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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย 1)เพื่อศึกษาองค์ประกอบบรรยากาศการทำางาน 2)เพื่อศึกษา

สภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์ 3)เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างบรรยากาศการทำางาน กลุ่มประชากร
ได้แก่บุคลากรสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,208 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Simple random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 291 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
แบบประเมินตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ หาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ นำามา
วเิคราะหข้์อมูลโดยโปรแกรมสำาเรจ็รูปโดยใช้สถติ ิรอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานวเิคราะหค์วาม
ต้องการจำาเป็นและจัดลำาดับความสำาคัญ PNI Modified 

ผลการวจัิยปรากฏดังน้ี องค์ประกอบบรรยากาศการทำางานประกอบ ดว้ยโครงสร้างองคก์ร ความ
ผูกพันต่อองค์กร และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน โครงสร้างองค์กร โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์เมื่อพิจารณาโดยรวมอยู่ในระดับมากความผูกพันต่อองค์กร 
สภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพท่ีพึงประสงค์เมื่อพิจารณาโดยรวมอยู่ในระดับ การ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์เมื่อพิจารณา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยนำาลำาดับความสำาคัญ PNI Modified  
มาศกึษา เพือ่ให้ได้โครงการ / กจิกรรม ทีเ่ปน็แนวทางการสรา้งบรรยากาศการทำางานดงันี ้ดา้นโครงสรา้ง
องค์กร จัดโครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร โครงการจัดทำาแผนประจำาปี โครงการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นและสร้างความเข้าใจในการทำางานร่วมกัน ด้านความผูกพันต่อองค์กร มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นธรรม และเป็นไปตามขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ โครงการ
พัฒนาระบบสวัสดิการ โครงการเสริมสร้างความรักใคร่สามัคคี ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบ
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ดว้ยการพฒันาระบบประเมนิ มกีจิกรรมพัฒนาระบบประเมนิการมสีว่นรว่มในการกำาหนดเกณฑแ์ละขอ้
กำาหนดต่างๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเป็นธรรม โครงการพัฒนาตนเอง โครงการพัฒนาระบบกายภาพ
และสิง่แวดลอ้ม พฒันาสภาพแวดล้อมองคก์รใหถ้กูสขุลักษณะและสรา้งความปลอดภัยในการทำางาน ซึง่
โครงการ/กจิกรรมได้ผา่นการประเมนิจากผู้เช่ียวชาญอยูใ่นระดับทีม่คีวามเหมาะสมและเปน็ไปได ้และนำา
เสนอผลการวิจัยการสร้างบรรยากาศการทำางาน ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อผู้
บริหารเพื่อวางแผนการพัฒนาบรรยากาศการทำางาน

คำ�สำ�คัญ: พัฒนา แนวทาง บรรยากาศการทำางาน

Abstract
The purposes of this research are to study about 1) work climate elements 2) to 

study current desirable condition and 3) to develop best practices for creating work climate. 
The targets are 1208 staff working in Health Science, Khon Kaen University. The method 
used in the research is simple random sampling which are 291 samples. Data is collected 
by using questionnaire sand assessment survey verified by experts ; and is calculated validity 
of a measurement tool. The data is analyzed by using SPSS program, statistical, percentage, 
average, and standard deviation and analyze the Modified Priority Needs Index (PNI modified).

The results of the study have showed as follows: work climate consists of an  
organizational structure, an organizational commitment, and an achievement motivation. 
The result of current condition study of the organizational structure is in medium level ; a 
desirable condition is considered in high level. The current condition of the organizational  
commitment is in medium level ; a desirable condition is considered in high level. The  
current of the achievement motivation is in medium level ; a desirable condition is  
considered in high level. 

