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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ (Survey Research) เพือ่ ศึกษาระดับบรรยากาศองค์การ การปรับตัวในการท�ำงาน
และความสุขในการท�ำงาน และศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การ และการปรับตัวในการท�ำงานของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร ทีส่ ามารถร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการท�ำงาน กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การวิจยั คือ บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในสถาบันการอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 178 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การวิจัย คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s correlation coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Multiple
regression analysis)
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครรับรู้เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ
โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี (X= 3.56,S.D.= 0.43) การปรับตัวในการท�ำงานโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี (X =
4.12,S.D.=0.48) ความสุขในการท�ำงานของบุคลากรที่ท�ำการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (X = 3.56,S.D.=0.43)
การปรับตัวในการท�ำงานกับวัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้าง บรรยากาศองค์การด้านมาตรฐาน และ
บรรยากาศองค์การด้านการสนับสนุนสามารถพยากรณ์ความสุขในการท�ำงานได้ร้อยละ 61.0 (R2adj=.610) อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: บรรยากาศองค์การ การปรับตัวในการท�ำงาน ความสุขในการท�ำงาน
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ABSTRACT

This study is a survey research to study the level of organizational climate and work adjustment
effect to happiness at work of the staff of a private university in Bangkok and study the personal factors,
organizational climate and work adjustment to employee the variables that could predict happiness
at work. The samples in this research consisted of 178 employees in the work of a private university in
Bangkok. Data were collected by using questionnaires, statistical data analysis were percentage, mean,
standard deviation, Pearson’s correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis.
The results are as follows the staff of a private university in Bangkok are perceived organizational
climate overall aspect quite well (X=3.56, S.D.= 0.43) are perceived work adjustment overall aspect quite
well (X= 4.12, S.D.=0.48) happiness at work overall aspect in the level high (X=3.56, S.D.=0.43). The work
adjustment to the culture, organization climate of structure, organizational climate of standards and
organizational climate of support could jointly predict 61.0 (R2adj=.610) at statistical significance level of .05
KEYWORDS: Organizational Climate, Work Adjustment, Happiness at Work

