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บทคัดย่อ 

การวิจยัมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาบรรยากาศในการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมการคา้

ระหว่างประเทศได้แก่ ด้านโครงสร้างองคก์ร ด้านความรับผิดชอบ ด้านความอบอุ่น ด้านการสนับสนุน 

ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ ด้านความขดัแยง้ ด้านมาตรฐานการปฏิบติังาน ด้านการเป็นส่วนหน่ึง

ขององค์กร และด้านความเส่ียง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 240 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 

แบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่  

(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (X�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 240 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 

154 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20 มีอายุ 25 - 35 ปี จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 64.60 มีตาํแหน่งปัจจุบนัผูป้ฏิบติังานกรมฯ จาํนวน 114 คน          

คิดเป็นร้อยละ 47.50 มีรายได้ต่อเดือน 12,001 - 20,000 บาท จํานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 71.20              

มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 1 - 5 ปี จาํนวน 152 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.30 

2) บรรยากาศในการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการสนบัสนุน ดา้นโครงสรา้ง

องค์กร ด้านมาตรฐานการปฏิบติังาน ด้านความขดัแยง้ ด้านการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ด้านความเส่ียง 

ดา้นการให้รางวลัและการลงโทษ ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความอบอุ่น ตามลาํดบั 

คําสําคัญ: บรรยากาศในการปฏิบติังาน, บุคลากรในกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 
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ABSTRACT  

The objective is to study Working Atmosphere of Personnel in The Department of International 

Trade Promotion. The factors of research include Organizational Structure, Responsibility, Warmth, 

Support, Reward and Punishment, Conflict, Standard, Identity, and Risk. That are classified by Personal 

factors were including Sex, Age, Education, Average monthly income, and Working Experience.  

The population used is personnel in the Department of International Trade Promotion.                          

The samples used in this research amount of 2 4 0  peoples. The questionnaire was instrument of this 

research. Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were percentage, 

minimum, maximum, mean and standard deviation. 

The results found that 1)The users all respondents 2 4 0  peoples. Most are female 1 5 4  peoples 

representing 64.20%. Most aged 25-35 years old 124 peoples representing 51.70%. Most are Bachelor’s degree 

155 peoples representing 64.60%. Most of the current positions are department officer 114 peoples representing 

47.50%. Most are average income per month 12,001 - 20,000 baht 171 peoples representing 71.20%. Most of 

working experience 1-5 years 152 peoples representing 63.30%. 

2 ) Working Atmosphere of Personnel in The Department of International Trade Promotion 

overall is at a high level. Considering each side, then that side is high level of Organizational Structure, 

Responsibility, Warmth, Support, Reward and Punishment, Conflict, Standard, Identity, and Risk 

respectively. 

Keywords: Working Atmosphere, Personnel in The Department of International Trade Promotion 

 

บทนํา 

การทาํงานในยุคปัจจุบนัถูกจาํกดัด้วยเงื่อนไขหลาย ๆ  อย่างท่ีทาํให้คนทาํงานไม่มีทางเลือกท่ีจะ

ทาํตามใจตวัเองได้มากนกั เราสามารถเลือกท่ีจะทาํหรือไม่ทาํงานอะไรได้  แต่เราไม่มีสิทธิเลือกสถานท่ี

ทาํงาน ไม่มีสิทธิเลือกเพ่ือนร่วมงาน ไม่มีสิทธิเลือกผูน้าํ ทาํให้เราเองต้องปรับตวัให้เขา้กบับรรยากาศใน

การทาํงาน และการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงานไม่ไดเ้ป็นหน้าท่ีของใครคนใดคนหน่ึง แต่ควรเป็น

หน้าท่ีของทุกคน ท่ีจะพฒันาบรรยากาศในการทาํงานให้เป็นไปตามอุดมคติท่ีเราคาดหวงัได้ โดยผูน้ํา

องคก์รหรือหัวหน้างานควรเป็นแกนนาํท่ีจะทาํให้เกิดข้ึนบรรยากาศในการทาํงานท่ีเป็นไปตามท่ีบุคลากร