Therefore, the best practices is studied by using Modified Priority Needs Index 
(PNI modified) to acquire projects/ activities that are to create a work climate, which are 
as follows: for organizational structure ; arrange administrators and staff meeting project, 
annual plan project, and opinion sharing and co-working building understanding project. 
for organizational commitment ; arrange equitable performance evaluation and follow the 
accepted performance process, welfare development project, and strengthening love  
and harmony. For constructive work ; consists of assessment development by arranging 
assessment development activity for fair and equitable in regulations participation, self –  
development project, physical system and environment development by determining  
sanitarian organization’s surrounding development and work safety building which the  
assessment is considered ‘pass’ by the experts, and presenting the result of creating a work 
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บทนำา
การพัฒนาแนวทางการสร้างบรรยากาศ

การทำางาน ส่งผลประโยชน์ทั้งต่อบุคลากรของ
องค์กร ได้แก่ บุคลากรได้รับการดูแลตามท่ี
กฎหมายกำาหนด มีความเครียดลดน้อยลง ลด
การลาออก ลดการขาดงาน ลดการเจ็บป่วยของ
พนักงาน ลดอุบัติเหตุจากการทำางาน บุคลากร
มีสุขภาพท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจดีขึ้น มี
คุณธรรม จริยธรรมในการทำางาน มีแรงจูงใจ
ในการทำางาน และมีความผูกพันต่อองค์กร ใน
ด้านประโยชน์ต่อองค์กร ได้แก่ องค์กรสามารถ
ลดต้นทุนด้านค่ารักษาพยาบาล ลดความเลื่อม
ล้ำาในองค์กร บุคลากรมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร มีบรรยากาศการทำางานท่ีดี 
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ง่ายขึ้น 
ลดอัตราการขาดงาน การลาออกของบุคลากร 
สร้างขวัญและกำาลังใจในการทำางาน องค์กรมี
ผลการดำาเนินงานที่ดีและมีภาพลักษณ์ที่ดี ศูนย์
องค์กรสุขภาวะ,สำานักงานสนับสนุนสุขภาวะ
องค์กร,สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาวะ (2555: 6) (สสส.) การวิจัยครั้งนี้
เพ่ือพฒันาแนวทางการสรา้งบรรยากาศการทำางาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทั้งนี้ จากเดิมเป็นเพียงการศึกษาเรื่องการสร้าง
เสริมบรรยากาศที่ดีในการทำางานด้วยกิจกรรม 5 
ส. และองค์กรแห่งความสุขมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในภาพรวมทีเ่ปน็เพยีงสว่นหนึง่ของการเสรมิสรา้ง
บรรยากาศการทำางาน ไม่เคยมีการศึกษาวิจัยเป็น
เพียงการจัดทำาโครงการระยะสั้นไม่มีการติดตาม
ผล ดว้ยเหตผุลน้ี ผูว้จัิยซึง่เปน็ผูป้ฏบิตังิานในศนูย์

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ ไดเ้ลง็เหน็ความสำาคญัในการ
สรา้งบรรยากาศการทำางาน อนัจะสง่ผลใหอ้งคก์ร
มบีรรยากาศในการทำางานทีพ่งึประสงค ์เกดิความ
รักใคร่สามัคคี บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อ
องค์กร ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาแนวทาง
การสรา้งบรรยากาศการทำางาน ศนูยว์ทิยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำาผลการ
วิจัยนำาเสนอผู้บริหารสำาหรับวางแผนการบริหาร
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และรวมไปถึงการสร้าง
บรรยากาศการทำางานให้มีความเหมาะสมให้เป็น
ไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนิน
การที่เป็นเลิศ (The 2013-2014 Education 
Criteria for Performance Excellence ฉบับ
ปี 2558 – 2561: ก ) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมนิเพือ่จดัระดบัการกำากบัดแูลองคก์รภาครฐั
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้าน
เมอืงทีดี่ (Good governance) การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่สีำานกังาน ก.พ.ร. ได้สง่เสรมิใหห้นว่ย
งานภาครฐัมกีารนำาแนวทางการบรหิารจดัการภาค
รัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) 
และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award: 
PMQA) ซึ่งนำา Malcolm Baldrige National  
Quality Award (MBNQA) มาประยกุตใ์ชซ้ึง่เกณฑ์
ดังกล่าวให้ความสำาคัญและมุ่งเน้นการดำาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ “มีระบบสวัสดิการและ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้
บุคลากรทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่
อย่างมีความสุข” ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งในการจัด
สภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศให้บุคลากร
ทำางานได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมสุขภาวะ

climate in health Sciences Centre, Khon Kaen University research to the administrators to 
be planning for developing the work climate