บทน�ำ

มนุษย์เกิดมาพร้อมกับแรงผลักดันบางอย่างภายใน
ตนเองที่ก่อให้เกิดความต้องการหลายอย่างในการด�ำเนิน
ชีวิต เช่น ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการความ
มั่นคงปลอดภัย ความต้องการทางความรักความผูกพัน
ความต้องการการยกย่อง และความต้องการความส�ำเร็จ
ในชีวิต แต่เนื่องจากทุกคนไม่สามารถสมหวังในสิ่งที่ตนเอง
ต้ อ งการได้ ทั้ ง หมด การปรั บ ตั ว จึ ง เป็ น ค� ำ ตอบที่ ท� ำ ให้
มนุษย์สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ แม้ว่าความต้องการนั้นมิได้
ถูกตอบสนอง โดยร้อยละ 80 ของการด�ำรงชีวิตในแต่ละ
บุคคลซึ่งส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปกับการท�ำงาน ซึ่งการท�ำงาน
เป็นกิจกรรมส�ำคัญอย่างหนึ่งของการมีชีวิตในสังคม ในแง่
จิตวิทยานั้นถือว่างานเป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้บุคคลได้รู้จัก
ตนเอง นับถือตนเองและประมาณตนเองได้ ซึ่งจะช่วยให้
บุคคลได้รู้คุณค่าของตนเองในสังคม ในทางตรงข้ามอาจ
ท�ำให้บคุ คลเกิดความคับข้องใจ เบือ่ หน่ายหรือไร้จดุ มุง่ หมาย
ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะงานทีท่ ำ� และลักษณะของบุคคล งานจึง
มีความผูกพันกับชีวติ ของมนุษย์โดยมีอทิ ธิพลต่อคุณค่าและ
ความหมายของชีวิต งานเป็นส่วนส�ำคัญของชีวิตและงาน
น�ำมาซึ่งความสุขและส�ำเร็จในชีวิตได้ การมีความสุขจาก
การท�ำงานจะท�ำให้บุคคลพยายามท�ำงานนั้นให้ได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ แม้ว่าการท�ำงานนั้นจะมีความยากล�ำบาก
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ก็ตาม (บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์, 2553) ในชีวิตการท�ำงานของ
ทุกคนย่อมต้องการความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงใน
งาน การท�ำงานจะประสบความส�ำเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น
ส่วนหนึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความสนใจใฝ่เรียนรูเ้ พือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
ในงานที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งการมองหาข้อดีของงานที่ท�ำ
เพื่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ และตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองและปัจจัยหนึ่งที่มี
ความสัมพันธ์ที่จะท�ำให้การท�ำงานนั้นเกิดผลส�ำเร็จและมี
ประสิทธิภาพ คือ บรรยากาศองค์การ หากพนักงานมีการ
รับรู้บรรยากาศที่ดีย่อมเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ท�ำงานและก่อให้เกิดการท�ำงานอย่างมีความสุข ลดปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานในองค์การ ลด
การลาออก และการขาดงาน หรือการเปลีย่ นแปลงอืน่ ใดของ
พนักงาน การด�ำเนินธุรกิจในแต่ละองค์การสิง่ ทีพ่ นักงานต้อง
เผชิญเหมือนกัน คือ ความไม่หยุดนิง่ ขององค์การ ซึง่ เป็นเหตุ
ให้ลักษณะงานต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย หากพนักงาน
สามารถปรับตัวให้ทันกับองค์การด้วยการรับรู้บรรยากาศ
องค์การด้านโครงสร้างในทางทีด่ จี ะช่วยส่งเสริมให้พนักงาน
เกิดความพยายามที่จะผลักดันให้งานส�ำเร็จลุล่วง ตลอดจน
รั บ รู ้ ลั ก ษณะงานที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบอยู ่ ทั้ ง ปริ ม าณงานที่
เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ดังนั้นการ
รับรู้บรรยากาศองค์การทั้งในเรื่องเป้าหมาย ขอบเขตงาน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
กฎระเบียบ ระบบ และเทคโนโลยีที่ดีนั้น ย่อมส่งเสริมให้
พนักงานปฏิบัติงานในทิศทางที่ชัดเจนและคล่องตัว ซึ่งจะ
สะท้อนถึงความมีคุณค่าทั้งของงานและความมีคุณค่าของ
ตนเองเมือ่ ได้ปฏิบตั งิ าน ย่อมก่อให้เกิดความสุขในการท�ำงาน
ได้ในทีส่ ดุ (ภัทรชัณษา เรืองมะเริง, 2553) ดังนัน้ การปรับตัว
ในการท�ำงานจึงมีความส�ำคัญ กล่าวคือ ถ้าบุคคลปรับตัวใน
การท�ำงานได้จะส่งผลดีในด้านอื่นๆ ด้วย คือ ท�ำให้ชีวิตอยู่
รอดปลอดภัยและด�ำเนินไปอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ
มี ค วามส� ำ เร็ จ ในชี วิ ต และสามารถขจั ด ความไม่ ส บายใจ
ความเครียด ความคับข้องใจออกไป แต่หากปรับตัวในการ
ท�ำงานไม่ได้ จะเกิดผลเสีย คือ เกิดความไม่สมดุลทางจิตใจ
เช่น ต้องพึง่ พาผูอ้ นื่ เสมอ เปลีย่ นทีอ่ ยูเ่ ปลีย่ นงาน เปลีย่ นอาชีพ
อยู่บ่อยๆ เนื่องจากปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน ลักษณะชนิดของงานและผูร้ ว่ มงานไม่ได้หรืออาจเกิด
โรคจิต โรคประสาทได้ เนื่องจากมีความวิตกกังวลอยู่เสมอ
มีความผิดปกติในแนวความคิดการรับรู้และการตัดสินใจ
(ชูทิตย์ ปานปรีชา, 2544) นอกจากความต้องการต่างๆ ที่
เกิดขึ้นภายในท�ำให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวในการท�ำงาน
สภาพแวดล้ อ มและสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปก็ ส ่ ง ผลต่ อ
การปรับตัวในการท�ำงานด้วยเช่นกัน ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
การปรับตัวในการท�ำงานมีอยู่หลายปัจจัย เช่น บุคลิกภาพ
การอบรมเลีย้ งดูของครอบครัว วัฒนธรรมประเพณี สุขภาพ
จิต ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นต้น
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ท�ำให้หลายองค์การจ�ำเป็น
ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้พนักงานในองค์การ
สามารถท�ำงานได้อย่างมีความสุขและประสบผลส�ำเร็จ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์การ จึงเป็นเหตุให้
พนักงานต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานและ
ใช้ชีวิตในการท�ำงานอย่างเป็นสุขได้ พนักงานที่ปรับตัว
ในการท�ำงานได้ดีจ ะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสอดคล้อง
กลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อมและความต้องการของตนเอง
สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและสามารถท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกันพนักงานที่ไม่สามารถ
ปรับตัวในการท�ำงานได้จะไม่สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุขและประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านจะลดลง ซึง่ ทุก
องค์การต่างถือว่าทรัพยากรบุคคลในองค์การเป็นทรัพย์สนิ ที่
มีคา่ โดยเฉพาะกลุม่ พนักงานเป็นกลุม่ คนท�ำงานทีต่ อ้ งเผชิญ

