 

1 
ท่านมีความยินดีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 

4.50 0.59 มากที่สุด 

2 บุคลากรทุกคนร่วมมือกันท าให้องค์การก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4.35 0.76 มาก 

3 ท่านน าความรู้ความสามารถของตนมาช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 4.50 0.58 มากที่สุด 

4 
ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและมีความหวงแหน
องค์การ 

4.49 0.63 มาก 

5 
สมาชิกใหม่ถูกต้อนรับด้วยความยินดีและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ 

4.38 0.74 มาก 

รวม 4.44 0.58 มาก 

 

 จากตารางที่ 8 พบว่าบรรยากาศองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้าน
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.44,  S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดถึงมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ ท่านน าความรู้ความสามารถของตนมาช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ( =4.50,  S.D. = 0.58) 
และท่านมีความยินดีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ( =4.50,  
S.D. = 0.59) อยู่ในระดับมาก คือ ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและมีความหวงแหนองค์การ   
( =4.49,  S.D. = 0.63)  สมาชิกใหม่ถูกต้อนรับด้วยความยินดีและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  (
=4.38,  S.D. = 0.74) และ บุคลากรทุกคนร่วมมือกันท าให้องค์การก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพ ( =4.35,  
S.D. = 0.76 ) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.58 -0.50 แสดงว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 

ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองคกร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้านการปรับปรุงองค์การ  (X7)  

 (n=140) 

ข้อ การปรับปรุงองค์การ X  S.D. ระดับ 

1 องค์การของท่านมีการจัดท าโครงการพัฒนาองค์การอย่าง
สม่ าเสมอทุกปี 

4.44 0.76 มาก 

2 ผู้บริหารมีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาองค์การ 

4.34 0.80 มาก 

3 องค์การของท่านมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น น่าอยู่อาศัย
และอาคารสถานที่ต่างๆในองค์การมีความสะอาด สะดวก 
ความเหมาะสม เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 

4.34 0.85 มาก 

4 องค์การมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม เศรษฐกิจ 

4.32 0.78 มาก 

รวม 4.36 0.73 มาก 

 จากตารางที่ 9 พบว่าบรรยากาศองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้าน

การปรับปรุงองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.36,  S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ องค์การของท่านมี

การจัดท าโครงการพัฒนาองค์การอย่างสม่ าเสมอทุกปี ( =4.44,  S.D. = 0.76)  ผู้บริหารมีการกระตุ้น
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ให้บุคลากรเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาองค์การ  ( =4.34,  S.D. = 0.80)  

องค์การของท่านมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น น่าอยู่อาศัยและอาคารสถานที่ต่างๆในองค์การมี

ความสะอาด สะดวก ความเหมาะสม เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน  ( =4.34,  S.D. = 0.85) และ  

องค์การมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เศรษฐกิจ ( =4.32,  

S.D. = 0.78)  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.76 -0.85 แสดงว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองคกร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้านความเอาใจใส่ (X8) 
 (n=140) 

ข้อ ความเอาใจใส่ X  S.D. ระดับ 

1 
ท่านรู้สึกว่าบุคลากรในองค์การนี้เอาใจใส่ท่านในฐานะ
บุคลากรคนหนึ่ง 

4.34 0.69 มาก 

2 
ผู้บริหารคอยดูแล เอาใจใส่และช่วยเหลือบุคลากรในองค์การ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

4.28 0.80 มาก 

3 
เมื่อเกิดปัญหาบุคลากรมีที่ปรึกษาที่คอยให้ค าแนะน าที่ดีด้วย
ความโอบอ้อมอารี 

4.34 0.70 มาก 

4 
ท่านร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันส าคัญๆของเพ่ือน
ร่วมงาน 

4.41 0.69 มาก 

5 
ท่านมีโอกาสได้ปฏิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงานที่อยู่ระหว่างการ
ลา 

4.41 0.71 มาก 

6 ท่านให้ค าแนะน า ความรู้ใหม่ กับเพ่ือนร่วมงาน 4.35 0.65 มาก 

รวม 4.36 0.62 มาก 

 จากตารางที่ 10 พบว่าบรรยากาศองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้าน

ความเอาใจใส่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.36, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ

มากทุกข้อ โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวัน

ส าคัญๆของเพ่ือนร่วมงาน ( =4.41, S.D. = 0.69) ท่านมีโอกาสได้ปฏิบัติงานแทนเพ่ือนร่วมงานที่อยู่
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ระหว่างการลา ( =4.41, S.D. = 0.71) ท่านให้ค าแนะน า ความรู้ใหม่ กับเพ่ือนร่วมงาน ( =4.35, S.D. 

= 0.65)  ท่านรู้สึกว่าบุคลากรในองค์การนี้เอาใจใส่ท่านในฐานะบุคลากรคนหนึ่ง ( =4.34, S.D. = 0.69) 

เมื่อเกิดปัญหาบุคลากรมีท่ีปรึกษาท่ีคอยให้ค าแนะน าที่ดีด้วยความโอบอ้อมอารี ( =4.34, S.D. = 0.70) 

และ ผู้บริหารคอยดูแล เอาใจใส่และช่วยเหลือบุคลากรในองค์การอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  (

=4.28 , S.D. = 0.80) ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.69 -0.71 แสดงว่า มีการกระจาย

ของข้อมูลอยู่ในระดับน้อย แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตอนที่ 3 ผลการความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์                                    
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 140 คน โดยจะน าเสนอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ใน
ภาพรวมในตารางท่ีในตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ( Ytot) 

 (n=140) 

ด้าน 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Ytot) X  S.D. ระดับ 

1 ลักษณะงาน (Y1) 4.38 0.62 มาก 

2 เงินเดือน (Y2) 4.39 0.62 มาก 

3 การเลื่อนต าแหน่ง (Y3) 4.30 0.76 มาก 

4 การได้รับการยอมรับ (Y4) 4.34 0.67 มาก 

5 ผลประโยชน์เก้ือกูล (Y5) 4.38 0.68 มาก 

6 สภาพการท างาน (Y6) 4.31 0.70 มาก 

7 การนิเทศงาน (Y7) 4.35 0.68 มาก 

8 เพื่อนร่วมงาน (Y8) 4.40 0.75 มาก 

9 หน่วยงานและการจัดการ (Y9) 4.33 0.76 มาก 

รวม (Ytot) 4.36 0.62 มาก 
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 จากตารางที่ 11 พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.36, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยพบว่า  เพื่อนร่วมงาน ( =4.40, 

S.D.=0.75) เงินเดือน ( =4.39, S.D.= 0.62) ลักษณะงาน ( =4.38, S.D.= 0.62) ผลประโยชน์เกื้อกูล 

( =4.38, S.D.= 0.68) การนิเทศงาน ( =4.35, S.D.= 0.68) การได้รับการยอมรับ (  =4.34, S.D.= 

0.67)  หน่วยงานและการจัดการ ( = 4.36, S.D. = 0.62) สภาพการท างาน ( =4.31, S.D.=0.70) และ 

การเลื่อนต าแหน่ง ( =4.30, S.D.=0.76)   ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่
ระหว่าง 0.62-0.76 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 ส าหรับการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในแต่ละด้านเป็นรายข้อ ผู้วิจัยได้น าเสนอรายละเอียดในตารางที่ 12 – 20 
 
ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านลักษณะงาน (Y1) 

 (n=140) 

ข้อ ลักษณะงาน X  S.D. ระดับ 

1 งานทีป่ฏิบัติมีความนา่สนใจ 4.52 0.62 มากที่สุด 

2 
งานทีไ่ด้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
ของท่าน 

4.51 0.56 มากที่สุด 

3 งานทีป่ฏิบัติเปิดโอกาสให้มีการพัฒนา เรียนรู้และศึกษาเพิ่มเตมิ 4.46 0.66 มาก 

4 งานทีป่ฏิบัติมปีริมาณงานที่เหมาะสม 4.30 0.76 มาก 

5 
งานทีป่ฏิบัติมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการ
ก าหนดวิธีการปฏบิัติงาน 

4.20 0.92 มาก 

6 ท่านพอใจกับระบบการปฏิบัติงานที่เปน็อยู่ในปัจจุบนั 4.28 0.78 มาก 

รวม 4.36 0.62 มาก 

 จากตารางที่  12 พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านลักษณะงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    = 4.36  , S.D. = 0.62) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเรียงจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปน้อยพบว่า งานที่ปฏิบัติมีความน่าสนใจ (  = 4.52  , S.D. = 0.62) และ งานที่ได้รับมอบหมาย
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มีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของท่าน  (  = 4.51  , S.D. = 0.56) อยู่ในระดับมากที่สุด  
ส่วน งานที่ปฏิบัติเปิดโอกาสให้มีการพัฒนา เรียนรู้และศึกษาเพ่ิมเติม (  = 4.46  , S.D. = 0.66) งาน
ที่ปฏิบัติมีปริมาณงานที่เหมาะสม (  = 4.30  , S.D. = 0.76) ท่านพอใจกับระบบการปฏิบัติงานที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน (  = 4.28  , S.D. = 0.78) และ งานที่ปฏิบัติมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือ
ควบคุมการก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน (  = 4.20  , S.D. = 0.92) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.56-0.92 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านเงินเดือน (Y2) 
 (n=140) 

ข้อ เงินเดือน X  S.D. ระดับ 

1 ผู้ปฏิบัติงานได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 4.43 0.69 มาก 

2 
ผู้ปฏิบัติงานได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับปริมาณของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.37 0.74 มาก 

3 
ท่านได้รับเงินเดือนจากการปฏิบัติงานเป็นรายได้ประจ าตลอดการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.54 0.56 
มาก
ที่สุด 

4 
ท่านได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานกรณีพิเศษเหมาะสมกับ
หน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

4.39 0.74 มาก 

5 
เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมและพอเพียงต่อการด ารงชีวิต และ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

4.32 0.75 มาก 

6 
ท่านได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ
สวัสดิการต่างๆ 

4.27 0.86 มาก 

รวม 4.39 0.62 มาก 

 จากตารางที่ 13 พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านเงินเดือนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.39, S.D. =0.62) เมื่อพิจารณา
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เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดถึงมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ท่านได้รับเงินเดือนจากการปฏิบัติงานเป็นรายได้ประจ าตลอดการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ( =4.54, 
S.D. =0.56) ผู้ปฏิบัติงานได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ( =4.43, S.D. =0.69) 
ผู้ปฏิบัติงานได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย (  =4.37, S.D. =0.74) 
ท่านได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานกรณีพิเศษเหมาะสมกับหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  ( =4.39, 
S.D. =0.74) เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมและพอเพียงต่อการด ารงชีวิต และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน ( =4.32, S.D. =0.75) และ ท่านได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ ( =4.27, S.D. =0.86)  ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่าอยู่ระหว่าง 0.56-0.86 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 
ตารางที่ 14 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏบิัติงานบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านการเลื่อนต าแหน่ง (Y3) 

 (n=140) 

ข้อ การเลื่อนต าแหน่ง X  S.D. ระดับ 

1 มีการมอบหมายให้บุคลากรมีความเหมาะสมกับงานที่ปฏบิัติ 4.35 0.80 มาก 

2 
มีการปรับต าแหนง่หรือเลื่อนต าแหน่งงานให้บุคลากรสูงขึ้นอยา่ง
เหมาะสม 

4.32 0.84 มาก 

3 
การปรับต าแหนง่งานใหม่สร้างโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีการพฒันา
ศักยภาพด้านการท างานให้สูงขึน้และสง่เสริมให้ท่านมี
ประสบการณ์การท างานมากยิ่งขึ้น 

4.32 0.74 มาก 

4 
การมอบหมายงานสร้างความทีท่้าทายความสามารถของ
ผู้ปฏิบัตงิานประสบผลส าเร็จ 

4.30 0.82 มาก 

5 
การมอบหมายงานสร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติงานสรา้ง
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