Keywords: Developing, best practice, work climate



Journal of Education, Mahasarakham University 97 Volume 12 Number 3 July-September 2018 

บรรยากาศการทำางานที่เอื้อต่อการทำางานให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อประสิทธิผล
ของผลผลิตที่มีคุณภาพขององค์กร คู่มือการจัด
ระดับการกำากับดูแลองค์กรภาครัฐ ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบบรรยากาศใน

การทำางาน ศนูยว์ทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พงึประสงคก์ารสรา้งบรรยากาศในการทำางาน ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 .  เพื่ อ พัฒนาแนวทางการสร้ า ง
บรรยากาศในการทำางาน ของศูนย์วิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและ

พัฒนา (Research and Development) โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบการ
สร้างบรรยากาศการทำางานศูนย์วิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวิธีการวิจัยดังนี้ 

1. เครื่องมือการวิจัย แบบประเมินความ
เหมาะสม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยผู้วิจัยส่งแบบประเมินและเก็บแบบประเมิน
ด้วยตัวเอง 

3. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้องค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน 

ดังนี้1) โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
โครงสร้างและการสื่อสาร การนำาองค์การ การ
บังคับบัญชา ความรับผิดชอบ 2)ความผูกพันต่อ
องค์การ ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีความจงรักภักดี 
การใหร้างวลัและการลงโทษ ความอบอุน่และการ
สนับสนุน 3) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบ
ด้วยตัวบ่งช้ีมาตรฐานผลการปฏิบัติงานและความ
คาดหวัง ความท้ายทาย ความเสียงและการรับ
ความเสี่ยง ความขัดแย้งและความอดทนต่อความ
ขัดแย้ง 

ระยะที่  2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพท่ีพึงประสงค์ บรรยากาศการทำางานศูนย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เครื่องมือก�รวิจัยศึกษ�สภ�พปัจจุบัน
และสภ�พที่พึงประสงค์ 

เครื่องมือวิจัยใช้แบบสอบถาม 

ประชากรได้แก่บุคลากรสังกัดศูนย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 7 
คณะ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิค
การแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร ์คณะทนัตแพทยศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์ ท้ังหมด จำานวน 1,208 คน 
(กองการเจา้หนา้ที ่มหาวทิยาลยัขอนแกน่, 2558)

การกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
เทียบประชากรกับตารางเครซี่แอนมอร์แกน  
(Krejcie and Morgan) โดยใช้เทคนิควิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 291 
คน ส่งแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามด้วย 
ตัวเองและตัวแทนเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์
สขุภาพ ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืโดยตรวจสอบ 
คุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ
จำานวน 3 ท่าน แต่ละข้อมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ทุกข้อและหาค่าทางสถิติด้วย
โปรแกรมสำาเร็จรูป โดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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ระยะท่ี 2 องค์ประกอบที่ 1 โครงสร้างองค์การ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า S.D โดยรวม
เทา่กับ 0.58 มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.48 องคป์ระกอบ
ที่ 2 ความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่า S.D โดยรวมเท่ากับ 0.88 มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.38 องค์ประกอบที่ 3 การมุ่งผล
สัมฤทธิ์ของงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่า S.D โดยรวมเท่ากับ 0.83 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.66 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพที่พึงประสงค์ 
องค์ประกอบที่ 1 โครงสร้างองค์การโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่า S.D โดยรวมเท่ากับ 0.94 ม ี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 องค์ประกอบที่ 2 ความ
ผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า  
S.D โดยรวมเท่ากับ 0.86 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
องค์ประกอบที่ 3 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า S.D โดยรวมเท่ากับ 
0.86 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ผลจากการศึกษา
สภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและ
สภาพที่พึ่งประสงค์โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งไป
นำาการศึกษาสู่ระยะที ่3 คือการศกึษาแนวทางการ
พัฒนาบรรยากาศการทำางาน 