กับสิ่งต่างๆ ในองค์การไม่ว่าจะเป็นนโยบาย กระบวนการ
ท�ำงาน สภาพแวดล้อม กฎระเบียบข้อบังคับเพื่อนร่วมงาน
หั ว หน้ า งานตลอดจนสวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ การท� ำ งานให้ มี
ความสุขขึ้นอยู่กับการปรับตัว ปรับใจ ปรับความคิดของ
พนักงานที่เห็นความส�ำคัญของงาน การปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่วมมือ
ในการท�ำงาน พนักงานก็จะรู้สึกมีความสุขในการท�ำงาน
(นฤภัค ฤธาทิพย์, 2556) ในมุมมองของการบริหารหาก
องค์การต่างๆ ต้องการที่จะดึงดูดและรักษาทุนมนุษย์ที่มี
ความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์การไปนานๆ จ�ำเป็นที่จะ
ต้องจัดการให้บคุ ลากรมีความสมดุลแห่งการท�ำงานและชีวติ
(Work Life Balance: WLB) ที่ดี มิฉะนั้นแล้วบุคลากร
อาจรู้สึกไม่เป็นสุขกับชีวิตและลาออกจากองค์การเพื่อไป
แสวงหาทางเลือกที่ดีกว่าให้กับชีวิตของตน (ภาณุภาคย์
พงศ์อติชาต, 2555)
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือว่าเป็นการศึกษาใน
ระดับที่ส�ำคัญ เนื่องจากเป็นการศึกษาที่เตรียมบุคคลเข้าสู่
อาชีพ โดยเฉพาะบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาออกมาจะต้อง
เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะตามที่เจ้าของสถานประกอบการ
และสังคมยอมรับ ท�ำให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพยายาม
ทุกวิถีทางที่จะให้นิสิตนักศึกษาของตนมีคุณภาพ สถาบัน
อุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องเปิดหลักสูตรให้ตรงกับสภาพความ
ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น
แนวทางการพัฒนาคุณ ภาพของการอุดมศึ ก ษาที่ ส�ำ คั ญ
เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่ง
กันและกัน สถาบันการศึกษาต้องมุ่งจัดการศึกษาเฉพาะ
ทางที่เป็นการลงลึกเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญอันเป็นการ
พั ฒ นาการอุ ด มศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพโดยสร้ า งความรู ้ แ ละ
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้สามารถแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นน�ำอื่นๆ ทั่วโลกได้ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้าง
รายได้เข้าสู่สถาบันด้วยตนเอง พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ,์
2550) ท�ำให้บุคลากรสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จ�ำเป็นต้องมีการปรับตัวในการท�ำงานที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน และจากผลส�ำรวจความสุขในแต่ละสายงาน
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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พบว่า สายงานด้านการศึกษาเป็นอาชีพที่มีความสุขเป็น
อันดับ 2 มีคะแนน 4.06 โดยส่วนหลักๆ คือ รูส้ กึ ดีกบั เจ้านาย
และเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสุขใจที่ได้สอนให้คนอื่นมีความรู้
(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2555)
จากเหตุผลข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะท�ำการ
ศึกษาบรรยากาศองค์การ การปรับตัวในการท�ำงานว่าส่งผล
ต่อความสุขในการท�ำงานหรือไม่ และต้องการทราบถึงระดับ
ของการรับรู้บรรยากาศองค์การ ระดับการปรับตัวในการ
ท�ำงานและระดับความสุขในการท�ำงานว่าอยู่ในระดับใด
โดยสนใจที่จะศึกษากับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน เพราะถือว่าบุคลากรของสถาบันการ
ศึกษามีพันธกิจที่ต้องผลิตบัณฑิตเพื่อเตรียมบุคคลเข้าสู่
อาชีพและเป็นพื้นฐานในการขัดเกลาและพัฒนา รวมทั้ง
ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค คลเหล่ า นั้ น สามารถเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ของ
ประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งสอดคล้องกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ได้จดั ท�ำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพือ่ มุง่ สู่ “สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” และให้ความส�ำคัญ
กับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งใน
ระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอน
ของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนือ่ ง เพือ่ ร่วมกันก�ำหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ (ส�ำนักประเมินผล
และเผยแพร่การพัฒนา, 2553) รวมถึงผลสรุปอัตราการ
ลาออกของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานครที่มีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
2555 – 2557 ได้แก่ ร้อยละ 2.41, 2.68 และ 2.92 ตามล�ำดับ
(รายงานการประเมินตนเองของส�ำนักบริหารทรัพยากร
มนุษย์, 2557)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การ การปรับตัว
ในการท� ำ งานและความสุ ข ในการท� ำ งานของบุ ค ลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การ
และการปรับตัวในการท�ำงานของบุคลากรทีส่ ามารถร่วมกัน
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พยากรณ์ความสุขในการท�ำงานของบุคลากร

