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บทคัดย่อ
การวจัิยคร้ังน้ีเป็นการวจัิยเชงิส�ารวจ (Survey Research) เพือ่ศกึษาระดบับรรยากาศองค์การ การปรบัตวัในการท�างาน 

และความสุขในการท�างาน และศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การ และการปรับตัวในการท�างานของบุคลากรใน

สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแห่งหนึง่ในกรงุเทพมหานคร ทีส่ามารถร่วมกนัพยากรณ์ความสขุในการท�างาน กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ใน

การวจัิย คือ บคุลากรทีป่ฏบัิติงานในสถาบนัการอดุมศกึษาเอกชนแห่งหนึง่ในกรงุเทพมหานคร จ�านวน 178 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ใน 

การวิจัย คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson’s correlation coefficient) และการวเิคราะห์การถดถอยพหคูุณแบบข้ันตอน (Multiple 

regression analysis)

ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครรับรู้เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ

โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี (X= 3.56,S.D.= 0.43) การปรับตัวในการท�างานโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี (X = 

4.12,S.D.=0.48) ความสุขในการท�างานของบุคลากรที่ท�าการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (X = 3.56,S.D.=0.43) 

การปรับตัวในการท�างานกับวัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้าง บรรยากาศองค์การด้านมาตรฐาน และ

บรรยากาศองค์การด้านการสนับสนุนสามารถพยากรณ์ความสุขในการท�างานได้ร้อยละ 61.0 (R2
adj

=.610) อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: บรรยากาศองค์การ การปรับตัวในการท�างาน ความสุขในการท�างาน
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี114

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 (R2ad
j
=.610) at statistical significance level of .05  

KEYWORDS: Organizational Climate, Work Adjustment, Happiness at Work

บทน�า
 มนุษย์เกดิมาพร้อมกบัแรงผลกัดันบางอย่างภายใน

ตนเองที่ก่อให้เกิดความต้องการหลายอย่างในการด�าเนิน

ชีวิต เช่น ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการความ

มั่นคงปลอดภัย ความต้องการทางความรักความผูกพัน  

ความต้องการการยกย่อง และความต้องการความส�าเร็จ

ในชีวิต แต่เนื่องจากทุกคนไม่สามารถสมหวังในสิ่งที่ตนเอง

ต้องการได้ทั้งหมด การปรับตัวจึงเป็นค�าตอบท่ีท�าให้

มนุษย์สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ แม้ว่าความต้องการนั้นมิได้

ถูกตอบสนอง โดยร้อยละ 80 ของการด�ารงชีวิตในแต่ละ

บุคคลซึ่งส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปกับการท�างาน ซึ่งการท�างาน

เป็นกิจกรรมส�าคัญอย่างหน่ึงของการมีชีวิตในสังคม ในแง่

จิตวิทยานั้นถือว่างานเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้บุคคลได้รู้จัก

ตนเอง นับถือตนเองและประมาณตนเองได้ ซ่ึงจะช่วยให้

บุคคลได้รู้คุณค่าของตนเองในสังคม ในทางตรงข้ามอาจ

ท�าให้บคุคลเกดิความคับข้องใจ เบือ่หน่ายหรอืไร้จดุมุง่หมาย

ซ่ึงขึน้อยูก่บัลกัษณะงานทีท่�าและลักษณะของบุคคล งานจงึ

มคีวามผูกพนักบัชวีติของมนษุย์โดยมอีทิธพิลต่อคณุค่าและ

ความหมายของชีวิต งานเป็นส่วนส�าคัญของชีวิตและงาน

น�ามาซึ่งความสุขและส�าเร็จในชีวิตได้ การมีความสุขจาก

การท�างานจะท�าให้บุคคลพยายามท�างานนั้นให้ได้ดีและมี

ประสิทธิภาพ แม้ว่าการท�างานน้ันจะมีความยากล�าบาก

ก็ตาม (บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์, 2553) ในชีวิตการท�างานของ

ทุกคนย่อมต้องการความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงใน

งาน การท�างานจะประสบความส�าเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น  

ส่วนหนึง่ข้ึนอยูก่บัความสนใจใฝ่เรียนรูเ้พือ่ให้เกิดความเข้าใจ

ในงานที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งการมองหาข้อดีของงานที่ท�า  