4.33 0.79 มาก 

6 ท่านพอใจกับวิธีการพิจารณาเลือ่นต าแหน่งในองค์การของท่าน 4.24 0.93 มาก 

7 การปรับต าแหนง่งานเหมาะสมกับค่าตอบแทน 4.23 0.81 มาก 

รวม 4.30 0.76 มาก 
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 จากตารางที่ 14 พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ด้านการเลื่อนต าแหน่งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.30, S.D. =0.76)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการมอบหมายให้

บุคลากรมีความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ ( =4.35, S.D. =0.80)  การมอบหมายงานสร้างความตระหนัก

ให้ผู้ปฏิบัติงานสร้างความส าเร็จในการปฏิบัติงาน (  =4.33, S.D. =0.79) การปรับต าแหน่งงานใหม่สร้าง
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนาศักยภาพด้านการท างานให้สูงขึ้นและส่งเสริมให้ท่านมีประสบการณ์การ

ท างานมากยิ่งขึ้น (  =4.32, S.D. =0.74)  มีการปรับต าแหน่งหรือเลื่อนต าแหน่งงานให้บุคลากรสูงขึ้นอย่าง

เหมาะสม ( =4.32, S.D. =0.84) การมอบหมายงานสร้างความที่ท้าทายความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน

ประสบผลส าเร็จ ( =4.30, S.D. =0.82)    ท่านพอใจกับวิธีการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งในองค์การของท่าน 

( =4.24, S.D. =0.93) และ การปรับต าแหน่งงานเหมาะสมกับค่าตอบแทน ( =4.23, S.D. =0.81) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.74-0.93 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านการได้รับยอมรับนับถือ 
(Y4) 
 (n=140) 

ข้อ การได้รับยอมรับนับถือ X  S.D. ระดับ 

1 
ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน 

4.39 0.62 มาก 

2 
ความคิดเห็นของท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงาน 

4.31 0.70 มาก 

3 
ท่านได้รับการยอมรับในความสามารถในการปฏิบัติงานได้
ประสบผลส าเร็จ 

4.34 0.71 มาก 

4 ท่านได้รับการยกย่องชมเชยและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 4.33 0.80 มาก 

5 ได้รับการร่วมแสดงความยินดีโอกาสพิเศษต่างๆ 4.35 0.66 มาก 

6 
ท่านได้รับมอบหมายให้ท างานใหม่ๆที่ตรงกับความสามารถ
ของท่าน 

4.32 0.75 มาก 

รวม 4.34 0.67 มาก 
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 จากตารางที่ 15  พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านการได้รับการยอมรับนับถือโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.34, S.D. 
=0.67)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ( =4.39, S.D. 
=0.62) ได้รับการร่วมแสดงความยินดีโอกาสพิเศษต่างๆ  ( =4.35, S.D. =0.66) ท่านได้รับการ
ยอมรับในความสามารถในการปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จ (  =4.34, S.D. =0.71) ท่านได้รับการ
ยกย่องชมเชยและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ( =4.33, S.D. =0.80) ท่านได้รับมอบหมายให้ท างาน
ใหม่ๆที่ตรงกับความสามารถของท่าน  ( =4.32, S.D. =0.75)  และ ความคิดเห็นของท่านได้รับการ
ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  ( =4.31, S.D. =0.70) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.62 -0.80 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านผลประโยชน์เกื้อกลู  (Y5) 

 (n=140) 

ข้อ ผลประโยชน์เกื้อกูล X  S.D. ระดับ 

1 ได้รับการตอบสนองด้านปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ 4.36 0.75 มาก 

2 
ได้รับผลประโยชน์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งในการปฏิบัติงานและด้าน
ส่วนตัว 

4.36 0.71 มาก 

3 
มีสวัสดิการที่ดี ดึงดูดใจให้เกิดความสนใจอยากร่วมงานกับ
องค์การ 

4.35 0.80 มาก 

4 
มีค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ เงินชดเชย ที่เพียงพอต่อความ
มั่นคงของชีวิต 

4.33 0.82 มาก 

5 มีการก าหนดวันหยุดงานประจ าปีที่เหมาะสม 4.49 0.61 มาก 

6 
ท่านได้รับเงินพิเศษต่างๆ เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ 

4.41 0.65 มาก 

รวม 4.38 0.68 มาก 
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จากตารางที่  16 พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านผลประโยชน์เกื้อกูลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D. = 0.68)         
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ มีการก าหนดวันหยุดงานประจ าปีที่เหมาะสม (  = 4.49, S.D. = 0.61) ท่านได้รับเงินพิเศษ
ต่างๆ เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (  =  4.41, S.D. = 0.65) ได้รับ
ผลประโยชน์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งในการปฏิบัติงานและด้านส่วนตัว (  = 4.36, S.D. = 0.75) ได้รับ
การตอบสนองด้านปัจจัยพ้ืนฐานของมนุษย์อย่างสมบูรณ์   (   = 4.36, S.D. = 0.75) สวัสดิการที่ดี 
ดึงดูดใจให้เกิดความสนใจอยากร่วมงานกับองค์กร  (  =4.35, S.D. = 0.80 ) และ  มีค่าตอบแทน 
บ าเหน็จ บ านาญ เงินชดเชย ที่เพียงพอต่อความมั่นคงของชีวิต (  =4.33, S.D. = 0.82)  ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.61-0.82 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านสภาพการท างาน  (Y6) 
 (n=140) 

 
ข้อ 

สภาพการท างาน X  S.D. ระดับ 

1 งานที่ได้รับมอบหมายมีชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม 4.41 0.74 มาก 

2 จัดช่วงเวลาพักผ่อนเหมาะสม 4.26 0.80 มาก 

3 
สภาพอุณหภูมิห้องท างานมีความเหมาะสมมีอากาศถ่ายเท
สะดวกสบายเหมาะส าหรับการปฏิบัติงาน 

4.41 0.70 มาก 

4 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานมีการตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง
พร้อมส าหรับการใช้งาน 

4.27 0.80 มาก 

5 
อาคารสถานที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

4.30 0.81 มาก 

6 
การจัดหนังสือคู่มือและระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆช่วยให้
ท่านปฏิบัติงานได้สะดวกและมีประสิทธิผล 

4.26 0.79 มาก 

รวม 4.31 0.70 มาก 

X

X
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X

X

X
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 จากตารางที่ 17 พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านสภาพงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.31 , S.D. =0.70) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้  สภาพอุณหภูมิห้องท างานมีความเหมาะสมมีอากาศถ่ายเทสะดวกสบายเหมาะส าหรับการ

ปฏิบัติงาน  ( =4.41, S.D. =0.70) งานที่ได้รับมอบหมายมีชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม   (  = 

4.41, S.D. =0.74) อาคารสถานที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  (    =4.30, S.D. 

=0.81) เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานมีการตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงพร้อมส าหรับการใช้งาน   (  

=4.27, S.D. =0.80)  การจัดหนังสือคู่มือและระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆช่วยให้ท่านปฏิบัติงานได้

สะดวกและมีประสิทธิผล (  = 4.26, S.D. =0.79)  และ จัดช่วงเวลาพักผ่อนเหมาะสม (  =4.26, 

S.D. =0.80) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.74-0.81 แสดงว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านการนิเทศงาน   (Y7) 
 (n=140) 

ข้อ การนิเทศงาน X  S.D. ระดับ 

1 
ได้รับการเอาใจใส่ดูและมีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดจีากผูบ้ริหารและเพือ่น
ร่วมงานเปน็อย่างด ี

4.45 0.68 มาก 

 
ได้รับความช่วยเหลือแนะน าจากผู้บริหารระดับสงูขึ้นไปในการ
ปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ 

4.37 0.69 มาก 

2 
ได้รับการสอนให้มีเทคนิคและกลวิธีที่ดีให้การปฏิบัตงิานประสบ
ผลส าเร็จ 

4.33 0.72 มาก 

3 
ได้รับค าชี้แจง ตักเตือนและข้อเสนอแนะในการปฏิบัตงิานแบบ
กัลยาณมิตร 

4.42 0.66 มาก 

4 
ผู้บริหารน าผลการนิเทศงานไปใช้ในการพิจารณาเพื่อการให้คุณให้
โทษ 

4.29 0.78 มาก 

5 ได้เรียนรู้ทักษะในดา้นการบริหารงานจากผูบ้ริหาร 4.27 0.84 มาก 

รวม 4.35 0.68 มาก 

X
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X

X
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  จากตารางที่  18 พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านการนิเทศงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.35, S.D. = 0.68) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ ได้รับการเอาใจใส่ดูและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีจากผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี   (

=4.45, S.D. =0.68) ได้รับค าชี้แจง ตักเตือนและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร (

=4.42, S.D. =0.66) ได้รับความช่วยเหลือแนะน าจากผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปในการปฏิบัติงานให้

ประสบผลส าเร็จ ( =4.37, S.D. =0.69) ได้รับการสอนให้มีเทคนิคและกลวิธีที่ดีให้การปฏิบัติงาน

ประสบผลส าเร็จ ( =4.33, S.D. =0.72) ผู้บริหารน าผลการนิเทศงานไปใช้ในการพิจารณาเพ่ือการ

ให้คุณให้โทษ  ( =4.29, S.D. =0.78) และ ได้เรียนรู้ทักษะในด้านการบริหารงานจากผู้บริหาร (

=4.29, S.D. =0.78)  ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.66 -0.84 

แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านเพ่ือนร่วมงาน  (Y8) 
 (n=140) 

ข้อ เพื่อนร่วมงาน X  S.D. ระดับ 

1 เพ่ือนร่วมงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.40 0.71 มาก 

2 
เพ่ือนร่วมงานมีมิตรภาพที่ดีต่อกันมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความไว้วางใจกัน 

4.40 0.76 มาก 

3 
เพ่ือนร่วมงานพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของแต่ละคน
อย่างสม่ าเสมอ 

4.38 0.80 มาก 

4 
เพ่ือนร่วมงานยอมรับผลการปฏิบัติงานทั้งความล้มเหลวและ
ความส าเร็จของงาน 

4.36 0.81 มาก 

5 
ท่านมีโอกาสปรึกษาและขอค าแนะน าจากเพ่ือนร่วมงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

4.39 0.86 มาก 

รวม 4.39 0.75 มาก 
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 จากตารางที่ 19 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านเพ่ือนร่วมงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.39, S.D. =0.75)       
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ เพ่ือนร่วมงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (  = 4.40, S.D. =0.71) เพ่ือนร่วมงาน
มีมิตรภาพที่ดีต่อกันมีน้ าใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความไว้วางใจกัน  ( =4.40, 
S.D. =0.76) ท่านมีโอกาสปรึกษาและขอค าแนะน าจากเพ่ือนร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ   ( =4.39,  
S.D. =0.86)  เพ่ือนร่วมงานพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของแต่ละคนอย่างสม่ าเสมอ  ( =4.38, 
S.D. =0.80)  และ เพ่ือนร่วมงานยอมรับผลการปฏิบัติงานทั้งความล้มเหลวและความส าเร็จของงาน   
( =4.36, S.D. =0.81) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.71-0.86 
แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตารางที่ 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านหน่วยงานและการจัดการ  (Y9) 
       (n=140) 

ข้อ หน่วยงานและการจัดการ X  S.D. ระดับ 

1 
องค์การมีความเอาใจใส่ต่อบุคลากรในองค์การมีวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างงานและบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้บรรลุ
ถึงเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.26 0.90 มาก 

2 องค์การมีการจัดการบริหารที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การ 4.31 0.79 มาก 

3 
องค์การมีโครงสร้างการท างานที่เหมาะสม ที่จะสามารถเป็น
กลไกขับเคลื่อนให้องค์การไปสู่ความส าเร็จ 

4.37 0.74 มาก 

4 
องค์การสนับสนุน ส่งเสริมบรรยากาศในการท างานเป็นทีมที่
เข้มแข็งโดยปราศจากความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 

4.34 0.83 มาก 

5 
องค์การมีการก าหนดและมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรเหมาะสม 

4.34 0.74 มาก 

รวม 4.33 0.76 มาก 
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 จากตารางที่ 20  พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านหน่วยงานและการจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.33, S.D. 