สมมติฐาน

ปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การ และการปรับ
ตัวในการท�ำงานของบุคลากรสามารถร่วมกันพยากรณ์ความ
สุขในการท�ำงานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารแก่สำ� นัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนพัฒนาและส่งเสริม
บรรยากาศในการท�ำงานที่ดี
2. สามารถเป็นแนวทางให้คำ� ปรึกษาด้านการปรับตัว
ในการท�ำงานของบุคลากรให้สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุขและสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครือ่ งมือวัด
บรรยากาศองค์การ การปรับตัวในการท�ำงานและความสุข
ในการท�ำงาน หรือใช้เป็นแนวทางเพื่อการศึกษาวิจัยกับตัว
แปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานได้

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจ (Survey
Research) เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การและการปรับตัว
ในการท�ำงานทีส่ ง่ ผลต่อความสุขในการท�ำงานของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิเชิงสัดส่วน (Proportional
Stratified Sampling)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากรทีป่ ฏิบตั ิ
งานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวนทั้งสิ้น 319 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
จากส�ำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร, 2557)
กลุ่มตัวอย่างก�ำหนดขนาดโดยการเปิดตารางของ
Krejcie and Morgan (1970 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรตั น์, 2543)

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ว่ามากเพียงพอที่จะใช้
เป็นตัวแทนของประชากรได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 175 คน
แต่ผู้วิจัยเพิ่มจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 178 คน เพื่อให้มี
สัดส่วนที่เหมาะสมในแต่ละแผนก