เพื่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ และตระหนักถึงความส�าคัญ

ของงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองและปัจจัยหนึ่งที่มี

ความสัมพันธ์ที่จะท�าให้การท�างานนั้นเกิดผลส�าเร็จและมี

ประสิทธิภาพ คือ บรรยากาศองค์การ หากพนักงานมีการ

รับรู้บรรยากาศท่ีดีย่อมเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ

ท�างานและก่อให้เกิดการท�างานอย่างมีความสุข ลดปัญหา

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานในองค์การ ลด

การลาออก และการขาดงาน หรอืการเปลีย่นแปลงอืน่ใดของ

พนกังาน การด�าเนนิธรุกจิในแต่ละองค์การสิง่ทีพ่นกังานต้อง

เผชิญเหมือนกนั คอื ความไม่หยดุนิง่ขององค์การ ซึง่เป็นเหตุ

ให้ลักษณะงานต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย หากพนักงาน

สามารถปรับตัวให้ทันกับองค์การด้วยการรับรู้บรรยากาศ

องค์การด้านโครงสร้างในทางทีด่จีะช่วยส่งเสรมิให้พนกังาน

เกิดความพยายามที่จะผลักดันให้งานส�าเร็จลุล่วง ตลอดจน 

รับรู ้ลักษณะงานที่ตนรับผิดชอบอยู ่ทั้งปริมาณงานท่ี

เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ดังนั้นการ

รับรู้บรรยากาศองค์การท้ังในเรื่องเป้าหมาย ขอบเขตงาน  
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กฎระเบียบ ระบบ และเทคโนโลยีที่ดีนั้น ย่อมส่งเสริมให้

พนักงานปฏิบัติงานในทิศทางที่ชัดเจนและคล่องตัว ซึ่งจะ 

สะท้อนถึงความมีคุณค่าทั้งของงานและความมีคุณค่าของ

ตนเองเมือ่ได้ปฏบิติังาน ย่อมก่อให้เกดิความสขุในการท�างาน 

ได้ในทีส่ดุ (ภทัรชณัษา เรอืงมะเริง, 2553) ดงันัน้ การปรบัตวั 

ในการท�างานจึงมีความส�าคัญ กล่าวคือ ถ้าบุคคลปรับตัวใน

การท�างานได้จะส่งผลดีในด้านอื่นๆ ด้วย คือ ท�าให้ชีวิตอยู่

รอดปลอดภยัและด�าเนนิไปอย่างมคีวามสขุ มปีระสทิธภิาพ

มีความส�าเร็จในชีวิตและสามารถขจัดความไม่สบายใจ 

ความเครียด ความคับข้องใจออกไป แต่หากปรับตัวในการ

ท�างานไม่ได้ จะเกิดผลเสีย คือ เกิดความไม่สมดุลทางจิตใจ 

เช่น ต้องพึง่พาผูอ้ืน่เสมอ เปลีย่นทีอ่ยูเ่ปลีย่นงาน เปลีย่นอาชีพ 

อยู่บ่อยๆ เนื่องจากปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน  ลักษณะชนิดของงานและผูร่้วมงานไม่ได้หรอือาจเกิด

โรคจิต โรคประสาทได้ เนื่องจากมีความวิตกกังวลอยู่เสมอ  

มีความผิดปกติในแนวความคิดการรับรู้และการตัดสินใจ  

(ชูทิตย์ ปานปรีชา, 2544) นอกจากความต้องการต่างๆ ที่

เกิดข้ึนภายในท�าให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวในการท�างาน

สภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ส่งผลต่อ 

การปรับตัวในการท�างานด้วยเช่นกัน ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด 

การปรับตัวในการท�างานมีอยู่หลายปัจจัย เช่น บุคลิกภาพ 

การอบรมเลีย้งดขูองครอบครวั วฒันธรรมประเพณ ีสขุภาพ

จิต ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นต้น 

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ท�าให้หลายองค์การจ�าเป็น

ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้พนักงานในองค์การ

สามารถท�างานได้อย่างมีความสุขและประสบผลส�าเร็จ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์การ จึงเป็นเหตุให้