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการสรร้าง
บรรยากาศการทำางาน ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เครื่องมือการวิจัยได้แก่ แบบประเมิน
ความเหมาะสมความเป็นไปได้ของแนวทางให้
ข้อมูลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

วิ ธี ก า รศึ กษา  แนวทางการสร้ า ง
บรรยากาศการทำางานโดยเปรียบเทียบกับแนวคิด
เชิงทฤษฎี ผลการศึกษาจากค่าดัชนีความต้องการ
จำาเป็น (PNImodified) และลำาดับความต้องการ
จำาเป็น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 
โครงสร้างและการสื่อสารองค์กร โดยเลือกลำาดับ
ความต้องการจำาเป็นที่ 1 – 3 ดังนี้ 1) องค์กร

ของท่านมีกิจกรรมให้ผู้บริหารระดับสูงพบปะ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรเป็นประจำา
ทกุเดอืน 2) ทา่นมสีว่นรว่มในการกำาหนดนโยบาย
ขององค์กร 3) องค์กรของท่านเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้สื่อสารโต้ตอบแบบ 2 ทิศทาง เพื่อ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน องค์ประกอบ
ที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กร โดยเลือกลำาดับความ
ต้องการจำาเป็นท่ี 1 – 3 ดังนี้ 1) ท่านได้รับค่า
ตอบแทนทีเ่หมาะสม 2) องคก์รมสีวสัดกิารสำาหรบั
บุคลากรอย่างเหมาะสม 3) บุคลากรในองค์กร
มีความรักใคร่สามัคคี องค์ประกอบท่ี 3 การทุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยเลือกลำาดับความต้องการ
จำาเป็นที่ 1 – 3 ดังนี้ 1) องค์กรของท่านให้ความ
สำาคัญกับผลงานและความรู้สึกของบุคลากร  
2) บุคลากรในองค์กรมีความกระตือรือร้นและ
พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ 3) ท่านพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมใน
สถานที่ทำางานของท่าน ผลการวิจัยที่ได้จากการ
ศึกษา ความต้องการจำาเป็น เพื่อนำาไปศึกษากับ
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศกับหน่วยงาน 3 แห่งเพื่อ
หาแนวทางการสร้างบรรยากาศการทำางาน และ
นำาผลที่ได้จากการศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ไป
สรุปเป็นแนวทางการพัฒนาการสร้างบรรยากาศ
การทำางาน ศนูยวิ์ทยาศาสตรส์ขุภาพมหาวิทยาลยั
ขอนแก่น 

ผลการวิจัย
ระยะที ่1. จากการศกึษาเอกสารงานวจิยั

ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้งคป์ระกอบองคป์ระกอบ 3 ด้านคอื 
โครงสร้างองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และการ
มุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน ซึง่ไดผ้า่นการประเมนิความ
เหมาะสมจากผูท้รงคณุวุฒิจำานวน 3 ทา่น โดยรวม
อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
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ระยะท่ี 2. สภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์
ประกอบพบว่าองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ องค์ประกอบที่ 3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่าองค์

ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ องค์ประกอบท่ี 
3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ระยะที่ 3. แนวทางการสร้างบรรยากาศ
การทำางาน ศนูยว์ทิยาศาสตร ์สขุภาพมหาวทิยาลยั
ขอนแก่น ผลการวิจัยตาราง 1

ต�ร�ง 1 แนวทางการสร้างบรรยากาศการทำางาน ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

องค์ประกอบบรรย�ก�ศก�รทำ�ง�น
ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ สุขภ�พมห�วิทย�ลัย

ขอนแก่น

แนวท�งก�รสร้�งบรรย�ก�ศก�รทำ�ง�น 
ศูนย์วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พมห�วิทย�ลัยขอนแก่น

(โครงก�ร / กิจกรรม)