เครื่องมือ

การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปริมาณโดยมีเครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคล มี 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และรายได้
ซึ่งข้อค�ำถามเป็นลักษณะตรวจรายการ (Checklist) และ
แบบเติ ม ข้ อ ความ ตอนที่ 2 แบบสอบถามวั ด การรั บ รู ้
บรรยากาศองค์การ ใช้แบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศ
องค์การที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเองโดยใช้วิธีการวัดตามแนวคิด
ของ Stringer (2002) ซึ่งข้อค�ำถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ระดับมากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ�ำนวน 43 ข้อ ตอนที่ 3
แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวในการท�ำงานที่ผู้ศึกษา
สร้างขึ้นเองโดยข้อค�ำถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด จ�ำนวน 34 ข้อ ตอนที่ 4 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความสุขในการท�ำงานที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเองโดยใช้
วิธีการวัดตามแนวคิดของ Warr (1990) ซึ่งข้อค�ำถามเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มากทีส่ ดุ
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ�ำนวน 13 ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู ้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากแบบสอบถามด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป (SPSS) เพือ่ หาค่าสถิตติ า่ งๆ
ประกอบด้วยค่าอ�ำนาจจ�ำแนก โดยใช้ Item-total Correlation
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตามสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
แบบขั้นตอน (Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ระดับบรรยากาศองค์การ ระดับการปรับตัวในการ
ท�ำงานและระดับความสุขในการท�ำงานของบุคลากรสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า
1.1 ระดับการรับรูบ้ รรยากาศองค์การโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรรับรู้บรรยากาศ
องค์การด้านโครงสร้างมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.46 ด้านมาตรฐาน
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.69 ด้านความรับผิดชอบมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.75 ด้านการยอมรับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ด้านการ
สนับสนุนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และด้านความผูกพันมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43
1.2 ระดับการปรับตัวในการท�ำงานของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ มหานครโดย
รวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรมีการปรับตัวในการ
ท�ำงานด้านการปรับตัวกับลูกค้าและด้านการปรับตัวกับ
เพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับดี ด้านการปรับตัวกับลูกค้ามีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และด้านการปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส�ำหรับการปรับตัวในการท�ำงานด้าน
การปรับตัวกับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านการปรับตัวกับผู้บังคับ
บัญชา และด้านการปรับตัวกับวัฒนธรรมองค์การอยู่ใน
ระดับค่อนข้างดี ซึ่งการปรับตัวในการท�ำงานด้านการปรับ
ตัวกับผู้ใต้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ด้านการปรับ
ตัวกับผูบ้ งั คับบัญชามีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.95 และด้านการปรับ
ตัวกับวัฒนธรรมองค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
1.3 ระดับความสุขในการท�ำงานของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดย
รวมและรายด้านอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูงโดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรมีความสุข
ในการท�ำงานด้านความรืน่ รมย์ในงานมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.97
ด้านความพึงพอใจในงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และด้าน
ความกระตือรือร้นในการท�ำงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93
2. การปรับตัวกับวัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศ
องค์การด้านโครงสร้าง บรรยากาศองค์การด้านมาตรฐาน
และบรรยากาศองค์การด้านการสนับสนุนสามารถส่งผลต่อ
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ความสุขในการท�ำงานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยสามารถพยากรณ์ความสุขในการท�ำงานได้
ร้อยละ 61.0 (R2adj=.610) และมีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
พหุคูณเท่ากับ .786