=0.76)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้ องค์การมีโครงสร้างการท างานที่เหมาะสม ที่จะสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนให้

องค์การไปสู่ความส าเร็จ  (  =4.37, S.D. =0.74) องค์การมีการก าหนดและมอบหมายหน้าที่ ความ

รับผิดชอบของบุคลากรเหมาะสม  ( =4.34, S.D. =0.74) องค์การสนับสนุน ส่งเสริมบรรยากาศใน

การท างานเป็นทีมที่เข้มแข็งโดยปราศจากความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  (  =4.34, S.D. =0.83) 

องค์การมีการจัดการบริหารที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การ ( =4.31, S.D. =0.79) และ องค์การมี

ความเอาใจใส่ต่อบุคลากรในองค์การมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานและบุคลากรให้

ปฏิบัติงานได้บรรลุถึงเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ( =4.26, S.D. =0.90) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.74-0.90 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและความพึงพอใจ                

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product–moment correlation coefficient) ดังรายละเอียดตารางที่ 

21 

ตารางที่  21ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน                
ของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยภาพรวมและรายด้าน 

 (n=140) 
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แหน่ง 

(Y3) 

การ

ได้รับ

การ

ยอมรั

บนับ

ถือ 

(Y4) 

ผล

ประ 

โยชน์

เกื้อกูล   

(Y5) 

สภาพ

การ

ท างาน   

(Y6) 

การ

นิเทศ   

(Y7) 

เพื่อน

ร่วมงา

น  (Y8) 

หน่วยง

านและ

การ

จัดการ 

(Y9) 

ภาพ 

รวม 

(Ytot) 

1. ความเคารพนับ

ถือ  

   (X1) 

.701** .645** .543** .654** .643** .598** .613** .667** .608** 
.704*

* 

2.ความไว้วางใจ 

(X2) 
.731** .655** .682** .802** .687** .684** .790** .811** .697** 

.806*

* 

3. การมีขวัญ

ก าลังใจ  

   (X3) 

.695** .625** .687** .715** .633** .669** .690** .709** .758** 
.764*

* 

4. โอกาสในการมี

ส่วนร่วม (X4) 
.817** .714** .757** .877** .730** .726** .869** .767** .710** 

.861*

* 

5. การเติบโตทาง

วิชาการและสังคม

อย่างต่อเนื่อง (X5) 

.748** .672** .789** .791** .734** .626** .805** .678** .694** 
.807*

* 

6. ความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน (X6) 
.651** .672** .652** .702** .667** .738** .725** .719** .729** 

.767*

* 

7.การปรับปรุง

องค์การ (X7) 
.675** .709** .760** .723** .762** .691** .797** .702** .769** 

.807*

* 

8.ความเอาใจใส่ .725** .733** .809** .782** .725** .701** .846** .713** .714** .829*
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ตัวแปร 

ลักษณ

ะงาน 

(Y1) 

เงิน 

เดือน 

(Y2) 

การ

เลื่อน

ต า 

แหน่ง 

(Y3) 

การ

ได้รับ

การ

ยอมรั

บนับ

ถือ 

(Y4) 

ผล

ประ 

โยชน์

เกื้อกูล   

(Y5) 

สภาพ

การ

ท างาน   

(Y6) 

การ

นิเทศ   

(Y7) 

เพื่อน

ร่วมงา

น  (Y8) 

หน่วยง

านและ

การ

จัดการ 

(Y9) 

ภาพ 

รวม 

(Ytot) 

(X8) * 

ภาพรวม  (Xtot) 
.831*

* 

.785*

* 

.827*

* 

.875*

* 

.809*

* 

.784*

* 

.889*

* 

.831*

* 

.823*

* 

.919*

* 

**นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

 จากตารางที่ 21 พบว่าบรรยากาศองค์การ (Xtot)มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Ytot) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 

0.919) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับการ

นิเทศ   (Y7) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.889) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การได้รับการยอมรับ

นับถือ (Y4) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.875) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ลักษณะงาน (Y1) 

เพ่ือนร่วมงาน  (Y8) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.831) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การเลื่อน

ต าแหน่ง (Y3) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.827) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หน่วยงานและการ

จัดการ (Y9) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.823) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลประโยชน์เกื้อกูล  

(Y5) ยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.809) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เงินเดือน (Y2) อยู่ในระดับสูง  

(rxy= 0.785) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และสภาพการท างาน (Y6) อยู่ในระดับสูง (rxy= 

0.784) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ความเคารพ (X1) กับ ความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของ

บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Ytot) อยู่ในระดับสูง (rxy= 0.704) อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์กับลักษณะงาน (Y1) อยู่ใน

ระดับสูง  (rxy= 0.701) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพ่ือนร่วมงาน  (Y8) อยู่ในระดับปาน

กลาง  (rxy= 0.667) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การได้รับการยอมรับนับถือ (Y4) อยู่ใน

ระดับปานกลาง  (rxy= 0.654) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เงินเดือน (Y2) อยู่ในระดับปาน

กลาง  (rxy= 0.645) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลประโยชน์เกื้อกูล  (Y5) อยู่ในระดับกลาง  

(rxy= 0.643) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การนิเทศ (Y7) อยู่ในระดับปานกลาง  (rxy= 

0.613) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หน่วยงานและการจัดการ (Y9) อยู่ในระดับปานกลาง  

(rxy= 0.608) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สภาพงาน (Y6) อยู่ในระดับปานกลาง (rxy= 

0.598) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการเลื่อนต าแหน่ง (Y3) อยู่ในระดับปานกลาง  (rxy= 

0.543) 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ความไว้วางใจ(X2) กับ ความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของ

บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(Ytot) อยู่ในระดับสูง (rxy= 0.806) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  (Y8) อยู่

ในระดับสูง  (rxy= 0.811) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การได้รับการยอมรับนับถือ (Y4) อยู่

ในระดับสูง  (rxy= 0.802) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การนิเทศ (Y7) อยู่ในระดับสูง             

(rxy= 0.790) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ลักษณะงาน (Y1) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.731) 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หน่วยงานและการจัดการ (Y9) อยู่ในระดับปานกลาง  (rxy= 

0.697) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลประโยชน์เกื้อกูล  (Y5) อยู่ในระดับกลาง  (rxy= 

0.687) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สภาพการท างาน (Y6) อยู่ในระดับปานกลาง (rxy= 

0.684) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การเลื่อนต าแหน่ง (Y3) อยู่ในระดับปานกลาง  (rxy= 

0.682) และเงินเดือน (Y2) อยู่ในระดับปานกลาง  (rxy= 0.655) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์การมีขวัญก าลังใจ(X3) กับ ความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของ

บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(Ytot) อยู่ในระดับสูง (rxy= 0.764) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์กับ หน่วยงานและการ

จัดการ (Y9) อยู่ในระดับสูง (rxy= 0.758) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การได้รับการยอมรับ
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นับถือ (Y4) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.715) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพ่ือนร่วมงาน  (Y8) 

อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.709) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ลักษณะงาน (Y1) อยู่ในระดับปาน

กลาง  (rxy= 0.695) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การนิเทศ (Y7) อยู่ในระดับปานกลาง   

(rxy= 0.690) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การเลื่อนต าแหน่ง (Y3) อยู่ในระดับปานกลาง              

(rxy= 0.687) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สภาพการท างาน (Y6) อยู่ในระดับปานกลาง  

(rxy= 0.669) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลประโยชน์เกื้อกูล  (Y5) อยู่ในระดับกลาง     

(rxy= 0.633) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ เงินเดือน (Y2) อยู่ในระดับปานกลาง              

(rxy= 0.625) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์โอกาสในการมีส่วนร่วม(X4) กับ ความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงาน

ของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(Ytot) อยู่ในระดับสูง (rxy= 0.861) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์กับการได้รับการยอมรับนับ

ถือ (Y4) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.877) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การนิเทศ (Y7) อยู่ใน

ระดับสูง  (rxy= 0.869) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ลักษณะงาน (Y1) อยู่ในระดับสูง (rxy= 

0.817) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพ่ือนร่วมงาน  (Y8) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.767) อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การเลื่อนต าแหน่ง (Y3) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.757) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลประโยชน์เกื้อกูล  (Y5) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.730) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สภาพการท างาน (Y6) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.726) อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 เงินเดือน (Y2) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.714) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และ หน่วยงานและการจัดการ (Y9) อยู่ในระดับสูง (rxy= 0.710) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01  

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง (X5) กับ ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(Ytot) อยู่ในระดับสูง 

(rxy= 0.807) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์กับ การ

นิเทศ (Y7) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.805) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การได้รับการยอมรับ

นับถือ (Y4) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.791) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การเลื่อนต าแหน่ง 



 90 
 

 
 

(Y3) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.789) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ลักษณะงาน (Y1) อยู่ใน

ระดับสูง (rxy= 0.748) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลประโยชน์เกื้อกูล  (Y5) อยู่ในระดับสูง  

(rxy= 0.734) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หน่วยงานและการจัดการ (Y9) อยู่ในระดับปาน

กลาง (rxy= 0.694) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพ่ือนร่วมงาน  (Y8) อยู่ในระดับปานกลาง  

(rxy= 0.678) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เงินเดือน (Y2) อยู่ในระดับปานกลาง  (rxy= 

0.678) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ สภาพการท างาน (Y6) อยู่ในระดับปานกลาง  (rxy= 

0.626) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (X6) กับ ความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(Ytot) อยู่ในระดับสูง (rxy= 0.767)

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์กับสภาพการท างาน 

(Y6) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.738) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หน่วยงานและการจัดการ 

(Y9) อยู่ในระดับสูง (rxy= 0.729) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การนิเทศ (Y7) อยู่ในระดับสูง  

(rxy= 0.725) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพ่ือนร่วมงาน  (Y8) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.719)     

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การได้รับการยอมรับนับถือ (Y4) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.702) 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เงินเดือน (Y2) อยู่ในระดับปานกลาง  (rxy= 0.672) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลประโยชน์เกื้อกูล  (Y5) อยู่ในระดับปานกลาง  (rxy= 0.667) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การเลื่อนต าแหน่ง (Y3) อยู่ในระดับปานกลาง  (rxy= 0.652) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ลักษณะงาน (Y1) อยู่ในระดับปานกลาง (rxy= 0.651) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์การปรับปรุงองค์การ (X7) กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Ytot) อยู่ในระดับสูง (rxy= 0.807) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์กับการนิเทศ (Y7) อยู่ใน

ระดับสูง  (rxy= 0.797) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หน่วยงานและการจัดการ (Y9) อยู่ใน

ระดับสูง (rxy= 0.769) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลประโยชน์เกื้อกูล  (Y5) อยู่ในระดับสูง  

(rxy= 0.762) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การเลื่อนต าแหน่ง (Y3) อยู่ในระดับสูง (rxy= 
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0.760) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การได้รับการยอมรับนับถือ (Y4) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 

0.723) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เงินเดือน (Y2) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.709) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพ่ือนร่วมงาน  (Y8) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.702) อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 สภาพการท างาน (Y6) อยู่ในระดับปานกลาง  (rxy= 0.691) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 และ ลักษณะงาน (Y1) อยู่ในระดับปานกลาง (rxy= 0.675) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ความเอาใจใส่ (X8) กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(Ytot) อยู่ในระดับสูง (rxy= 0.829) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์กับการนิเทศ (Y7) อยู่ใน

ระดับสูง  (rxy= 0.846) การเลื่อนต าแหน่ง (Y3) อยู่ในระดับสูง (rxy= 0.809) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 การได้รับการยอมรับนับถือ (Y4) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.782) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 เงินเดือน (Y2) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.733) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ลักษณะ