องค์ประกอบที่ 1 โครงสร้างองค์กร โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากรมีกิจกรรมให้ผู้บริหารพบปะ
บุคลากรเป็นประจำาทุก 2 หรือ 3 เดือนต่อครั้ง

โครงการจัดทำาแผนประจำาปี
มีกิจกรรมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำาหนดแผนการดำาเนินงาน
ขององค์กร

โครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจในการทำางาน
ร่วมกัน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

องค์ประกอบที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กร มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม และเป็นไปตามขั้น
ตอนการประเมินการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ มีโครงการพัฒนา
ระบบสวัสดิการ มีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำาปี 

กิจกรรมเยี่ยมไข้บุคลากร กิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตร
โครงการเสริมสร้างความรักใคร่สามัคคี มีกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี

องค์ประกอบที่ 3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การพัฒนาระบบประเมินมีกิจกรรมพัฒนาระบบประเมินโดยการ
มีส่วนร่วมในการกำาหนดเกณฑ์และข้อกำาหนดต่างๆ เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับและเป็นธรรม
โครงการพัฒนาตนเอง มี กิจกรรมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานในเรื่องที่สนใจและเกี่ยวข้องกับงานที่ทำา

โครงการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อมองค์กรให้ถูกสุขลักษณะและสร้างความปลอดภัยใน
การทำางาน
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จากการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
การสร้างบรรยากาศการทำางาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
องค์ประกอบที่ 1 ระดับความเหมาะสมโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด องค์ประกอบที่ 2 ระดับความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับ
ความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด องค์
ประกอบที่ 3 ระดับความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ระดับความเป็นไปได้โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีกิจกรรม โครงการดังน้ี 
โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร มีกิจกรรมให้ 
ผูบ้รหิารพบปะบคุลากรเปน็ประจำา 2 หรือ 3 เดือน 
ต่อครั้ง โครงการจัดทำาแผนประจำาปี มีกิจกรรม
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำาหนดแผนการ
ดำาเนินงานขององค์กร โครงการแลกเปลี่ยนคาม
คิดเห็นและสร้างความเข้าใจในการทำางานร่วม
กัน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนา
ระบบสวัสดิการ มีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำา
ปี กิจกรรมเยี่ยมไข้บุคลากร กิจกรรมมอบทุน
การศึกษาบุตร โครงการเสริมสร้างความรักใคร่
สามัคคี มีกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กิจกรรมวันปีใหม่ 
กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี โครงการ
พัฒนาระบบประเมิน มีกิจกรรมพัฒนาระบบ
ประเมินโดยการมีส่วนร่วมในการกำาหนดเกณฑ์
และข้อกำาหนดต่างๆ โครงการพัฒนาตนเอง มี
กิจกรรมให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาทักษะของ
ตนเอง โครงการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่ง
แวดล้อม มีกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมองค์กร
ให้ถูกสขุลกัษณะและความปลอดภยัในการทำางาน

อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาในระยะที่ 1 เพ่ือหา

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การสร้างบรรยากาศการ
ทำางาน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดจากเอกสาร ตำารา
งานวิจัยของนักวิชาการหลายท่านมาสังเคราะห์