พนักงานต้องมีการปรับตัวเพื่อท่ีจะสามารถปฏิบัติงานและ

ใช้ชีวิตในการท�างานอย่างเป็นสุขได้ พนักงานที่ปรับตัว 

ในการท�างานได้ดีจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสอดคล้อง 

กลมกลืนเข้ากบัสภาพแวดล้อมและความต้องการของตนเอง 

สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและสามารถท�างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกันพนักงานท่ีไม่สามารถ

ปรับตัวในการท�างานได้จะไม่สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมี

ความสุขและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานจะลดลง ซึง่ทกุ

องค์การต่างถอืว่าทรพัยากรบุคคลในองค์การเป็นทรพัย์สนิท่ี

มค่ีาโดยเฉพาะกลุม่พนักงานเป็นกลุม่คนท�างานทีต้่องเผชญิ

กับสิ่งต่างๆ ในองค์การไม่ว่าจะเป็นนโยบาย กระบวนการ

ท�างาน สภาพแวดล้อม กฎระเบียบข้อบังคับเพื่อนร่วมงาน  

หัวหน้างานตลอดจนสวัสดิการต่างๆ การท�างานให้มี 

ความสุขข้ึนอยู่กับการปรับตัว ปรับใจ ปรับความคิดของ

พนักงานที่เห็นความส�าคัญของงาน การปรับตัวเข้ากับ 

เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่วมมือ

ในการท�างาน พนักงานก็จะรู้สึกมีความสุขในการท�างาน 

(นฤภัค ฤธาทิพย์, 2556) ในมุมมองของการบริหารหาก

องค์การต่างๆ ต้องการที่จะดึงดูดและรักษาทุนมนุษย์ท่ีมี

ความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์การไปนานๆ จ�าเป็นที่จะ 

ต้องจดัการให้บุคลากรมคีวามสมดลุแห่งการท�างานและชวิีต  

(Work Life Balance: WLB) ที่ดี มิฉะนั้นแล้วบุคลากร

อาจรู้สึกไม่เป็นสุขกับชีวิตและลาออกจากองค์การเพื่อไป

แสวงหาทางเลือกท่ีดีกว่าให้กับชีวิตของตน (ภาณุภาคย์  

พงศ์อติชาต, 2555) 

การศกึษาในระดบัอุดมศกึษาถอืว่าเป็นการศกึษาใน

ระดับท่ีส�าคัญ เนื่องจากเป็นการศึกษาท่ีเตรียมบุคคลเข้าสู่

อาชีพ โดยเฉพาะบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาออกมาจะต้อง

เป็นบุคคลท่ีมีคุณลักษณะตามท่ีเจ้าของสถานประกอบการ

และสังคมยอมรับ ท�าให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพยายาม

ทุกวิถีทางที่จะให้นิสิตนักศึกษาของตนมีคุณภาพ สถาบัน 

อุดมศึกษาจ�าเป็นต้องเปิดหลักสูตรให้ตรงกับสภาพความ

ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพของการอุดมศึกษาที่ส�าคัญ

เพ่ือเสริมสร้างจุดแข็งและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ซ่ึง

กันและกัน สถาบันการศึกษาต้องมุ่งจัดการศึกษาเฉพาะ

ทางท่ีเป็นการลงลึกเพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญอันเป็นการ

พัฒนาการอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยสร้างความรู ้และ

นวัตกรรมใหม่ๆ ให้สามารถแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษา

ช้ันน�าอื่นๆ ท่ัวโลกได้ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้าง

รายได้เข้าสู่สถาบันด้วยตนเอง พัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา (เกรยีงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศักดิ,์

2550) ท�าให้บุคลากรสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

จ�าเป็นต้องมีการปรับตัวในการท�างานท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ในปัจจุบัน และจากผลส�ารวจความสุขในแต่ละสายงาน  
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี116

พบว่า สายงานด้านการศึกษาเป็นอาชีพที่มีความสุขเป็น

อนัดบั 2 มคีะแนน 4.06 โดยส่วนหลกัๆ คือ รูสึ้กดีกบัเจ้านาย 

และเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสุขใจท่ีได้สอนให้คนอื่นมีความรู้ 

(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2555)