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อส�ำนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในการน�ำผลวิจัยไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น
ดังนี้.
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า บรรยากาศองค์การและ
การปรับตัวในการท�ำงานในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี
และความสุขในการท�ำงานอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เพื่อให้
บรรยากาศองค์ ก ารและการปรั บ ตั ว ในการท� ำ งานของ
บุ ค ลากรอยู่ใ นระดับ ดีและความสุข ในการท�ำงานอยู่ใน
ระดับสูง ส�ำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรวิเคราะห์ถึง
องค์ ป ระกอบของบรรยากาศองค์ ก ารในแต่ ล ะด้ า นว่ า
สามารถน�ำไปประกอบการท�ำกิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ ใน
การวางแผนเพือ่ ให้บคุ ลากรมีการรับรูบ้ รรยากาศอยูใ่ นระดับ
ดีขึ้น เช่น การคิดวิเคราะห์วางแผนการจัดสวัสดิการให้ตรง
กับความต้องการของบุคลากรให้ได้มากที่สุด ระบบการ
สือ่ สารในช่องทางต่างๆ ภายในองค์การเพือ่ ลดความเข้าใจผิด
และเพิ่ ม ความถูก ต้องและชัดเจนขึ้นในการสื่อสารเรื่อง
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบ เป้าหมาย หรือนโยบาย
ขององค์การที่จะท�ำให้บุคลากรเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
และควรเพิ่มการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมใน
ด้านที่เพิ่มทักษะในการท�ำงานรวมถึงการเพิ่มก�ำลังใจใน
การท�ำงาน เช่น โครงการความรู้คู่คุณธรรมที่เป็นรูปแบบ
ทันสมัย น่าสนใจ โดยไม่ท�ำให้บุคลากรรู้สึกกดดันและไม่
อยากร่วมโครงการ และการก�ำหนดกฎระเบียบหรือนโยบาย
ในเรื่องต่างๆ ควรให้มีตัวแทนบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ก�ำหนดเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของบุคลากรมากที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวรรณ มาศผล (2554) ที่
กล่าวว่าพนักงานต้องการการมีส่วนร่วมในการท�ำงานและ
ต้องการความเสมอภาคในการท�ำงาน ดังนั้น การได้แสดง
ความคิดเห็น การได้รับการยอมรับทางสังคมจากในองค์กร
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จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับในองค์กร
อย่างเต็มภาคภูมิ และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมสมัย
สุธีรศานต์ (2556) ที่กล่าวว่า ความสุขในการท�ำงานจะเกิด
ขึ้นได้ต้องมีการติดต่อ สัมพันธภาพที่ดี ร่วมมือช่วยเหลือกัน
สนทนา พูดคุยอย่างเป็นมิตร และวิธีเสริมสร้างความสุขใน
การท�ำงานด้านหนึ่ง คือ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานที่
ท�ำงาน เช่น จัดของให้เป็นระเบียบและดูสะอาด จะได้ไม่
หงุดหงิดเมื่อหาของไม่เจอ หาภาพครอบครัวคนรัก หรือ
ของที่มีค่าทางจิตใจวางไว้ใกล้ตัวเพื่อเตือนหรือให้มีก�ำลังใจ
ในการท�ำงาน จัดกระถางต้นไม้ แจกันดอกไม้เพื่อความ
สดชื่นกับสถานที่ท�ำงาน เปิดเพลงเบาๆ ขณะท�ำงานเพื่อ
ช่วยผ่อนคลายและท�ำงานได้เพลิดเพลิน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อภิชาติ ภู่พาณิช (2551) ที่กล่าวว่า นโยบาย
การบริหารจัดการขององค์การเป็นสิ่งที่แสดงให้พนักงาน
ทราบถึงแนวทางในการด�ำเนินงาน ซึ่งส่งผลให้พนักงาน
มีความรูส้ กึ มัน่ คงในการท�ำงานกับองค์กรและการด�ำรงชีวติ
ในอนาคตได้เป็นอย่างดี
2. จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า การปรับตัวกับวัฒนธรรม
องค์การ บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้าง บรรยากาศ
องค์การด้านมาตรฐาน และบรรยากาศองค์การด้านการ
สนับสนุนสามารถส่งผลต่อความสุขในการท�ำงาน ส�ำนัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ควรพิจารณาปรับแผนการบริหาร
งานเพือ่ ให้บคุ ลากรมีความสุขในการท�ำงานในระดับทีส่ งู ขึน้
ได้แก่ ด้านการปรับตัวกับวัฒนธรรมองค์การ ควรก�ำหนดให้มี
ช่องทางการสือ่ สารทีส่ ามารถเข้าถึงบุคลากรได้งา่ ย เพือ่ การ
ชี้แจงหรือบอกกล่าวถึงนโยบาย เป้าหมายขององค์การใน
แต่ละปี รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบุคลากร เพื่อลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของบุคลากร
และน�ำไปสู่ข่าวลือในด้านลบต่อองค์การที่อาจส่งผลถึงการ
ลดความเชื่อมั่นของบุคลากรที่มีต่อองค์การได้ และหาก
บุคลากรได้รับการสื่อสารที่ถูกต้องและเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
จะส่งผลต่อความสุขให้เพิ่มขึ้นต่อไปได้ ส�ำหรับบรรยากาศ
องค์การด้านโครงสร้าง ด้านมาตรฐานและด้านการสนับสนุน
ส�ำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรพิจาณาปรับระบบการ
บริ ห ารงานบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บรรยากาศองค์ ก ารใน
แต่ละด้านให้มีความชัดเจนและเข้าถึงบุคลากร เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และควรเพิ่มกิจกรรมหรือ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
โครงการที่เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น เช่น การ
ท�ำกิจกรรมสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์การ อาทิ
การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์และวางแผน
การท�ำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาหรือก�ำหนดเป้าหมายใน
การท�ำงานร่วมกันเพื่อน�ำไปสู่การประสบผลส�ำเร็จร่วม
กัน เพราะเมื่อบุคลากรได้รับการสนับสนุนจากองค์การใน
เรื่องต่างๆ จะส่งผลให้มีความสัมพันธ์ต่อความสุขมากขึ้น
ในแต่ละด้านได้ อีกทั้งควรจัดระบบเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) ทั้งบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพัฒนาเติบโต
ในสายอาชีพของแต่ละต�ำแหน่ง และควรเพิ่มสวัสดิการให้
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีความใกล้เคียงกับ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐบาลเพือ่ ลดปัญหา
การลาออกไปสอบเข้าท�ำงานในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
ของรัฐบาล สอบบรรจุในระบบราชการหรือลาออกไปท�ำงาน
ในบริษัทเอกชนอื่นๆ