เพื่อให้ได้องค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
องค์กรที่ศึกษา ได้ออกมาเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. โครงสร้างองค์กร มี 4 ตัวบ่งชี้  
โครงสร้างและการสื่อสาร การนำาองค์กร การ
บังคับบัญชา ความรับผิดชอบ องค์ประกอบท่ี 2 
ความผูกพันต่อองค์กร มี 3 ตัวบ่งชี้ ความจงรัก
ภักดี การให้รางวัลและการลงโทษ ความอบอุ่น
และการสนับสนุน องค์ประกอบที่ 3 การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มี 4 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานผล
การปฏิบัติงานและความคาดหวัง ความท้าทาย 
ความเสียงและการรับความเสี่ยง ความขัดแย้ง
และความอดทนต่อความขัดแย้ง และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สุพัตรา เพชรมุนี และเช่ียวชาญ  
อาศุวัฒนกูล (2528:30-32) ที่แบ่งออกเป็น 9 
มิติได้แก่ โครงสร้างการทำางาน (Task structure) 
รางวัลตอบแทน (Rewards system) การรวบ
อำานาจ (Mighty concentrate) การสนับสนุนให้
พนักงานมีการอบรมและพัฒนา (Training and  
development emphasis) ความมั่นคงและการ
เสี่ยง (Security versus risk) การยินยอมใหม้กีาร
ขัดแย้งในองค์กร (Tolerance of conflict) การ
รับรู้ในผลงาน (Recognition) ขวัญในการทำางาน 
(Morale) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความรู้สึกที่
ต้องการให้องค์กรประสบผลสำาเร็จ (Motivation 
to achieve) ความเป็นอิสระ (Autonomy) ความ
อบอุน่และการสนบัสนนุ (Warmth and support)  
อุปสรรค (Hindrances) ความสามัคคีเป็นอัน
หนึ่งอันเดียว (Esprit) การติดต่อสื่อสารที่เปิดเผย  
(Openness of communication) การแบ่งช้ัน
ต่างๆ ในองค์กร (Stratification) การใช้ข้อมูลเพื่อ
การควบคุม (Use of control data) ความแตก
ต่างภายในองค์กร (Heterogeneity) สภาพของ
วุฒิภาวะ (Maturity) ทั้งนี้ องค์ประกอบและตัว
บ่งช้ีได้ผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผู้ทรง
คุณวุฒิจำานวน 3 ท่าน ผลการประเมินโดยรวม
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ขององค์ประกอบและตวับ่งช้ีอยู่ในระดับเหมาะสม
ทั้ง 3 องค์ประกอบ

2. สภาพปจัจบัุน พบวา่ องค์ประกอบที ่1 
โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ โครงสร้าง
และการสื่อสาร การนำาองค์กร การบังคับบัญชา 
และความรับผิดชอบ โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ย
จากต่ำาสุดไปสูงสุดคือ การนำาองค์กร โครงสร้าง
และการสื่อสาร ความรับผิดชอบ และการบังคับ
บัญชา ตามลำาดับ โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยู่ที่
ระดับ ปานกลาง การศึกษาสภาพที่พึง โดยเรียง
ลำาดบัคา่เฉลีย่จากต่ำาสดุไปสงูสดุคือ การนำาองคก์ร 
โครงสร้างและการสื่อสาร ความรับผิดชอบ และ
การบังคับบัญชา ตามลำาดับโดยภาพรวมค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่ 2 ความผูกพัน
ต่อองค์กร ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีคือ ความจงรัก
ภักดี การให้รางวัลและการลงโทษ ความอบอุ่น
และการสนับสนุน โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจาก 
ต่ำาสุดไปสูงสุดคือ ความจงรักภักดี การให้รางวัล
และการลงโทษ และความอบอุน่และการสนับสนุน 
ตามลำาดับ โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ  
ปานกลาง องค์ประกอบที่ 3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีคือ มาตรฐาน 
ผลการปฏิบัติงานและความคาดหวงั ความทา้ทาย
และความรับผิดชอบ ความเสี่ยงและการรับ 
ความเสี่ยง และความขัดแย้งและความอดทนต่อ
ความขัดแย้ง โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากต่ำาสุดไป
สูงสุดคือ ความขัดแย้งและความอดทนต่อความ
ขัดแย้ง มาตรฐานผลการปฏิบัติงานและความ 
คาดหวัง ความเสี่ยงและการรับความเสี่ยง ความ
ท้าทายและความรับผิดชอบ ตามลำาดับ โดย 
ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ ปานกลาง การศึกษา
สภาพที่พึงประสงค์ โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจาก
ต่ำาสุดไปสูงสุดคือ ความขัดแย้งและความอดทน
ต่อความขัดแย้ง ความเสี่ยงและการรับความเสี่ยง 
มาตรฐานผลการปฏิบัติงานและความคาดหวัง 