ตอ้งกรและส่งผลให้อยากท่ีจะให้มาทาํงานทุกวนั  

กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศหรือ DITP เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์       

ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศชั้นนาํของเอเชียมีบทบาทสําคญั ในการขบัเคลื่อน

ภาคการคา้ระหว่างประเทศพร้อมสําหรับการปรับตวัให้ทนัความเปลี่ยนแปลง  จากประกาศ ท่ี 16/2562 

เร่ือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามขอ้ 3 ดา้นการพฒันาบุคลากร ตามแผนการดาํเนินงานพฒันา
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บุคลากร (Action Plan) ในดา้นทกัษะ ความรู้ และสมรรถนะ ตามขอ้ 4 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต โดยการ

ปรับสภาพแวดล้อม การทํางานให้สะอาด เรียบร้อย มีสุขลักษณะ และบรรยากาศท่ีดีเพ่ือให้บุคลากร

ปฏิบติังานอย่างมืออาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้สมดุลระหว่างชีวิตชีวิตส่วนตวักบัชีวิตทาํงาน มีขวญักาํลงัใจท่ี

ดีมีแรงจูงใจในการพฒันาตนเอง อย่างต่อเน่ือง และขอ้ 5 ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการ

ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ 2551 มาตรา 76 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในเร่ืองบรรยากาศในการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมการคา้

ระหว่างประเทศ ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล และองคป์ระกอบของบรรยากาศขององค์กร และนาํผล

ในการศึกษาเร่ืองน้ีไปเป็นขอ้มูลสําหรับผูบ้ริหารเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ และพิจารณาปรับปรุงบรรยากาศ

ในการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ซ่ึงจะนาํไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาบรรยากาศในการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจยัครั้ งน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกบั เร่ือง บรรยากาศในการปฏิบติังานของบุคลากรในกรม

ส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ โดยมีขอบเขตของงานวิจยั ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1. ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งปัจจุบนั รายไดต่้อเดือน และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

2. ตวัแปรตาม คือ บรรยากาศในการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ         

โดยแบ่งออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านความรับผิดชอบ ด้านความอบอุ่น ด้านการ

สนับสนุน ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ ด้านความขดัแยง้ ด้านมาตรฐานการปฏิบติังาน ด้านการเป็น

ส่วนหน่ึงขององคก์ร และดา้นความเส่ียง 

ขอบเขตของประชากร  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรในกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ จาํนวน 580 คน             

(ท่ีมา: ระบบ Intranet ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ 10 มกราคม 2565) โดยผู ้วิจัยจึงใช ้        

การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีการคํานวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับ           

ความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงกาํหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากับ 5% จากการคาํนวณ พบว่า 

จาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีไดมี้จาํนวน 237 คน 
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ขอบเขตระยะเวลา 

การดาํเนินการศึกษาวิจยัเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1) เพ่ือทราบถึงบรรยากาศในการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 

2) สามารถนาํผลในการวิจยัเร่ืองน้ีไปเป็นขอ้มูลสําหรบัผูบ้ริหารเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจและพิจารณา

ปรับปรุงบรรยากาศในการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายของบรรยากาศองค์กร 

ลิทวินและสตริงเกอร์ (Litwin & Stringer, 1968, p. 21 อา้งถึงใน ฐาปนีย ์บุณยเกียรติ, 2559 น. 21) 

ให้ความหมายว่า บรรยากาศองคก์ร หมายถึง องคป์ระกอบของสภาพแวดล้อมในองคก์ร รับรู้โดยบุคลากร

ขององคก์รทั้งทางตรงและทางออ้ม มีอิทธิพลต่อการจูงใจและการทาํงานในองคก์ร 

ความสําคัญของบรรยากาศองค์กร 

ลิทวินและสตริงเกอร์ (Litwin and Stringer, 1968, อ้างถึงใน อภิวรรณ กันวิเชิญ, 2559 น. 15) 