จากเหตผุลข้างต้น ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท�าการ

ศกึษาบรรยากาศองค์การ การปรบัตัวในการท�างานว่าส่งผล 

ต่อความสขุในการท�างานหรอืไม่ และต้องการทราบถงึระดบั

ของการรับรู้บรรยากาศองค์การ ระดับการปรับตัวในการ

ท�างานและระดับความสุขในการท�างานว่าอยู่ในระดับใด 

โดยสนใจที่จะศึกษากับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน เพราะถือว่าบุคลากรของสถาบันการ

ศึกษามีพันธกิจที่ต้องผลิตบัณฑิตเพื่อเตรียมบุคคลเข้าสู ่

อาชีพและเป็นพื้นฐานในการขัดเกลาและพัฒนา รวมทั้ง 

ส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นสามารถเป็นก�าลังส�าคัญของ

ประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งสอดคล้องกับแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

ได้จดัท�ารายละเอยีดยทุธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุง่สู ่“สงัคม

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม

และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” และให้ความส�าคัญ

กับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ท้ังใน

ระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอน

ของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนือ่ง เพือ่ร่วมกนัก�าหนด

วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ (ส�านักประเมินผล

และเผยแพร่การพัฒนา, 2553) รวมถึงผลสรุปอัตราการ 

ลาออกของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง 

ในกรุงเทพมหานครที่มีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 

2555 – 2557 ได้แก่ ร้อยละ 2.41, 2.68 และ 2.92 ตามล�าดบั 

(รายงานการประเมินตนเองของส�านักบริหารทรัพยากร

มนุษย์, 2557)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การ การปรับตัว 

ในการท�างานและความสุขในการท�างานของบุคลากร

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การ 

และการปรบัตัวในการท�างานของบคุลากรทีส่ามารถร่วมกนั

พยากรณ์ความสุขในการท�างานของบุคลากร

สมมติฐาน  
ปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การ และการปรับ

ตวัในการท�างานของบุคลากรสามารถร่วมกันพยากรณ์ความ

สขุในการท�างานของบคุลากรสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่ง

หนึ่งในกรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมลูในการบรหิารแก่ส�านกั

บริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนพัฒนาและส่งเสริม

บรรยากาศในการท�างานที่ดี 

2. สามารถเป็นแนวทางให้ค�าปรกึษาด้านการปรับตวั

ในการท�างานของบุคลากรให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมี

ความสุขและสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาเครือ่งมอืวดั

บรรยากาศองค์การ การปรับตัวในการท�างานและความสุข

ในการท�างาน หรือใช้เป็นแนวทางเพื่อการศึกษาวิจัยกับตัว

แปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานได้

วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey 

Research) เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การและการปรับตัว

ในการท�างานทีส่่งผลต่อความสขุในการท�างานของบคุลากร

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดย

ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิเชิงสัดส่วน (Proportional 

Stratified Sampling)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้คอื บคุลากรทีป่ฏบิตัิ

งานในสถาบันอุดมศกึษาเอกชนแห่งหนึง่ในกรงุเทพมหานคร 

จ�านวนทั้งสิ้น 319 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 

จากส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร, 2557)

กลุ่มตัวอย่างก�าหนดขนาดโดยการเปิดตารางของ 

Krejcie and Morgan (1970 อ้างถึงใน พวงรตัน์ ทวรีตัน์, 2543)  
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559 117

วารสารวิชาการ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ว่ามากเพียงพอท่ีจะใช้

เป็นตัวแทนของประชากรได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 175 คน 

แต่ผู้วิจัยเพิ่มจ�านวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 178 คน เพื่อให้มี

สัดส่วนที่เหมาะสมในแต่ละแผนก

เครื่องมือ
การวจัิยนีเ้ป็นการวจัิยเชงิปรมิาณโดยมเีครือ่งมือทีใ่ช้ 

ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู คอื แบบสอบถาม (Questionnaire)  

แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัย 

ส่วนบคุคล ม ี4 ข้อ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส และรายได้  

ซึ่งข้อค�าถามเป็นลักษณะตรวจรายการ (Checklist) และ 

แบบเติมข้อความ ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดการรับรู ้ 

บรรยากาศองค์การ ใช้แบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศ 

องค์การที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเองโดยใช้วิธีการวัดตามแนวคิด 