ความท้าทายและความรับผิดชอบ ตามลำาดับ  
โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมาก

3. แนวทางการสร้างบรรยากาศการ
ทำางาน ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ตามองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 
1 โครงสร้างองค์กร เรียงลำาดับจากความต้องการ
จำาเป็นอันดับที่ 1-12 ดังนี้ องค์กรมีกิจกรรมให้
ผู้บริหารระดับสูงพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับบุคลากรเป็นประจำาทุกเดือน ท่านมีส่วนร่วม
ในการกำาหนดนโยบายขององค์กร องค์กรของ
ท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรได้สื่อสารโต้ตอบแบบ
สองทิศทางเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน  
การกำาหนดนโยบายขององคก์รถกูกำาหนดโดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในองค์กร องค์กรมี
การแบง่งานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร 
องค์กรมีการจัดทำานโยบายการกำากับดูแลองค์กร
ที่ดี มีความเป็นรูปธรรม ท่านไม่ลำาบากใจท่ีจะ
ปฏิบตัติามนโยบายขององคก์ร การกำาหนดทศิทาง
ขององคก์รในทางปฏบิตัสิามารถดำาเนินงานไดจ้รงิ  
องคก์รมกีารชีแ้จงวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเปา้หมาย 
ขององคก์รใหบ้คุลากรได้ทราบอยา่งชดัเจน องคก์ร
มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน องค์กรมีช่อง
ทางการสื่อสารที่เพียงพอและหลากหลาย เช่น 
บอร์ด ประชาสัมพันธ์ อีเมล์ เฟสบุค เวบเพจ 
ไลน์ เสียงตามสาย องค์กรมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติตาม ตามลำาดับ 
องค์ประกอบที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กร เรียง
ลำาดับจากความต้องการจำาเป็นอันดับที่ 1 – 24 
ดังนี้ ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม องค์กรมี
สวสัดกิารสำาหรบับคุลากรอยา่งเหมาะสม บคุลากร
ในองค์กรมีความรักใคร่สามัคคี ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตัวต่อบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ องค์กรของท่าน
ให้ความสำาคัญต่อบุคลากรทุกภาคส่วนอย่าง 
เท่าเทียมกัน บุคลากรในองค์กรมมีขวัญและ
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กำาลังใจในการทำางานที่ดี ท่านมีความพึงพอใจต่อ 
ผู้บังคับบัญชาของท่าน ท่านไม่ลังเลที่จะปรึกษา
หัวหน้างานเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น บุคลากรใน
องค์กรของท่านมีจิตใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่เอื้ออาทร
ซ่ึงกันและกัน บุคลากรทุกคนได้รับการปฏิบัติที่
เท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งชนชั้น เพศ อายุ เชื้อชาติ 
ศาสนา และความสามารถ การทำางานของท่าน
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันและ
ครอบครัวของท่าน องค์กรของท่านมีวัฒนธรรม
และค่านิยมขององค์กรท่ีดี ท่านมีความมั่นใจใน
อนาคตขององค์กร ท่านมักจะพูดคุยแลกเปล่ียน
ความรู้และความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมงาน ท่าน
มีความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงานของท่าน ท่าน
สามารถแบ่งเวลาในการทำางานส่วนตัว เวลา
ครอบครัว และสังคมได้อย่างเหมาะสม ท่านมี
ความรู้สึกว่าองค์กรคือครอบครัวของท่าน เมื่อ
องค์กรมีกิจกรรมท่านจะได้รับเชิญและไปร่วม
กิจกรรมแทบทุกครั้ง ท่านมีความรู้สึกห่วงใย
อย่างยิ่งกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร ท่านเต็มใจ
ที่จะเสียสละเวลา ความสุขและประโยชน์ส่วน
ตัวเพ่อความสำาเร็จขององค์กร ท่านคิดว่าปัญหา
ขององค์กรเป็นเรื่องที่บุคลากรทุกคนร่วมทั้งตัว
ท่านเองต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ท่านมีความ
รู้สึกภาคภูมิใจเมื่อบอกกับผู้อื่นว่าท่านทำางาน
ที่องค์กรแห่งนี้ ท่านจะทำางานที่องค์กรแห่งน้ี 
ไปจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ หน่วยงาน
ของท่านมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความรักใคร่
สามัคคีและความผาสุกในหมู่คณะ เช่นกีฬาสี  
ปีใหม่ ตามลำาดับ องค์ประกอบที่ 3 การมุ่ง 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เรียงลำาดับจากความต้องการ
จำาเป็นอันดับที่ 1 – 10 ดังนี้ องค์กรของท่าน
ให้ความสำาคัญกับผลงานและความรู้สึกของ
บุคลากร บุคลากรในองค์กรมีความกระตือรือร้น
และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
อยู่ เสมอ ท่านพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมใน
สถานที่ทำางานของท่าน หัวหน้างานมีส่วนช่วย