ความสําคัญของบรรยากาศ คือ บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์กับบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในองค์กร            

ซ่ึงบรรยากาศองค์กรท่ีดีมีส่วนสําคญั การจูงใจให้บุคลากรเกิดพลงัในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย              

ท่ีกาํหนดไว ้และสามารถผลิตงานได้เพ่ิม อีกทั้งยงัมีความสําคญัต่อผูบ้ริหารในการพิจารณาปรับปรุงพฒันา

บรรยากาศภายในองคก์รให้เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. ระดบัการศึกษา  

4. ตาํแหน่งปัจจุบนั 

5. รายไดต่้อเดือน 

6. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

บรรยากาศในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรม

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

1. ดา้นโครงสร้างองคก์ร 

2. ดา้นความรับผิดชอบ  

3. ดา้นความอบอุ่น  

4. ดา้นการสนบัสนุน  

5. ดา้นการให้รางวลัและการลงโทษ  

6. ดา้นความขดัแยง้  

7. ดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน  

8. ดา้นการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  

9. ดา้นความเส่ียง 
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องค์ประกอบและลักษณะของบรรยากาศองค์กร 

ลิทวินและสตริงเจอร์ (Litwin and Stringer, 1968 อ้างถึงใน สรียา บุญธรรม, 2558 น. 14) ซ่ึงเป็น

ทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษาครั้ งน้ี ไดเ้สนอองคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดบรรยากาศองคก์ร 9 ดา้น ไดแ้ก่ 

โครงสร้างองคก์ร ความรับผิดชอบ ความอบอุ่น การสนับสนุน การให้รางวลัและการลงโทษ ความขดัแยง้ 

มาตรฐานการปฏิบติังาน การเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และความเส่ียง  

ข้อมูลท่ัวไปของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย ์               

ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศชั้นนําของเอเชีย มีบทบาทสําคญั ในการขบัเคลื่อน

ภาคการคา้ระหว่างประเทศพร้อมสําหรับการปรับตวัให้ทนัความเปลี่ยนแปลง DITP มุ่งขบัเคลื่อนการค้า       

ในทุกมิติให้สอดคล้องกับบริบทการค้าในโลกปัจจุบัน ทั้ งการส่งออกสินค้า ส่งเสริมธุรกิจบริการและ        

การออกไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศ โดยให้บริการขอ้มูลคําปรึกษาและอาํนวยความสะดวกผ่าน               

ช่องทางการบริการต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของ DITP สายด่วน 1169 Facebook ของกรมส่งเสริมการคา้

ระหว่างประเทศ และศูนยบ์ริการธุรกิจระหว่างประเทศ  

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

นิชพฒัน์  พฒันปรีชากุล (2557) ทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยับรรยากาศ

องคก์รและเจนเนอเรชัน่กบัความผูกพนัองคก์ร:กรณีศึกษากลุม่อุตสาหกรรมธนาคาร” การศึกษาสามารถสรุป

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยบรรยากาศองค์กรด้านลกัษณะงาน ด้านค่าตอบแทน และด้านโครงสร้างองค์กร

สามารถทาํนายความผูกพนัต่อองคก์รไดร้้อยละ 56.4  

สุมาลี ท่าฉลาด (2557) ทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความ       

พึงพอใจในการปฏิบติังานของครู ผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดั

กาญจนบุรี ผลการวิจัย พบว่า  บรรยากาศองค์กรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จงัหวดักาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  

วราพร เจริญสมบูรณ์นิธ (2558) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาอิทธิพลของการรับรู้                  

ความยุติธรรมในองคก์าร การรับรู้บรรยากาศขององค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร                 

ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี การรับรู้ระดบัโครงสร้างองคก์าร ความรับผิดชอบส่วนบุคคล การให้รางวลัและ

การลงโทษ ความเส่ียงและการรับความเส่ียง ความอบอุ่น การสนบัสนุน มาตรฐานของการปฏิบติังานและ

การคาดหวงั ความขดัแยง้และความอดทนต่อความขดัแยง้ และเอกลกัษณ์ขององคก์ารและความจงรักภกัดี