ของ Stringer (2002) ซึ่งข้อค�าถามเป็นแบบมาตราส่วน 

ประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ระดับมากที่สุด  

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ�านวน 43 ข้อ ตอนที่ 3  

แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวในการท�างานที่ผู้ศึกษา 

สร้างขึ้นเองโดยข้อค�าถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน 

ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง  

น้อย น้อยที่สุด จ�านวน 34 ข้อ ตอนที่ 4 แบบสอบถาม

เกี่ยวกับความสุขในการท�างานที่ผู้ศึกษาสร้างข้ึนเองโดยใช ้

วิธีการวัดตามแนวคิดของ Warr (1990) ซึ่งข้อค�าถามเป็น 

แบบมาตราส่วนประเมนิค่า 5 ระดบั (Rating Scale) มากทีส่ดุ  

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ�านวน 13 ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้วิจัยวิเคราะห ์ข ้อมูลจากแบบสอบถามด ้วย 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเร็จรูป (SPSS) เพือ่หาค่าสถิตต่ิางๆ  

ประกอบด้วยค่าอ�านาจจ�าแนก   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) และวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู

แบบขั้นตอน (Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้

1. ระดบับรรยากาศองค์การ ระดบัการปรับตวัในการ

ท�างานและระดบัความสขุในการท�างานของบคุลากรสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า

 1.1 ระดับการรบัรูบ้รรยากาศองค์การโดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรรับรู้บรรยากาศ

องค์การด้านโครงสร้างมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.46 ด้านมาตรฐาน

มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.69 ด้านความรบัผดิชอบมค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 

3.75 ด้านการยอมรับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ด้านการ

สนับสนุนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และด้านความผูกพันม ี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 

 1.2 ระดับการปรับตัวในการท�างานของบุคลากร

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ มหานครโดย

รวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรมีการปรับตัวในการ

ท�างานด้านการปรับตัวกับลูกค้าและด้านการปรับตัวกับ

เพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับดี ด้านการปรับตัวกับลูกค้ามีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และด้านการปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส�าหรับการปรับตัวในการท�างานด้าน

การปรับตัวกับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านการปรับตัวกับผู้บังคับ

บัญชา และด้านการปรับตัวกับวัฒนธรรมองค์การอยู่ใน

ระดับค่อนข้างดี  ซึ่งการปรับตัวในการท�างานด้านการปรับ

ตัวกับผู้ใต้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ด้านการปรับ

ตวักับผูบั้งคบับัญชามค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.95 และด้านการปรับ

ตัวกับวัฒนธรรมองค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  

 1.3 ระดับความสุขในการท�างานของบุคลากร

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดย

รวมและรายด้านอยูใ่นระดบัค่อนข้างสงูโดยมค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 

3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรมีความสุข

ในการท�างานด้านความรืน่รมย์ในงานมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.97 

ด้านความพึงพอใจในงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และด้าน

ความกระตือรือร้นในการท�างานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 

2. การปรับตัวกับวัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศ

องค์การด้านโครงสร้าง บรรยากาศองค์การด้านมาตรฐาน 

และบรรยากาศองค์การด้านการสนบัสนนุสามารถส่งผลต่อ
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ความสขุในการท�างานของบคุลากรสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน

แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยสามารถพยากรณ์ความสุขในการท�างานได้

ร้อยละ 61.0 (R2ad
j
=.610) และมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

พหุคูณเท่ากับ .786

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อส�านักบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ในการน�าผลวิจัยไปเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น 

ดังนี้.

1. จากผลการวิจัยที่พบว่า บรรยากาศองค์การและ

การปรับตัวในการท�างานในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี  

และความสุขในการท�างานอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เพื่อให ้

บรรยากาศองค์การและการปรับตัวในการท�างานของ

บุคลากรอยู ่ในระดับดีและความสุขในการท�างานอยู ่ใน

ระดับสูง ส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรวิเคราะห์ถึง 

องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในแต่ละด้านว่า

สามารถน�าไปประกอบการท�ากจิกรรมหรือโครงการใหม่ๆ ใน

การวางแผนเพ่ือให้บคุลากรมกีารรบัรู้บรรยากาศอยูใ่นระดบั 

ดีขึ้น เช่น การคิดวิเคราะห์วางแผนการจัดสวัสดิการให้ตรง

กับความต้องการของบุคลากรให้ได้มากที่สุด ระบบการ

สือ่สารในช่องทางต่างๆ ภายในองค์การเพ่ือลดความเข้าใจผดิ 

และเพิ่มความถูกต้องและชัดเจนขึ้นในการสื่อสารเรื่อง

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบ เป้าหมาย หรือนโยบาย

ขององค์การที่จะท�าให้บุคลากรเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