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกับบุคลากรสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ จึงอาจ
ขยายขอบเขตการศึกษาไปยังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในส่วนภูมิภาคอื่น เพื่อให้ครอบคลุมและเพื่อพิจารณาว่า
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความสุขในการท�ำงานของบุคลากรสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ จะได้ท�ำการ
ส่งเสริม ปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องต่อไป
2. การศึกษาข้อมูลเชิงลึก โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล

รูปแบบอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบสอบถาม เช่น การ
สัมภาษณ์ การสังเกต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความ
เป็นจริงมากที่สุด สามารถน�ำไปอธิบายผลในเชิงลึกได้มาก
ยิ่งขึ้น ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือและสามารถน�ำผลการ
วิจัยไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
3. การศึกษาตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อความสุขในการ
ท�ำงาน ซึ่งแตกต่างจากการวิจัยในครั้งนี้ เช่น พฤติกรรม
การปรับตัวของบุคลากร ได้แก่ ความต้องการที่เกิดจาก
สังคมภายนอกเป็นแรงผลักให้มีการปรับพฤติกรรม และ
ความต้องการทางด้านจิตใจในการตอบสนองความอยากได้
ใคร่ดี เพื่อจะได้ทราบผลว่า สามารถส่งผลต่อความสุขใน
การท�ำงานได้หรือไม่ และสามารถน�ำไปใช้ในการวางแผน
การในการจัดสวัสดิการหรือแผนพัฒนาอื่นๆ ให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการปรับตัวและตอบสนองความต้องการที่
แตกต่างกันของพนักงานในองค์การต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ผู ้ วิ จั ย ได้ รั บ ความกรุ ณ ายิ่ ง จากคณะกรรมการที่
ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์
และรองศาสตราจารย์ ดร.พวงเพชร์ วั ช รอยู ่ รวมถึ ง
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิ ญ ญา หิ รั ญ วงษ์ และผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ที่กรุณาสละเวลา
ให้ความรู้ ค�ำปรึกษาแนะน�ำตลอดจนให้ความช่วยเหลือ
และแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือ
แบบสอบถามด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพื่อให้งาน
วิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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