งาน (Y1) ผลประโยชน์เกื้อกูล  (Y5) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.725) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 หน่วยงานและการจัดการ (Y9) อยู่ในระดับสูง (rxy= 0.714) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เพ่ือนร่วมงาน  (Y8) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.713) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ สภาพ

การท างาน (Y6) อยู่ในระดับสูง  (rxy= 0.701) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 สรุปผลการวิเคราะห์ บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่าบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  

การวิจัยความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มี

วัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) ) บรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) ความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) ความสัมพันธ์ของ

บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร การวิจัยครั้งนี้ใช้บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยวิเคราะห์ 

(unit of analysis) ประชากรคือ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 297 คน กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 169 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร ตามแนวคิดของฟ็อกซ์และคณะ (Fox and others)  และความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามแนวคิดของล็อค (Locke) ซึ่งได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

กลับคืนมาจ านวนจ านวน 140 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82.84 แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ 

ค่าความถี่ (frequency) (f) ค่าร้อยละ(percentage) (%) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) (

x  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) (S.D.)  และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน (Pearson’s  Product – moment Correlation Coefficient)  

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่องบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1.  บรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งภาพรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความเคารพนับถือ 
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ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความไว้วางใจ ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง ความ

เอาใจใส่ โอกาสในการมีส่วนร่วม การปรับปรุงสถานศึกษา และการมีขวัญก าลังใจสูง ตามล าดับ 

2.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

เพ่ือนร่วมงาน เงินเดือน ลักษณะงาน ผลประโยชน์เกื้อกูล การนิเทศ การได้รับการยอมรับ หน่วยงาน

และการจัดการ สภาพการท างาน  และการเลื่อนต าแหน่ง ตามล าดับ 

3.  บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานของบุคลากร  คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01  

 

การอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยข้างต้น มีข้อค้นพบหลายประเด็นที่ควรน ามา

พิจารณา ผู้วิจัยจึงน าข้อค้นพบมาอภิปรายผลเพื่อความชัดเจน ดังนี้ 

1.  จากผลการวิจัยพบว่าบรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งเอาไว้ที่อยู่ในระดับ

ปานกลาง ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่าบรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มีความส าคัญทางการท างานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบรรยากาศองค์การในการปฏิบัติงานมี

ความจ าเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานและพัฒนางานได้ดีมากยิ่งขึ้น หาก

บรรยากาศองค์การดี เอ้ืออ านวยต่อการท างาน ก็จะส่งผลให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น ประสบ

ความส าเร็จตามเปูาหมาย และทุกคนในองค์การมีความสุขจึงท าให้บรรยากาศองค์การของคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศิรินันท์ แสงสิงห์ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ : 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒมีบรรยากาศองค์การโดยรวมและลักษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยรวม

อยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับบุตรี ถิ่นกาญจน์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง บรรยากาศองค์การที่เอ้ือ

ต่อการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้การศึกษา  หน่วยงานผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา 
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จังหวัดชลบุรี พบว่า บรรยากาศองค์การที่เอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้การศึกษา 

หน่วยงานผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาบรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เป็นรายด้าน เรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านความเคารพนับถือ ที่มีค่ามัชฉิมเลขคณิตอยู่ในระดับ

มาก คือ 4.45 ย่อมหมายถึงบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เห็นว่าตนเองมี

คุณค่า มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับ สถาบันการศึกษาควรเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีความเคารพ

ในตนเองและผู้อ่ืน บรรยากาศในสถานบันการศึกษาที่ดีต้องไม่มีการดูถูกเหยียบหยามหรือการไม่

เคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องจากณัฐนันท์พร เอ่ียมแท้ ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะ

ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับบรรยากาศโรงเรียน สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 

ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศโรงเรียน สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 5 โดยภาพรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ความเติบโตทางวิชาการ

และสังคมอย่างต่อเนื่อง ความเคารพนับถือ การปรับปรุงสถานศึกษา ความไว้วางใจ ความสามัคคี 

ความเอ้ืออาทรต่อกัน การมีขวัญก าลังใจสูง และการมีโอกาสในการท างานและสอดคล้องกับฉวีวรรณ 

เอ่ียมพญา ที่ได้ศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก  

บรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 2 คือ 4.44 ย่อมหมายถึง บุคลากรของ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวัดได้จากความรู้สึกของ

บุคคลที่ต่อสถาบันการศึกษา ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันศึกษา มีความต้องการอยู่ที่สถาบัน

ศึกษา ต้องการโอกาสที่จะแสดงความสามารถในสถาบันศึกษาร่วมกับบุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉราภรณ์  บัวลังกา ที่ได้ศึกษาเรื่องบรรยากาศองค์การใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 พบว่า บรรยากาศองค์การ

ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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ของคนในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงาวิจัยของฉวีวรรณ เอ่ียมพญา ที่ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การที่

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ 

ความเป็นหนึ่งเดียวกันต่อองค์การ 

บรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านความไว้วางใจ มีค่า
มัชฌิมเลขคณิตอยู่ ในระดับมาก เป็นอันดับที่  3 คือ 4.43 ย่อมหมายถึง บุคลากรของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความมั่นใจที่เชื่อมั่นว่าบุคคลอ่ืนจะแสดงพฤติกรรมที่
ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ มีความรู้สึกเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และเชื่อว่าบุคคลอ่ืนจะท าตามค าพูดและไม่
ท าให้ผิดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของอวยชัย จาตุรพันธ์ ที่ได้ศึกษาเรื่ องการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร พบว่า 
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก 
ในภาพรวมและพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความไว้วางใจ ซึ่งสอดคล้องกับปนัดดา ปิ่น
ทัศน์ ท าการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมเพชรบุรี เขต1 พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความไว้วางใจ 

บรรยากาศองค์การคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านความเติบโตทาง

วิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง ที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่ามัชฌิมเลขคณิตคือ 

4.38 ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่าบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรแต่ละคนต้อง

ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติในด้านวิชาการ สังคม และกายภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของบุตรี ถิ่นกาญจน์ ที่ศึกษาบรรยากาศองค์การที่เอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการ

เรียนรู้การศึกษา หน่วยงานผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี พบว่า บรรยากาศ

องค์การที่เอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้การศึกษา หน่ วยงานผลิตบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

บรรยากาศองค์การเอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้การศึกษา อยู่ในระดับมาก คือ มิติ

สนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนา 

   บรรยากาศองค์การของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านความเอาใจ

ใส่ ที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่ามัชฌิมเลขคณิตคือ 4.36 ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า

บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับการเอาใจใส่จาก
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บุคคลอ่ืนในฐานะเป็นบุคคลหนึ่ง ซึ่งอยู่ร่วมกันในสังคมแต่ละคนต้องรู้และเข้าใจธรรมชาติของเพ่ือน

ร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอวยชัย จาตุรพันธ์ ที่ได้ศึกษาเรื่องการใช้อ านาจของผู้บริหาร

กับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร พบว่า 

บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความเอาใจใส่ 

    บรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านโอกาสในการมีส่วน

ร่วม ที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่ามัชฌิมเลขคณิตคือ 4.36 ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า

บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นต้องใช้โอกาส

อย่างเต็มที่ และยอมรับว่าความคิดเห็นของตนได้รับการพิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

ชุลีพร เพ็ชรศรี ศึกษาคุณลักษณะของผู้ตามและบรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า 

คุณลักษณะของผู้ตามและบรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับสู 

 บรรยากาศองค์การของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านการปรับปรุง

สถานศึกษา ที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่ามัชฌิมเลขคณิตคือ 4.36 ทั้งนี้สามารถ

อธิบายได้ว่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดท าโครงการพัฒนาต่างๆ สถานศึกษา

ควรมีการปรับปรุงตนเองในแง่ของการเจริญเติบโต การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงมากกว่าการ

ด าเนินการตามกระบวนการแบบเดิมตลอดเวลา สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องจัดการพัฒนาและ

ปรับปรุงตัวเองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ที่จะ

ก่อให้เกิดความเครียดและความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอิทธิพล ศรีรัตนะ ที่ศึกษาการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับบรรยากาศองค์การในโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

พบว่า บรรยากาศองค์การในโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก และพิจารณาแยกรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการจูงใจ  

 บรรยากาศองค์การของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านการมีขวัญ

ก าลังใจสูง ที่มีค่ามัชฉิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่ามัชฉิมเลขคณิตคือ 4.33 ทั้งนี้สามารถอธิบาย
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ไดว้่าบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีขวัญก าลังใจสูงจะรู้สึกพอใจกับสิ่งต่างๆ

ที่เกิดขึ้นในสถาบัน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของกนิษฐา ปรีชาญาณ ท าการศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่

ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การมีขวัญก าลังใจสูง ด้านการผนึกก าลังในการ

ท างาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการมีโอกาสในการท างาน ด้านการไว้วางใจ ด้านการเอ้ืออาทรต่อ

กัน ด้านการปรับปรุงหน่วยงาน ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

              2. จากผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งเอาไว้ที่

อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตระหนักถึงความส าคัญในด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างมากที่จะตอบสนองความต้องการ

ของผู้ปฏิบัติงานทางด้านสังคมและการได้รับการยอมรับนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถใช้แทนรางวัลหรือ

ค่าตอบแทนได้ ผู้บริหารมักที่จะละเลยหรือให้ความส าคัญในเรื่องนี้ไม่เป็นล าดับต้นส่วนใหญ่จะ

ค านึงถึงเพียงการเลือกสร้างบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับงานที่จะท าเท่านั้น จึงไม่ส่งเสริมให้

ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขและความพึงพอใจต่องานที่ท า ทั้งยังเป็นอีกปัจจัยที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีการ

ลาออกจากงานหรือการเปลี่ยนงานบ่อยๆ ซึ่งสอดคล้องกับรัชนี  วัฒนภิรมย์ ที่ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการบริหารโครงการกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก และสอดคล้องกับวิมลมณี นนทเสน ศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีศึกษา โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง

ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นรายด้าน เรียงตามค่ามัชฉิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ผลการวิจัยพบว่า  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านเพ่ือน

ร่วมงาน ที่มีค่ามัชฉิมเลขคณิตมากเป็นอันดับที่ 1 คือ 4.40 ย่อมหมายถึงความรู้ความสามารถของ

เพ่ือนร่วมงานการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความมีมิตรภาพอันดีต่อกันมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มี
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ความไว้ใจช่วยเหลือเติมเต็มซึ่งกันและกัน ที่เอาความสามารถเด่นของแต่ละคนมาท าให้ทีมเข้มแข็งขึ้น 

เพราะแต่ละคนมีความสามารถต่างกัน ต้องรับข้อด้อยของคนในทีมได้ ที่ส าคัญต้องไม่ฝืนความถนัด

ของแต่ละคน เพราะหากฝืนไปย่อมเกิดความเสียหายต่อทีมงานและความส าเร็จของงาน ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของกันทลัส ทองบุญมา ศึกษาความพึงพอใจในการสื่อสารกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดั บ

มาก เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (เพ่ือนร่วมงาน) 

ในระดับมาก 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ด้านเงินเดือน ที่มีค่ามัชฉิมเลขคณิตมากเป็นอันดับที่ 2 คือ 4.39 ย่อมหมายถึงบุคลากรของคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับเป็นการตอบแทน

จากการปฏิบัติงาน ถือเกณฑ์การจ่ายเหมาเป็นรายเดือนและถือเป็นรายได้ประจ าตลอดการปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่เริ่มท างานจนกระทั่งพ้นสภาพ ลาออก เกษียณอายุราชการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปว

รรัตน เลิศสุวรรณเสรี ศึกษาวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผล

การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีด้านค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการได้การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความ

รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านนโยบาย แผน และการยริหาร ด้านความสัมพันธ์

กับเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และด้านความมั่นคงในงาน ยกเว้นด้านสถานที่ท างานที่ มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ด้านลักษณะงาน ที่มีค่ามัชฉิมเลขคณิตมากเป็นอันดับที่ 3 คือ 4.38 ย่อมหมายถึงลักษณะงานของ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรความน่าสนใจในตัวงาน ความยากง่ายและความแปลกใหม่

ของงาน โอกาสพัฒนาเรียนรู้หรือศึกษาดูงาน ปริมาณงาน โอกาสที่จะท างานนั้นประสบความส าเร็จ 

มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมการก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของสุภาวดี ค าเกลี้ยง ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ในราย

ด้านตัวงาน อยู่ในระดับมาก   

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ด้านผลประโยชน์เกื้อกูล ที่มีค่ามัชฉิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่ามัชฉิมเลขคณิตคือ 4.38 ทั้งนี้

ย่อมหมายถึงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดให้มีสิ่งสนองความพอใจ ผลประโยชน์

เกื้อกูล ที่ดีเป็นสิ่งดึงดูดบุคคลให้มาท างานกับองค์การและยังท าให้บุคคลไม่ลาออกจากงานด้วย

บ าเหน็จบ านาญตอบแทน การให้สวัสดิการการรักษาพยาบาล การให้วันหยุดงานประจ าปี และการได้

ค่าใช้จ่ายระหว่างลาพักผ่อน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนพรัตน์ ศรีสุวรรณ ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัด

อุดรธานี หนองบัวล าภู และหนองคาย พบว่า ความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน

จังหวัดอุดรธานี หนองบัวล าภู และหนองคาย ด้านค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากมี

สวัสดิการและรายได้พิเศษจากการท างาน เช่น ค่าสอนพิเศษ เหมาะสมตามประสบการณ์อย่างเป็น

ธรรมและได้เลื่อนต าแหน่งหน้าที่สูงขึ้น ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างพอเพียง 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ด้านการนิเทศ ที่มีค่ามัชฉิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่ามัชฉิมเลขคณิตคือ 4.35 ทั้งนี้ย่อม

หมายถึงบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการเอาใจใส่ดูแลช่ วยเหลือ

แนะน าจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ด้วยความมีเทคนิคกลวิธีที่ดี การให้คุณให้โทษความมีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดี และทักษะในด้านการบริหารงานของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอนุศรา โกง

เหลง ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหาร 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ที่มีค่ามัชฉิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่ามัชฉิมเลขคณิตคือ 4.34 

ทั้งนี้ย่อมหมายถึงบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่า

จากผู้บังคับบัญชา การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลังใจหรือ

การแสดงออกอ่ืนใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใด

บรรลุผลส าเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงานด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของบุญมี เวียงนนท์ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาด
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เล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานในลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ด้านหน่วยงานและการจัดการ ที่มีค่ามัชฉิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่ามัชฉิมเลขคณิตคือ 4.33

ทั้งนี้ย่อมหมายถึงผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเอาใจใส่บุคลากรใน

หน่วยงาน นโยบาย การบริหารหน่วยงาน โครงสร้างซึ่งเป็นกลไกที่ท าให้ชีวิตสามารถร่วมกันท างานได้

ดีโดยต้องมีการจัดกลุ่มงาน ก าหนดและมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ก าหนดความสัมพันธ์ให้

บรรลุถึงเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของดวงนภา แจ้งมรคา ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี พบว่า 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก คือ ด้านนโยบาย

และการบริหาร  

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ด้านสภาพการท างาน ที่มีค่ามัชฉิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่ามัชฉิมเลขคณิตคือ 4.31 ทั้งนี้ย่อม

หมายถึงบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม จัด

ช่วงเวลาพักผ่อนเหมาะสม มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานที่มีการตรวจสอบและพร้อมส าหรับการ

ใช้งานอยู่เสมอ มีอาคารสถานที่ที่สะอาด สะดวกเหมาะสมกับการท างาน รวมทั้งมีสถานที่ท างานนั้นมี

อากาศถ่ายเท สภาพอุณหภูมิเหมาะสม และโครงสร้างของอาคารสถานที่ท างานได้รับการดูแล

ปรับปรุงให้มีความแข็งแรงและปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของศรัณยา ชูรัตน์ ศึกษาความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สังกัดส านักงานเกษตร จังหวัดนครพนม 

ผลการวิจัยพบว่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมีความพึงพอใจระดับมากในภาพรวม รวมทั้งหัวข้อ

สภาพแวดล้อมในการท างาน  

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ด้านการเลื่อนต าแหน่ง ที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่ามัชฌิมเลขคณิตคือ 4.30 ทั้งนี้
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ย่อมหมายถึงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการมอบหมายงานให้บุคคลได้ท างานใน

ต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยปกติต าแหน่งที่สูงขึ้นไปนี้บุคคลจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นและได้รับค่าจ้างมากขึ้น

กว่าเดิม เป็นการเพิ่มสถานะของบุคคลให้สูงขึ้น รวมทั้งการข้ึนเงินเดือนค่าจ้างด้วย การเลื่อนต าแหน่ง

นี้เป็นที่ต้องการของคนทุกคน เพ่ือเป็นทางหนึ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของภาวิณี เรื่องศรี ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

บุคลากร สถาบันพลศึกษา จังหวัดเขตภาคกลาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานบุคลากร สถาบันพลศึกษา จังหวัดเขตภาคกลาง กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จของงาน ด้าน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือและก้าวหน้า อยู่ในระดับ

มาก ตามล าดับ 

2. ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันลักษณะที่คล้อย

ตามกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ว่าบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสัมพันธ์กัน และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่าบรรยากาศองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกด้านมี

ความสัมพันธ์กันทางบวกสูงทุกคู่กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษา

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก

บรรยากาศในองค์การที่ดีจะท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอวยชัย จาตุรพันธ์ 

ท าการศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและรายคู่มี

ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับอิทธิพล ศรีรัตนะ ศึกษาวิจัยการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับบรรยากาศองค์การในโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับบรรยากาศองค์การในโรงเรียน
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คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและ

รายด้านและสอดคล้องกับรัชนี วัฒนภิรมย์ ซึ่งท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

โครงการกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวม 

การบริหารโครงการในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก (r=.806) และสอดคล้อง

กับณัฐนันท์พร เอ่ียมแท้ ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับบรรยากาศโรงเรียน 

สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

    

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

จากข้อค้นพบการวิจัย การอภิปรายผล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งนี้และข้อเสนอแนะ

ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

จากผลของการศึกษาเรื่องบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา

และเพ่ิมประสิทธิภาพงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่าบรรยากาศองค์การ ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่พบว่า ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง มีค่ามัชฌิมเลข

คณิตเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรที่จะแสดงออก

ให้บุคลกรเห็นมากยิ่งขึ้นถึงความสนใจ ความมีน้ าใจและความห่วงใยในด้านต่างๆ รวมถึงสวัสดิการ

ของบุคลากร เช่น เมื่อบุคลากรมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงผู้บริหารควรที่จะให้ค ายกย่องชมเชย หรือมี

รางวัลมอบให้เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร การจัดกิจกรรมสร้างสุขในการท างาน เป็นต้น  เมื่อ

ผู้บริหารแสดงออกเช่นนี้แล้วจะเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้แด่องค์การ 

2. จากผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลกรในคณะศึกษาศาสตร์ มี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติอยู่แล้วในระดับหนึ่ง แต่จากวิจัยพบว่า ด้านการเลื่อนต าแหน่งมีค่ามัชฌิม
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เลขคณิตเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการทบทวนในเรื่องของการมอบหมายงานให้

เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคลและสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะในด้าน

ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน และเมื่อมีการ

ประเมินผู้บริหารควรมีระบบในการประเมินให้มีความโปร่งใส ควรแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินให้ผู้ถูก

ประเมินรับทราบทุกครั้ง  

3. จากผลการวิจัยพบว่าบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง และเป็นความสัมพันธ์ทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันใน

ลักษณะที่คล้อยตามกัน แสดงให้เห็นว่าเมื่อบรรยากาศองค์การดีก็จะท าให้บุคลากรของคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ดีมากขึ้นด้วย ดังนั้น

ผู้บริหารควรสนใจและให้ความส าคัญในการสร้างบรรยากาศองค์การในทุกๆด้านเพ่ือให้บุคลากรมี

คุณภาพชีวิตการท างานที่ดีเพ่ือที่จะได้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถและท าให้เกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

ตามที่ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะของการวิจัยดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เพ่ือให้งานวิจัยเกี่ยวกับ

บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลของผู้บริหารและบุคคลทั่วไป จึงขอเสนอแนะ

เพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1.  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้มีการเก็บข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ (In-depth interview) การจัดกลุ่มสนทนา (Focus group discussion) ซึ่งจะได้ข้อมูลที่

ตรงกับความเป็นจริงมากกว่าการใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว 
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ภาคผนวก ก  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

ผู้วิจัยได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าความเที่ยงตรงทางด้านเนื้อหา (Content Validity)  

จ านวน 5 คนดังนี้ 

1. ชื่อ-นามสกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์ 

วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาพุทธศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย 
ต าแหน่ง   อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
2. ชื่อ-นามสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์  สายขุน 

วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขากายวิภาคศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยมหิดล 
ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

3. ชื่อ-นามสกุล  ดร. ไพรพรรณ  ไชยสุวรรณ 

วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปุรณาวาส 

4. ชื่อ-นามสกุล  อาจารย์จีรวรรณ  วรยศ 

วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสถิติประยุกต์ 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ 

ศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
5. ชื่อ-นามสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขสิริ 

วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวรรณคดีสันสกฤต 
   มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย 
ต าแหน่ง   หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข  

ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย 
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ค่าความตรงเชิงเนื้อ 

หาของเครื่องมือวิจัย 

บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ข้อที ่

 
บรรยากาศองค์การ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
ค่า IOC 

แปล 
1 2 3 4 5 ผล 

 ความเคารพนับถือ (X1)        
1 ท่านมีความรูส้ึกว่าตนเองมคีุณค่า 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานมีความรู้สึกว่าท่านมีคณุค่า 1 0 -1 1 1 0.4 ใช้ไม่ได ้
3 ท่านมีความรูส้ึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

4 
ท่านได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถและการยกย่อง
จากผู้บรหิาร 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

5 
ท่านเชื่อว่าเพื่อนร่วมงานของท่านยอมรับในความรู้
ความสามารถของกันและกัน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

6 บุคลากรในองค์การทุกคนมีโอกาสได้รับความรู ้ 1 1 0 -1 1 0.4 ใช้ไม่ได ้

7 
ท่านได้รับการสนบัสนุน ความช่วยเหลือจากผู้บรหิารและ
เพื่อนร่วมงาน 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

 ความไว้วางใจ (X2)        

8 
ท่านได้รับความไว้วางใจในการปฏบิัติงานจากทุกฝุายใน
หน่วยงาน 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

9 ท่านมีความเช่ือมั่นในความรู้ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน 1 1 -1 1 1 0.6 ใช้ได้ 

10 ท่านมีความเช่ือมั่นในการบริหารงานของผู้บริหาร 1 1 -1 1 1 0.6 ใช้ได้ 

11 บุคลากรทุกคนในเกยีรตซิึ่งกันและกัน 1 1 -1 -1 1 0.2 ใช้ไม่ได ้
12 บุคลากรทุกคนให้ความเคารพในความคิดของแต่ละบุคคล -1 1 -1 -1 1 -0.2 ใช้ไม่ได ้

13 
ท่านรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานเป็นท่ีพึ่งพา สามารถปรึกษาปัญหา
ต่างๆได ้

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

14 ท่านมีความซื่อสตัย์ต่อตนเองและองค์การ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

15 
ท่านมีความความเชื่อมั่นว่าเพื่อนรว่มงานมีความซื่อสัตยต์่อ
องค์การ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อที ่