และควรเพ่ิมการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมใน

ด้านที่เพ่ิมทักษะในการท�างานรวมถึงการเพิ่มก�าลังใจใน

การท�างาน เช่น โครงการความรู้คู่คุณธรรมท่ีเป็นรูปแบบ

ทันสมัย น่าสนใจ โดยไม่ท�าให้บุคลากรรู้สึกกดดันและไม่

อยากร่วมโครงการ และการก�าหนดกฎระเบยีบหรอืนโยบาย

ในเร่ืองต่างๆ ควรให้มีตัวแทนบุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดเพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของบุคลากรมากท่ีสุด 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวรรณ มาศผล (2554) ที่

กล่าวว่าพนักงานต้องการการมีส่วนร่วมในการท�างานและ

ต้องการความเสมอภาคในการท�างาน ดังนั้น การได้แสดง

ความคิดเห็น การได้รับการยอมรับทางสังคมจากในองค์กร

จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับในองค์กร

อย่างเต็มภาคภูมิ และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมสมัย     

สุธีรศานต์ (2556) ที่กล่าวว่า ความสุขในการท�างานจะเกิด

ขึ้นได้ต้องมีการติดต่อ สัมพันธภาพที่ดี ร่วมมือช่วยเหลือกัน  

สนทนา พูดคุยอย่างเป็นมิตร และวิธีเสริมสร้างความสุขใน

การท�างานด้านหนึ่ง คือ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานท่ี

ท�างาน เช่น จัดของให้เป็นระเบียบและดูสะอาด จะได้ไม่

หงุดหงิดเมื่อหาของไม่เจอ หาภาพครอบครัวคนรัก หรือ

ของที่มีค่าทางจิตใจวางไว้ใกล้ตัวเพื่อเตือนหรือให้มีก�าลังใจ 

ในการท�างาน จัดกระถางต้นไม้ แจกันดอกไม้เพ่ือความ

สดชื่นกับสถานที่ท�างาน เปิดเพลงเบาๆ ขณะท�างานเพ่ือ

ช่วยผ่อนคลายและท�างานได้เพลิดเพลิน และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ อภิชาติ ภู่พาณิช (2551) ที่กล่าวว่า นโยบาย

การบริหารจัดการขององค์การเป็นส่ิงที่แสดงให้พนักงาน

ทราบถึงแนวทางในการด�าเนินงาน ซึ่งส่งผลให้พนักงาน 

มคีวามรูส้กึมัน่คงในการท�างานกบัองค์กรและการด�ารงชวิีต

ในอนาคตได้เป็นอย่างดี

2. จากผลการวจัิยทีพ่บว่า การปรบัตวักบัวฒันธรรม

องค์การ บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้าง บรรยากาศ

องค์การด้านมาตรฐาน และบรรยากาศองค์การด้านการ

สนับสนุนสามารถส่งผลต่อความสุขในการท�างาน ส�านัก

บริหารทรัพยากรมนุษย์ควรพิจารณาปรับแผนการบริหาร

งานเพือ่ให้บุคลากรมคีวามสขุในการท�างานในระดบัทีส่งูขึน้ 

ได้แก่ ด้านการปรบัตัวกบัวฒันธรรมองค์การ ควรก�าหนดให้มี

ช่องทางการสือ่สารทีส่ามารถเข้าถงึบคุลากรได้ง่าย เพ่ือการ

ชี้แจงหรือบอกกล่าวถึงนโยบาย เป้าหมายขององค์การใน

แต่ละปี รวมถึงการประชาสมัพนัธ์โครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

กับบุคลากร เพื่อลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของบุคลากร

และน�าไปสู่ข่าวลือในด้านลบต่อองค์การท่ีอาจส่งผลถึงการ

ลดความเช่ือมั่นของบุคลากรท่ีมีต่อองค์การได้ และหาก

บุคลากรได้รับการส่ือสารท่ีถูกต้องและเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