สนับสนุนให้ท่านประสบความสำาเร็จในหน้าที่
การงาน องค์กรของท่านไม่เคยมีการร้องเรียน 
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม องค์กรของท่านมี
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่สะดวกทันสมัย 
ครบครัน องค์กรของท่านมีระบบแสง สี เสียง  
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ งานที่
ทา่นทำาอยูไ่ดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถและทกัษะใน
การแก้ไขปัญหา ท่านพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน งานที่ท่านทำาอยู่มีคุณค่า
ต่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ตามลำาดับ การ
ประเมินโครงการ / กิจกรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้ง 3 องค์ประกอบ ในด้านความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ ในด้านความเป็น
ไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกองค์ประกอบเช่น
กนั จากการประเมนิโครงการ / กจิกรรม แนวทาง
การสรา้งบรรยากาศการทำางาน ศนูยว์ทิยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีโครงการ / 
กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการ
ทำางานตามองค์ประกอบทั้งสามองค์ประกอบอยู่
ในระดับมากที่สุด สรุปคือโครงการ / กิจกรรมที่ 
ผู้วิจัยได้ศึกษามามีความเหมาะสมและเป็นไปได้
ในการสร้างบรรยากาศการทำางานที่ดี 

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ไม่เคยมีการศึกษาวิจัยเรื่องบรรยากาศ
การทำางาน เป็นเพยีงในลกัษณะการจดัทำาโครงการ 
อาทิ 5 ส. งานกีฬา ปีใหม่ เยี่ยมไข้ เป็นต้น ดังนั้น
ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาแนวทางการสรา้งบรรยากาศการ
ทำางาน ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น นำาผลการศึกษานำาเสนอผู้บริหารเพื่อ
วางแผนการพัฒนาองค์กรส่งเสริมให้บุคลากร
มีความรักใคร่สามัคคี บุคลากรมีความผูกพัน
ต่อองค์กร ผลการศึกษาครั้งนี้ได้รับการประเมิน
แนวทางโดยผูท้รงคุณวฒิุเปน็ไปในทางทีเ่หมาะสม
สามารถนำาโครงการ/กจิกรรมทีไ่ดจ้ากการศกึษานี้
ไปพัฒนาการสร้างบรรยากาศที่พึงประสงค์ 
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ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานให้ความสำาคัญกับการ

พัฒนาความรู้ทักษะในการทำางาน ทักษะด้าน
ภาษา ทกัษะการดำารงชีวติ รวมถงึการจดักจิกรรม 
โครงการท่ีเหมาะสมควรอนัจะสง่เสรมิใหบ้คุลากร
ในองค์การ ได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความรัก
และผูกพันต่อองค์กร 

2. การพิจารณาค่าตอบแทนและการ
มีสวัสดิการที่เหมาะสมมีความเป็นธรรมที่เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากร ซึ่งจากผลการ
วจิยัเรือ่งคา่ตอบแทนเปน็ความตอ้งการอนัดบัที ่1 

3. การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรให้ดำารงชีวิตทั้งที่บ้านและที่ทำางานได้
อย่างมีคุณภาพ ไม่ก่อหนี้เกินตัวดำารงชีวิตโดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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