 
บรรยากาศองค์การ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
ค่า IOC 

แปล 

1 2 3 4 5 ผล 
16 ท่านเชื่อว่าการบริหารงานของผู้บริหารเป็นไปอย่างโปร่งใส 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 การมีขวัญก าลังใจสูง (X-3)        
17 บุคลากรในองค์การมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

18 บุคลากรในองค์กรมคีวามเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน 1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

19 ท่านพึงพอใจในสภาพการปฏิบัติงานท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

20 ท่านมีความสุข สนุกสนานในการปฏิบัติงาน. 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

21 
ท่านเชื่อว่าบุคลากรในองค์การของท่านชอบท างานใน
องค์การ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

22 
ผู้บริหารแสดงความมีน้ าใจและสนบัสนุนในการปฏิบตัิงาน
ของท่าน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 โอกาสในการมีส่วนร่วม (X4)        

23 ท่านรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในองค์การ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

24 
ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจในโครงการ
ส าคัญๆขององค์การ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

25 
ท่านมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที ่

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

26 
ท่านรู้สึกว่าความคิดเห็นของท่านเป็นท่ียอมรับและถูก
น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

27 
การบริหารงานขององค์การมีคณะกรรมการขององค์การซึ่ง
เป็นตัวแทนจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

28 
ขณะที่บุคลากรในองค์การไม่สามารถร่วมออกเสียงในทุกๆ
การตัดสินใจในองค์การที่มีผลกระทบต่อตนเอง แต่บุคลากร
รู้สึกว่าสามารถมีค าแนะน า เสนอความเห็นในการตัดสินใจ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

29 
ท่านได้รับการสนบัสนุนส่งเสริมในการแสดงออกซึ่งความคดิ
ริเริม่ใหม่ๆ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง (X5)        

30 
องค์การของท่านมีการจัดอบรมเชิงวิชาการให้กับบุคลากรอยู่
บ่อยครั้ง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

31 
องค์การของท่านมีนโยบายให้บุคลากรทุกคนร่วมมือกันพัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการและสังคม 

1 1 1 1 0 0.8 ใช้ได้ 

32 
ท่านได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถทันต่อเหตุการณ์และความเจริญทางเทคโนโลยี 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อที ่

 
บรรยากาศองค์การ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
ค่า IOC 

แปล 

1 2 3 4 5 ผล 
เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ี 

33 
ผู้บริหารน าความรู้และวิทยาการใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรอยู่เสมอ. 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

34 
ท่านค้นหาวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีกว่าเดิมอยู่สม่ าเสมอและน า
วิธีการปฏิบัติงานแบบใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานท่ีดีกว่าเดิมมา
แนะน าเพ่ือนร่วมงาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (X6)        

35 
ท่านมีความยินดีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ. 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

36 
บุคลากรทุกคนร่วมมือกันท าให้องค์การก้าวไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

37 
ท่านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ 

0 -1 1 1 1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

38 ท่านน าความรู้ความสามารถของตนมาช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

39 
ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นส่วนหน่ึงขององค์การและมีความหวงแหน
องค์การ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

40 
สมาชิกใหม่ถูกต้อนรับด้วยความยินดีและถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์การ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 การปรับปรุงองค์การ (X7)        

41 
องค์การของท่านมีการจัดท าโครงการพัฒนาองค์การอย่าง
สม่ าเสมอทุกปี 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

42 
ผู้บริหารมีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาองค์การ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

43 
องค์การของท่านมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น น่าอยู่อาศัยและ
อาคารสถานท่ีต่างๆในองค์การมีความสะอาด สะดวก ความ
เหมาะสม เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 

0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

44 
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในองค์การจะมีกระบวนการในการแก้ไข
ปัญหาน้ันๆ 

0 -1 1 1 1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

45 ท่านได้รับการสนับสนุนให้สร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์การ -1 0 1 1 1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

46 องค์การมีแผนการช่วยเหลือบุคลากร -1 0 -1 1 1 0 ใช้ไม่ได้ 

47 
องค์การมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม เศรษฐกิจ. 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 ความเอาใจใส่ (X8)        

48 ท่านรู้สึกว่าบุคลากรในองค์การน้ีเอาใจใส่ท่านในฐานะบุคลากร 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อที ่

 
บรรยากาศองค์การ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
ค่า IOC 

แปล 

1 2 3 4 5 ผล 
คนหน่ึง 

49 
ผู้บริหารคอยดูแล เอาใจใส่และช่วยเหลือบุคลากรในองค์การ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

50 
เมื่อเกิดปัญหาบุคลากรมีท่ีปรึกษาท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดีด้วย
ความโอบอ้อมอารี 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

51 ท่านร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันส าคัญๆของเพื่อนร่วมงาน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

52 ท่านมีโอกาสได้ปฏิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงานท่ีอยู่ระหว่างการลา 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

53 
ท่านได้รับความช่วยเหลือ หรือแบ่งปันอุปกรณ์ต่างๆให้กับเพ่ือน
ร่วมงาน 

-1 0 1 1 1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

54 ท่านให้ค าแนะน า ความรู้ใหม่ กับเพ่ือนร่วมงาน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

55 องค์การเป็นสถานท่ีท่ีดี ท่านรู้สึกต้องการอยู่ท่ีน่ี -1 0 1 1 1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

 ลักษณะงาน (Y1)        

1 งานท่ีปฏิบัติมีความน่าสนใจ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2 
งานท่ีได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ

ของท่าน 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

3 งานท่ีได้รับมอบหมายมีความยากง่ายต่อการปฏิบัติ -1 0 1 1 1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

4 งานท่ีปฏิบัติเปิดโอกาสให้มีการพัฒนา เรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติม 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

5 งานท่ีปฏิบัติมีปริมาณท่ีเหมาะสม 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

6 
งานท่ีปฏิบัติมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการ

ก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

7 ท่านพอใจกับระบบการปฏิบัติงานท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน -1 1 1 1 1 0.6 ใช้ได้ 

 เงินเดือน (Y2)        

8 ผู้ปฏิบัติงานได้รับเงินเดือนท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

9 
ผู้ปฏิบัติงานได้รับเงินเดือนท่ีเหมาะสมกับปริมาณของงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อที ่

 
บรรยากาศองค์การ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
ค่า IOC 

แปล 

1 2 3 4 5 ผล 

10 
ได้รับเงินเดือนจากการปฏิบัติงานเป็นรายได้ประจ าตลอดการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

11 
ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานกรณีพิเศษเหมาะสมกับ

หน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

12 
เงินเดือนท่ีได้รับเหมาะสมและพอเพียงต่อการด ารงชีวิต และ

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

13 
การพิจารณาความดีความชอบขององค์การของท่านเป็นไปด้วย

ความยุติธรรมและเหมาะสม 
-1 0 1 1 1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

14 
ท่านได้รับการตอบแทนด้านสวัสดิการในการปฏิบัติงานเป็นอย่าง

ดี 
-1 0 1 1 1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

15 
ท่านได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ

สวัสดิการต่างๆ 
0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

16 
ได้รับค่าตอบแทนเป็นบ าเหน็จ บ านาญหรือกองทุน ในกรณี

เกษียณอายุราชการ 
-1 0 1 1 1 0.4 .ใช้ไม่ได้ 

 การเลื่อนต าแหน่ง (Y3)        

17 มีการมอบหมายให้บุคลากรมีความเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

18 
มีการปรับต าแหน่งหรือเลื่อนต าแหน่งงานให้บุคลากรสูงขึ้นอย่าง

เหมาะสม 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

19 

การปรับต าแหน่งงานใหม่สร้างโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนา

ศักยภาพด้านการท างานให้สูงขึ้นและส่งเสริมให้ท่านมี

ประสบการณ์การท างานมากยิ่งขึ้น 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

20 
การมอบหมายงานสร้างความท่ีท้าทายความสามารถของ

ผู้ปฏิบัติงาน 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อที ่

 
บรรยากาศองค์การ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
ค่า IOC 

แปล 

1 2 3 4 5 ผล 

21 
การมอบหมายงานสร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติงานสร้าง

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

22 ท่านพอใจกับวิธีการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งในองค์การของท่าน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

23 การเลื่อนต าแหน่งมีความยุติธรรม 0 1 -1 1 1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

24 การปรับต าแหน่งงานเหมาะสมกับค่าตอบแทน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 การได้รับการยอมรับนับถือ (Y4)        

25 ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

26 ได้รับการยอมรับนับถือจากนักศึกษาและผู้มาติดต่อเป็นอย่างดี 0 -1 1 1 1 0.4 .ใช้ไม่ได้ 

27 
ความคิดเห็นของท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและ

เพื่อนร่วมงาน 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

28 
ได้รับการยอมรับในความสามารถในการปฏิบัติงานได้ประสบ

ผลส าเร็จ 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

29 ท่านได้รับการยกย่องชมเชยและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

30 ได้รับการร่วมแสดงความยินดีโอกาสพิเศษต่างๆ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

31 
ท่านได้รับมอบหมายให้ท างานใหม่ๆท่ีตรงกับความสามารถของ

ท่าน 0 0 1 1 1 0.6 ใช้ได้ 

 ผลประโยชน์เกื้อกูล (Y5)        

32 ได้รับการตอบสนองด้านปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

33 
ได้รับผลประโยชน์ท่ีช่วยเหลือเกื้อกูลท้ังในการปฏิบัติงานและ

ด้านส่วนตัว 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

34 
มีสวัสดิการที่ดี ดึงดูดใจให้เกิดความสนใจอยากร่วมงานกับ

องค์กร 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อที ่

 
บรรยากาศองค์การ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
ค่า IOC 

แปล 

1 2 3 4 5 ผล 

35 
มีค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ เงินชดเชย ท่ีเพียงพอต่อความ

มั่นคงของชีวิต 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

36 ได้รับความสะดวกในการลางาน เมื่อมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 1 1 0 1 -1 0.4 .ใช้ไม่ได้ 

37 มีระบบด้านการให้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลท่ีดี 0 1 1 1 -1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

38 มีการก าหนดวันหยุดงานประจ าปีท่ีเหมาะสม 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

39 
ท่านได้รับเงินพิเศษต่างๆ เน่ืองจากการปฏิบัติงานท่ีได้รับ

มอบหมายเป็นพิเศษ 
0 0 1 1 1 0.6 ใช้ได้ 

 สภาพการท างาน (Y6)        

40 งานท่ีได้รับมอบหมายมีชั่วโมงการท างานท่ีเหมาะสม 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

41 จัดช่วงเวลาพักผ่อนเหมาะสม 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

42 
สภาพอุณหภูมิห้องท างานมีความเหมาะสมมีอากาศถ่ายเท

สะดวกสบายเหมาะส าหรับการปฏิบัติงาน 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

43 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานมีการตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงพร้อม

ส าหรับการใช้งาน 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

44 อาคารสถานท่ีได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

45 มีสถานท่ีท างานท่ีสะอาดปลอดภัย 1 0 1 -1 1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

46 มีบรรยากาศเหมาะแก่การปฏิบัติงาน 0 -1 1 1 1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

47 
การจัดหนังสือคู่มือและระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆช่วยให้ท่าน

ปฏิบัติงานได้สะดวกและมีประสิทธิผล 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

48 

 

งานท่ีได้รับมอบหมายเหมาะสมกับระยะเวลาในการท างานทุก

ครั้ง 
1 0 0 1 0 0.4 ใช้ไม่ได้ 
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ข้อที ่

 
บรรยากาศองค์การ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
ค่า IOC 

แปล 

1 2 3 4 5 ผล 
 การนิเทศงาน (Y7)        

49 ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี -1 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 

50 
ได้รับความช่วยเหลือ แนะน าจากผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปในการ

ปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

51 
ได้รับการสอนให้มีเทคนิคและกลวิธีท่ีดีให้การปฏิบัติงานประสบ

ผลส าเร็จ 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

52 
ได้รับค าชี้แจง ตักเตือนและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแบบ

กัลยาณมิตร 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

53 
ผู้บริหารน าผลการนิเทศงานไปใช้ในการพิจารณาเพ่ือการให้คุณ

ให้โทษ 
0 1 1 1 1 0.8 ใช้ไม่ได้ 

54 ได้เรียนรู้ทักษะในด้านการบริหารงานจากผู้บริหาร 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 เพื่อนร่วมงาน(Y8)        

55 เพื่อนร่วมงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

56 
เพื่อนร่วมงานมีมิตรภาพท่ีดีต่อกันมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความไว้วางใจกัน 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

57 
น าศักยภาพของเพื่อนร่วมงานท่ีโดดเด่นและแตกต่างของแต่ละ

คนมาสร้างให้ทีมมีความเข้มแข็ง 
-1 0 1 1 1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

58 
เพื่อนร่วมงานพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของแต่ละคนอย่าง

สม่ าเสมอ 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

59 
เพื่อนร่วมงานยอมรับผลการปฏิบัติงานท้ังความล้มเหลวและ

ความส าเร็จของงาน 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

60 
ท่านมีโอกาสปรึกษาและขอค าแนะน าจากเพื่อนร่วมงานอย่าง

สม่ าเสมอ 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อที ่

 
บรรยากาศองค์การ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
ค่า IOC 

แปล 

1 2 3 4 5 ผล 
 หน่วยงานและการจัดการ (Y9)        

61 

องค์การมีความเอาใจใส่ต่อบุคลากรในองค์การมีวิธีการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างงานและบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้บรรลุถึง

เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

62 องค์การมีการก าหนดนโยบายท่ีชัดเจน -1 0 1 1 0 0.2 ใช้ไม่ได้ 

63 องค์การมีการจัดการบริหารท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์การ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

64 
องค์การมีโครงสร้างการท างานท่ีเหมาะสม ท่ีจะสามารถเป็น

กลไกขับเคลื่อนให้องค์การไปสู่ความส าเร็จ 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

65 องค์การมีการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานร่วมกัน 0 1 1 -1 1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

66 
องค์การสนับสนุน ส่งเสริมบรรยากาศในการท างานเป็นทีมท่ี

เข้มแข็งโดยปราศจากความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

67 
องค์การมีการก าหนดและมอบหมายหน้าท่ี ความรับผิดชอบของ

บุคลากรเหมาะสม 
1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

68 องค์การมีการมุ่งเน้นกระบวนการในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 1 0 0 0 1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

69 
องค์การมีกระบวนการประเมินนโยบายอย่างสม่ าเสมอในแต่ละ

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
-1 0 1 0 1 0.2 ใช้ไม่ได้ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ภาคผนวก ง  

ค่าความเชื่อม่ันจาการทดลองเครื่องมือ 
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ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 140 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 140 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.993 89 
 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

A1 384.10 2697.788 .514 .993 
A2 384.11 2694.557 .544 .993 
A3 384.29 2672.324 .751 .993 
A4 384.31 2667.668 .764 .993 
A5 384.31 2672.056 .698 .993 
A6 384.28 2672.562 .807 .993 
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A7 384.39 2668.485 .710 .993 
A8 383.97 2702.589 .457 .993 
A9 384.33 2664.380 .791 .993 
A10 384.29 2671.662 .701 .993 
A11 384.38 2669.460 .758 .993 
A12 384.36 2666.778 .731 .993 
A13 384.26 2677.977 .616 .993 
A14 384.46 2661.934 .737 .993 
A15 384.24 2662.790 .788 .993 
A16 384.21 2676.242 .799 .993 
A17 384.33 2674.424 .699 .993 
A18 384.23 2668.465 .795 .993 
A19 384.33 2665.172 .812 .993 
A20 384.29 2664.194 .828 .993 
A21 384.50 2659.475 .795 .993 
A22 384.29 2664.281 .718 .993 
A23 384.25 2656.491 .773 .993 
A24 384.28 2661.915 .759 .993 
A25 384.37 2644.480 .815 .993 
A26 384.29 2665.860 .784 .993 
A27 384.17 2689.870 .606 .993 
A28 384.32 2667.774 .756 .993 
A29 384.17 2683.870 .719 .993 
A30 384.18 2684.436 .655 .993 
A31 384.29 2666.122 .792 .993 
A32 384.24 2669.908 .755 .993 
A33 384.33 2659.819 .810 .993 
A34 384.34 2661.865 .745 .993 
A35 384.35 2660.272 .828 .993 
A36 384.34 2670.440 .800 .993 
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A37 384.39 2658.888 .828 .993 
A38 384.33 2673.330 .745 .993 
A39 384.26 2674.250 .741 .993 
A40 384.26 2682.181 .611 .993 
B1 384.15 2683.495 .683 .993 
B2 384.16 2681.414 .795 .993 
B3 384.21 2675.144 .759 .993 
B4 384.37 2668.221 .752 .993 
B5 384.47 2654.294 .761 .993 
B6 384.39 2664.974 .771 .993 
B7 384.24 2670.415 .793 .993 
B8 384.30 2665.909 .796 .993 
B9 384.13 2687.178 .696 .993 
B10 384.28 2672.001 .722 .993 
B11 384.35 2667.697 .763 .993 
B12 384.40 2662.947 .723 .993 
B13 384.32 2657.817 .833 .993 
B14 384.35 2655.323 .824 .993 
B15 384.35 2661.524 .855 .993 
B16 384.37 2656.350 .834 .993 
B17 384.44 2649.039 .814 .993 
B18 384.44 2661.400 .786 .993 
B19 384.28 2672.907 .846 .993 
B20 384.36 2664.564 .866 .993 
B21 384.33 2662.323 .886 .993 
B22 384.34 2654.802 .875 .993 
B23 384.35 2659.150 .875 .993 
B24 384.31 2660.516 .857 .993 
B25 384.31 2667.567 .808 .993 
B26 384.32 2655.745 .858 .993 
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B27 384.34 2658.011 .817 .993 
B28 384.19 2680.095 .751 .993 
B29 384.26 2665.735 .803 .993 
B30 384.41 2661.696 .788 .993 
B31 384.26 2669.793 .793 .993 
B32 384.40 2661.983 .783 .993 
B33 384.37 2660.595 .775 .993 
B34 384.41 2661.869 .795 .993 
B35 384.22 2666.246 .863 .993 
B36 384.34 2663.838 .845 .993 
B37 384.25 2666.002 .899 .993 
B38 384.39 2660.339 .827 .993 
B39 384.40 2657.306 .804 .993 
B40 384.23 2665.113 .842 .993 
B41 384.27 2659.796 .860 .993 
B42 384.29 2656.209 .857 .993 
B43 384.31 2657.682 .832 .993 
B44 384.28 2657.253 .782 .993 
B45 384.41 2653.351 .796 .993 
B46 384.36 2659.310 .832 .993 
B47 384.30 2664.240 .818 .993 
B48 384.33 2657.100 .816 .993 
B49 384.34 2661.160 .867 .993 
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ภาคผนวก จ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ฉ  

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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                    แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง“บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

  แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับ การ

วิจัย เรื่อง “บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (     Organizational Climate and Job Satisfaction of Personnel  

Faculty of Education , Silpakorn University)” ข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่ง

ต่อการวิจัยนี้  ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็นความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

หรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด จึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง  

                       แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 

                       ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                       ตอนที่ 2  บรรยากาศองค์การ 

                                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                       ตอนที่ 3  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

                                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว โปรดจัดส่งแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้

แนบซองมาพร้อมกันนี้แล้ว  

                

             ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

                           (นางสจุิรารัตน์  รัชตพงศ์บวร) 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  : ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม               

 
 

ตัวแปรสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ             ชาย           หญิง 

2. อายุ (เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี) 

                      ไม่เกิน 25 ปี 

 

          26 - 35 ปี 

                      36 - 45 ปี           46 - 55 ปี 

                      56 ปีขึ้นไป  

3. ระดับการศึกษาสูงสดุ 

                      ปริญญาตร ี

 

          ปริญญาโท 

                      ปริญญาเอก           อื่น ๆ (โปรดระบ…ุ………………...) 

4. ประสบการณ์การท างานในหนว่ยงานนี้ (เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี) 

                      ไม่เกิน 5 ปี           6 - 10 ปี 

                      11 - 15 ปี           16 - 20 ปี 

                      21 - 25 ปี           26 ปีขึ้นไป 

5. ต าแหน่งงานในปัจจุบัน         สายวิชาการ                                  สายสนับสนุน 

6. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน (เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี) 

                      ไม่เกิน 5 ปี           6 - 10 ปี 

                      11 - 15 ปี           16 - 20 ปี 

                      21 - 25 ปี           26 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  บรรยากาศองค์การ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าชี้แจง   :   โปรดพิจารณารายการต่อไปนี้ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับ

บรรยากาศองค์การที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว โดย

พิจารณาตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง บรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด 

  ระดับ 4 หมายถึง บรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ใน

ระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง บรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ใน

ระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง บรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ใน

ระดับน้อย 

ระดับ 1 หมายถึง บรรยากาศองค์การของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ใน

ระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ

ที ่

 

บรรยากาศองค์การ  
ระดับบรรยากาศองค์การ 

ส าหรับ

ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  
        

ความเคารพนับถือ      

1 ท่านมีความรูส้ึกว่าตนเองมคีุณค่า       

2 ท่านมีความรูส้ึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ

องค์การ 

      

3 ท่านได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถและ

การยกย่องจากผู้บริหาร 

      

4 ท่านเชื่อว่าเพื่อนร่วมงานของท่านยอมรับในความรู้

ความสามารถของกันและกัน 

      

5 ท่านได้รับการสนบัสนุน ความช่วยเหลือจากผู้บรหิาร

และเพื่อนร่วมงาน 
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ข้อ

ที ่

 

บรรยากาศองค์การ  
ระดับบรรยากาศองค์การ 

ส าหรับ

ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

ความไว้วางใจ  

6 ท่านได้รับความไว้วางใจในการปฏบิัติงานจากทุกฝุาย

ในหน่วยงาน 

      

7 ท่านมีความเช่ือมั่นในความรู้ความสามารถของเพื่อน

ร่วมงาน 

      

8 ท่านมีความเช่ือมั่นในการบริหารงานของผู้บริหาร       

9 ท่านรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานเป็นท่ีพึ่งพา สามารถ

ปรึกษาปัญหาต่างๆได ้

      

10 ท่านมีความซื่อสตัย์ต่อตนเองและองค์การ       

11 ท่านมีความความเชื่อมั่นว่าเพื่อนรว่มงานมีความ

ซื่อสัตยต์่อองค์การ 

      

12 ท่านเชื่อว่าการบริหารงานของผู้บริหารเป็นไปอย่าง

โปร่งใส 

      

การมีขวัญก าลังใจสูง 

13 บุคลากรในองค์การมีขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

      

14 บุคลากรในองค์กรมคีวามเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน       

15 ท่านพึงพอใจในสภาพการปฏิบัติงานท่ีเป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน 

      

16 ท่านมีความสุข สนุกสนานในการปฏิบัติงาน       

17 ท่านเชื่อว่าบุคลากรในองค์การของท่านชอบท างาน

ในองค์การ 

      

18 ผู้บริหารแสดงความมีน้ าใจและสนบัสนุนในการ

ปฏิบัติงานของท่าน. 
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ข้อ

ที ่

 

บรรยากาศองค์การ  
ระดับบรรยากาศองค์การ 

ส าหรับ

ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

โอกาสในการมีส่วนร่วม 

19 ท่านรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานใน

องค์การ 

      

20 ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจใน

โครงการส าคัญๆขององค์การ 

      

21 ท่านมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน

อย่างเต็มที ่

      

22 ท่านรู้สึกว่าความคิดเห็นของท่านเป็นท่ียอมรับและ

ถูกน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

      

23 การบริหารงานขององค์การมีคณะกรรมการของ

องค์การซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง 

      

24 ขณะที่บุคลากรในองค์การไม่สามารถร่วมออกเสียง

ในทุกๆการตัดสินใจในองค์การที่มผีลกระทบต่อ

ตนเอง แต่บุคลากรรูส้ึกว่าสามารถมีค าแนะน า เสนอ

ความเห็นในการตัดสินใจ 

      

25 ท่านได้รับการสนบัสนุนส่งเสริมในการแสดงออกซึ่ง

ความคิดรเิริม่ใหม่ๆ 

      

ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

26 องค์การของท่านมีการจัดอบรมเชิงวิชาการให้กับ

บุคลากรอยู่บ่อยครั้ง 

      

27 องค์การของท่านมีนโยบายให้บุคลากรทุกคนร่วมมือ

กันพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการและ
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ข้อ

ที ่

 

บรรยากาศองค์การ  
ระดับบรรยากาศองค์การ 

ส าหรับ

ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

สังคม 

28 ท่านได้รับการส่งเสรมิให้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ 

ความสามารถทันต่อเหตุการณ์และความเจริญทาง

เทคโนโลยี เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ี 

      

29 ผู้บริหารน าความรู้และวิทยาการใหม่ๆมาใช้ในการ

พัฒนาบุคลากรอยูเ่สมอ. 