จะส่งผลต่อความสุขให้เพิ่มข้ึนต่อไปได้ ส�าหรับบรรยากาศ

องค์การด้านโครงสร้าง ด้านมาตรฐานและด้านการสนบัสนนุ 

ส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรพิจาณาปรับระบบการ

บริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์การใน

แต่ละด้านให้มีความชัดเจนและเข้าถึงบุคลากร เพื่อสร้าง

ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และควรเพิ่มกิจกรรมหรือ

p113-120 Journals (Nattaya).indd   118 1/10/2560 BE   12:07



ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559 119

วารสารวิชาการ

โครงการที่เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างผู ้บังคับบัญชาและ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น เช่น การ

ท�ากิจกรรมสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์การ อาทิ 

การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์และวางแผน

การท�างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาหรือก�าหนดเป้าหมายใน

การท�างานร่วมกันเพื่อน�าไปสู ่การประสบผลส�าเร็จร่วม

กัน เพราะเมื่อบุคลากรได้รับการสนับสนุนจากองค์การใน

เร่ืองต่างๆ จะส่งผลให้มีความสัมพันธ์ต่อความสุขมากข้ึน

ในแต่ละด้านได้ อีกทั้งควรจัดระบบเส้นทางความก้าวหน้า 

ในสายอาชีพ (Career Path) ทั้งบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพัฒนาเติบโต

ในสายอาชีพของแต่ละต�าแหน่ง และควรเพิ่มสวัสดิการให้

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีความใกล้เคียงกับ

บคุลากรสถาบนัอดุมศึกษาในสงักดัของรฐับาลเพ่ือลดปัญหา

การลาออกไปสอบเข้าท�างานในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด

ของรฐับาล สอบบรรจุในระบบราชการหรือลาออกไปท�างาน

ในบริษัทเอกชนอื่นๆ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยกับบุคลากรสถาบัน

อดุมศกึษาเอกชนแห่งหนึง่ในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ จงึอาจ 

ขยายขอบเขตการศึกษาไปยังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ในส่วนภูมิภาคอื่น เพ่ือให้ครอบคลุมและเพื่อพิจารณาว่า

ปัจจยัทีส่่งผลต่อความสขุในการท�างานของบคุลากรสถาบนั 

อุดมศึกษาเอกชนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ จะได้ท�าการ

ส่งเสริม ปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องต่อไป

2. การศึกษาข้อมลูเชงิลกึ โดยการเกบ็รวบรวมข้อมลู

รูปแบบอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบสอบถาม เช่น การ

สัมภาษณ์ การสังเกต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความ

เป็นจริงมากท่ีสุด สามารถน�าไปอธิบายผลในเชิงลึกได้มาก

ยิ่งขึ้น ผลการวิจัยมีความน่าเช่ือถือและสามารถน�าผลการ

วิจัยไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

3. การศึกษาตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อความสุขในการ

ท�างาน ซ่ึงแตกต่างจากการวิจัยในครั้งนี้ เช่น พฤติกรรม 

การปรับตัวของบุคลากร ได้แก่ ความต้องการที่เกิดจาก

สังคมภายนอกเป็นแรงผลักให้มีการปรับพฤติกรรม และ

ความต้องการทางด้านจติใจในการตอบสนองความอยากได้ 

ใคร่ดี เพื่อจะได้ทราบผลว่า สามารถส่งผลต่อความสุขใน

การท�างานได้หรือไม่ และสามารถน�าไปใช้ในการวางแผน

การในการจัดสวัสดิการหรือแผนพัฒนาอื่นๆ ให้สอดคล้อง

กับพฤติกรรมการปรับตัวและตอบสนองความต้องการที่ 

แตกต่างกันของพนักงานในองค์การต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู ้วิจัยได้รับความกรุณายิ่งจากคณะกรรมการท่ี

ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์  

และรองศาสตราจารย์ ดร.พวงเพชร์ วัชรอยู ่ รวมถึง 

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา หิรัญวงษ์ และผู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ที่กรุณาสละเวลา

ให้ความรู้ ค�าปรึกษาแนะน�าตลอดจนให้ความช่วยเหลือ

และแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือ

แบบสอบถามด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพื่อให้งาน

วิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ 

เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
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