      

30 ท่านค้นหาวิธีการปฏิบตัิงานท่ีดีกวา่เดิมอยูส่ม่ าเสมอ

และน าวิธีการปฏิบัติงานแบบใหมม่าใช้ในการ

ปฏิบัติงานท่ีดีกว่าเดิมมาแนะน าเพื่อนร่วมงาน 

      

ความเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกัน  

 

31 ท่านมีวามยินดีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้

บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ 

      

32 บุคลากรทุกคนร่วมมือกันท าให้องค์การก้าวไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

      

33 ท่านน าความรู้ความสามารถของตนมาช่วยเหลือ

เพื่อนร่วมงาน 

      

34 ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นส่วนหน่ึงขององค์การและมคีวาม

หวงแหนองค์การ 

      

35 สมาชิกใหม่ถูกต้อนรับด้วยความยนิดีและถือว่าเป็น

ส่วนหน่ึงขององค์การ 

 

      

การปรับปรุงองค์การ 

36 องค์การของท่านมีการจัดท าโครงการพัฒนาองค์การ       
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ข้อ

ที ่

 

บรรยากาศองค์การ  
ระดับบรรยากาศองค์การ 

ส าหรับ

ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

อย่างสม่ าเสมอทุกป ี

37 ผู้บริหารมีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาองค์การ 

      

38 องค์การของท่านมีการปรับปรุงภมูิทัศน์ให้ร่มรื่น น่า

อยู่อาศัยและอาคารสถานท่ีต่างๆในองค์การมีความ

สะอาด สะดวก ความเหมาะสม เอื้ออ านวยต่อการ

ปฏิบัติงาน 

      

39 องค์การมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ใหส้อดคล้อง

กับความต้องการของสังคม เศรษฐกิจ 

      

ความเอาใจใส่  

40 ท่านรู้สึกว่าบุคลากรในองค์การนีเ้อาใจใส่ท่านใน

ฐานะบุคลากรคนหนึ่ง 

      

41 ผู้บริหารคอยดูแล เอาใจใส่และช่วยเหลือบุคลากรใน

องค์การอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกนั 

      

42 เมื่อเกิดปญัหาบุคลากรมีที่ปรึกษาที่คอยให้ค าแนะน า

ที่ดีด้วยความโอบอ้อมอาร ี

      

43 ท่านร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันส าคัญๆของ

เพื่อนร่วมงาน 

      

44 ท่านมีโอกาสได้ปฏิบัติงานแทนเพือ่นร่วมงานท่ีอยู่

ระหว่างการลา 

      

45 ท่านให้ค าแนะน า ความรู้ใหม่ กับเพื่อนร่วมงาน       
 

 

 

ตอนที่ 3 : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ค าชี้แจง   :   โปรดพิจารณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจที่ตรงกับ

สภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับน้อย 

ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ

ที ่

 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

ระดับความพึงพอใจ 
ส าหรับ

ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
 

ลักษณะงาน 

1 งานท่ีปฏิบัติมีความนา่สนใจ       

2 
งานท่ีได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับ

ความรู้ ความสามารถของท่าน 
      

3 
งานท่ีปฏิบัติเปิดโอกาสให้มีการพฒันา เรียนรู้

และศึกษาเพิม่เตมิ 
      

4 งานท่ีปฏิบัติมีปรมิาณที่เหมาะสม       

5 
งานท่ีปฏิบัติมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน

เพื่อควบคุมการก าหนดวิธีการปฏบิัติงาน 
      

6 ท่านพอใจกับระบบการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ใน       
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ปัจจุบัน 

เงินเดือน 

7 
ผู้ปฏิบัติงานไดร้ับเงินเดือนที่เหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถ 
      

8 
ผู้ปฏิบัติงานไดร้ับเงินเดือนที่เหมาะสมกับ

ปริมาณของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
      

9 

ท่านได้รับเงินเดือนจากการปฏิบตังิานเป็น

รายได้ประจ าตลอดการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่อง 

      

10 

ท่านได้รับค่าตอบแทนจากการปฏบิัติงาน

กรณีพิเศษเหมาะสมกับหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติงาน 

      

11 

เงินเดือนท่ีไดร้ับเหมาะสมและพอเพียงต่อ

การด ารงชีวิต และเหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

      

12 
ท่านได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วในการ

เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวสัดิการต่างๆ 
      

การเลื่อนต าแหน่ง 

13 มีการมอบหมายให้บุคลากรมีความเหมาะสม

กับงานท่ีปฏิบัต ิ
      

14 มีการปรับต าแหน่งหรือเลื่อนต าแหน่งงานให้

บุคลากรสูงขึ้นอย่างเหมาะสม 
      

15 

การปรับต าแหน่งงานใหม่สร้างโอกาสให้

ผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนาศักยภาพด้านการ

ท างานให้สูงขึ้นและส่งเสรมิให้ท่านมี

ประสบการณ์การท างานมากยิ่งข้ึน 

      

16 
การมอบหมายงานสรา้งความที่ท้าทาย

ความสามารถของผู้ปฏบิัติงาน 
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17 

การมอบหมายงานสรา้งความตระหนักให้

ผู้ปฏิบัติงานสร้างความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงาน 

      

18 
ท่านพอใจกับวิธีการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง

ในองค์การของท่าน 
      

19 
การปรับต าแหน่งงานเหมาะสมกับ

ค่าตอบแทน 
      

การได้รับการยอมรับนับถือ 

20 
ได้รับการยอมรับนับถือจากผูบ้ังคับบัญชาและ

เพื่อนร่วมงาน 
      

21 
ความคิดเห็นของท่านได้รับการยอมรับจาก

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
      

22 
ได้รับการยอมรับในความสามารถในการ

ปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จ 
      

23 
ได้รับการยกย่องชมเชยและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 
      

24 
ได้รับการร่วมแสดงความยินดโีอกาสพิเศษ

ต่างๆ 
      

25 
ท่านได้รับมอบหมายให้ท างานใหม่ๆที่ตรงกับ

ความสามารถของท่าน 
      

ผลประโยชน์เกื้อกลู 

26 
ได้รับการตอบสนองด้านปัจจัยพื้นฐานของ

มนุษย์อย่างสมบรูณ ์
      

27 
ได้รับผลประโยชน์ท่ีช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งใน

การปฏิบัติงานและด้านส่วนตัว 
      

28 มีสวัสดิการที่ดี ดึงดูดใจให้เกดิความสนใจ       
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อยากร่วมงานกับองค์กร 

29 
มีค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ เงินชดเชย ท่ี

เพียงพอต่อความมั่นคงของชีวิต 
      

30 มีการก าหนดวันหยุดงานประจ าปทีี่เหมาะสม       

31 
ท่านได้รับเงินพิเศษต่างๆ เนื่องจากการ

ปฏิบัติงานท่ีไดร้ับมอบหมายเป็นพเิศษ 
      

สภาพการท างาน 

32 
งานท่ีได้รับมอบหมายมีชั่วโมงการท างานท่ี

เหมาะสม 
      

33 จัดช่วงเวลาพักผ่อนเหมาะสม       

34 

สภาพอุณหภูมหิ้องท างานมีความเหมาะสมมี

อากาศถ่ายเทสะดวกสบายเหมาะส าหรับการ

ปฏิบัติงาน 

      

35 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานมีการ

ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงพร้อมส าหรบัการใช้งาน 
      

36 
อาคารสถานท่ีได้รบัการปรับปรุงให้เหมาะสม

กับการปฏิบัติงาน 
      

37 

การจัดหนังสือคู่มือและระเบียบการ

ปฏิบัติงานต่างๆช่วยให้ท่านปฏิบัตงิานได้

สะดวกและมีประสิทธิผล 

 

      

การนิเทศงาน 

38 
ได้รับการเอาใจใสดู่แลจากผู้บริหารและเพื่อน

ร่วมงานเป็นอย่างด ี       

39 ได้รับความช่วยเหลือ แนะน าจากผู้บริหาร

ระดับสูงขึ้นไปในการปฏิบัติงานใหป้ระสบ
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ผลส าเร็จ 

40 
ได้รับการสอนใหม้ีเทคนิคและกลวธิีท่ีดีให้การ

ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ       

41 
ได้รับค าช้ีแจง ตักเตือนและข้อเสนอแนะใน

การปฏิบัติงานแบบกลัยาณมติร       

42 
ผู้บริหารน าผลการนิเทศงานไปใช้ในการ

พิจารณาเพื่อการให้คณุให้โทษ       

43 
ได้เรียนรู้ทักษะในด้านการบริหารงานจาก

ผู้บริหาร       

เพ่ือนร่วมงาน 

44 
เพื่อนร่วมงานมีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน       

45 

เพื่อนร่วมงานมีมติรภาพท่ีดีต่อกันมีน้ าใจ

เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน มี

ความไว้วางใจกัน 
      

46 
เพื่อนร่วมงานพัฒนาศักยภาพตามความถนัด

ของแต่ละคนอย่างสม่ าเสมอ       

47 
เพื่อนร่วมงานยอมรับผลการปฏิบตัิงานท้ัง

ความล้มเหลวและความส าเร็จของงาน       

48 
ท่านมีโอกาสปรึกษาและขอค าแนะน าจาก

เพื่อนร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ       

หน่วยงานและการจัดการ 

49 

องค์การมีความเอาใจใส่ต่อบุคลากรใน

องค์การมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

งานและบุคลากรให้ปฏบิัติงานไดบ้รรลุถึง

เปูาหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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หมายเหตุ  :  ขอบพระคุณอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้

50 
องค์การมีการจดัการบริหารทีเ่ป็น

ลักษณะเฉพาะขององค์การ       

51 

องค์การมีโครงสร้างการท างานท่ีเหมาะสม ท่ี

จะสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนใหอ้งค์การ

ไปสู่ความส าเร็จ 
      

52 

องค์การสนับสนุน ส่งเสริมบรรยากาศในการ

ท างานเป็นทีมที่เข้มแข็งโดยปราศจากความ

ขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
      

53 
องค์การมีการก าหนดและมอบหมายหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของบุคลากรเหมาะสม       
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสุจิรารัตน์ รัชตพงศ์บวร 
วัน เดือน ปี เกิด 18 กรกฎาคม 2524 
สถานที่เกิด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วุฒิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (เกียรตินิยม
อันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่อยู่ปัจจุบัน 39/67 หมู่บ้านกิตติชัยวิลล่า 5 ซอย7 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170 

ผลงานตีพิมพ์ สารนิพนธ์เรื่อง ค่านิยมทางพุทธศาสนากับวิถีชีวิตเยาวชน ในสังคมไทย
ปัจจุบัน 

รางวัลที่ได้รับ แม่ดีบุคลากรเด่นประจ าปี 2559   
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