ของกลุ่มอยู่ในระดบัสูง 
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สรียา บุญธรรม (2558) ทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง “บรรยากาศองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี             

ขององค์กร และความพึงพอใจในงาน: กรณีศึกษาโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม”                  

เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ของบุคลากรโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

บุคลากรโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ มีระดบัการรับรู้บรรยากาศองคก์ร ระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององคก์ร และระดบัความพึงพอใจในงานอยู่ในระดบัสูง  

ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา (2559) ทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต        

การทํางานของครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัย พบว่า 

บรรยากาศองคก์รสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  

ฐาปนีย ์บุณยเกียรติ (2559) ทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อ          

ความผูกพนัขององคก์ารและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานต่อองค์การ ผลการศึกษา พบว่า 

การรับรู้บรรยากาศองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ทั้งในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  

อภิวรรณ กนัวิเชิญ (2559) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การ

กับพฤติกรรมการปฏิบติังานของครู ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทพับดินทร์ อาํเภอโคกสูง สังกัดสํานักงาน           

เขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์กรในโรงเรียน        

ตามความเห็นของครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทพับดินทร์ อาํเภอโคกสูง สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว้  เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 

อคัรัช แสนสิงห์ (2560) ทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง บรรยากาศองค์กรท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธ์ิ        

ในการทาํงาน ของพนกังาน ประจาํสํานักงาน บริษทั เดอะมอลล์กรุ๊ป จาํกัด สาขานครราชสีมา ผลการวิจยั

พบว่า ปัจจัยบรรยากาศองค์กรสามารถพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการทํางานของบุคลากรประจาํ

สํานักงาน บริษทั เดอะมอลล์กรุ๊ป จาํกดั สาขานครราชสีมา โดยดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ด้านโครงสร้าง

องคก์ร ส่วนดา้นท่ีส่งผลน้อยท่ีสุดคือ ดา้นความรับผิดชอบในการทาํงาน 

ชนตัพร เห้ียมหาญ (2562) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง บรรยากาศองคก์ารและคุณภาพชีวิตในการทาํงาน    

ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์การของข้าราชการและลูกจ้างสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม         

ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์กรด้านการสนับสนุน มีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรในภาพรวม        

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นมาตรฐานในการปฏิบติังาน ดา้นโครงสร้างของงาน และดา้นการยอมรับ  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรในกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย 

ขา้ราชการ ลูกจ้างประจาํ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน และผูป้ฏิบติังานกรมฯ รวมทั้งส้ินจาํนวน  

580 คน (ท่ีมา: ระบบ Intranet ของกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ณ 10 มกราคม 2565) 
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กลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัจึงใชก้ารกาํหนดกลุม่ตวัอยา่ง ตามวิธีการคาํนวณโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ 

(Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงกาํหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากับ 5% 

ผลจากการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับได้ต้องไม่ตํ่ากว่า 236.73 คน  ผูวิ้จัยจึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่าง 

ในการศึกษาครั้ งน้ีอยู่ท่ี 240 คน จากประชากรทั้งหมด 580 และใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 

(Nonprobability) เลือกใชวิ้ธีตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามท่ีเกี่ยวขอ้งกบั ลกัษณะปัจจยัส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ตาํแหน่งปัจจุบนั รายไดต่้อเดือน และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัความคิดเห็นบรรยากาศในการปฏิบติังาน ลกัษณะแบบสอบถามเป็น

มาตรประเมินลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยท่ีสุด = 1 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

สร้างแบบสอบถามเร่ือง บรรยากาศในการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมการคา้ระหว่าง

ประเทศ และการตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่จากนั้นนําไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้ง ของเน้ือหาตลอดจนไปถึงความชดัเจน

และภาษาท่ีใชเ้หมาะสมของขอ้คาํถาม  

วดัผลโดยพิจารณาคะแนน IOC ดงัน้ี 

1) ขอ้คาํถามท่ีไดค้ะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 มีความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

2) ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC ตํ่ากว่า 0.50 ตอ้งปรับปรุงยงัใชไ้ม่ได ้

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้ งน้ีเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีได้รับการแก้ไขและ        

ผ่านความเห็นชอบของอาจารยใ์ห้แก่บุคลากรในกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศท่ีกาํหนดไว ้โดยใช้

วิธีการแจกแบบสอบถามทางออนไลน์โดยใช้ Google form  ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและตอบ       

ขอ้ซักถามบางประการให้แก่ผูต้อบแบบสอบถาม และหลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลครบถ้วน ดาํเนินการ        

ในขั้นต่อไป คือ การนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะห์เพ่ือบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล  

2. ค่าเฉลี่ย (X)�  

3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับวิเคราะห์บรรยากาศในการปฏิบติังานของบุคลากรใน

กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

240 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20 และเพศชาย จาํนวน 86 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35.80 ส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 35 ปี จํานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 รองลงมาคือ  36 - 45 ปี 

จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30, 46 - 55 ปี จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.90, ตํ่ากว่า 25 ปี จาํนวน 15 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.30 และมากกว่า 55 ปี ข้ึนไป จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษา

ปริญญาตรี จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 64.60 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 74 คน คิดเป็น

ร้อยละ 30.80 และตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.60 ส่วนใหญ่ตําแหน่งปัจจุบนัมี

ผูป้ฏิบติังานกรมฯ จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาคือ ขา้ราชการ จาํนวน 111 คน คิดเป็น

ร้อยละ 46.30, ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90, พนกังานราชการ จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

2.50 และพนักงานกองทุน จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 12,001 - 20,000 

บาท จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 71.20 รองลงมาคือ 20,001 -30,000 บาท จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.20, 30,001 - 40,000 บาท จาํนวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.20,  น้อยกว่า 12,000 บาท จาํนวน 12 คน       

คิดเป็นร้อยละ 5.00 และมากกว่า 40,001 บาท ข้ึนไป จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 ส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 1 - 5 ปี จํานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 63.30 รองลงมาคือ 11 - 15 ปี 

จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80, 6 - 10 ปี จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30, น้อยกว่า 1 ปี จาํนวน 

21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 และมากกว่า 15 ปี ข้ึนไป จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 บรรยากาศในการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมการคา้

ระหว่างประเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ          

ด้านการสนับสนุน ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านมาตรฐานการปฏิบติังาน ด้านความขดัแยง้ ด้านการเป็น

ส่วนหน่ึงขององค์กร ด้านความเส่ียง ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ ด้านความรับผิดชอบ และด้าน

ความอบอุ่น ตามลาํดบั 

 

สรุปผลการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาเร่ือง บรรยากาศในการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ  

มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 240 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 

64.20 มีอายุ 25 - 35 ปี จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 155 คน 

คิดเป็นร้อยละ 64.60 มีตาํแหน่งปัจจุบนัผูป้ฏิบติังานกรมฯ จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 มีรายไดต่้อ

เดือน 12,001 - 20,000 บาท จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 71.20  มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 1 - 5 ปี 

จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 63.30 
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ส่วนท่ี 2 บรรยากาศในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

บรรยากาศในการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ด้านการสนับสนุน ด้านโครงสร้าง

องค์กร ด้านมาตรฐานการปฏิบติังาน ด้านความขดัแยง้ ด้านการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ด้านความเส่ียง 

ดา้นการให้รางวลัและการลงโทษ ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความอบอุ่น 

อภิปรายผล 

 การศึกษาเร่ือง บรรยากาศในการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมาก เรียงลาํดับจากด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสนับสนุน ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านมาตรฐานการปฏิบติังาน ด้านความ

ขดัแยง้ ด้านการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ด้านความเส่ียง ด้านการให้รางวลัและการลงโทษ ด้านความ

รับผิดชอบ และดา้นความอบอุ่น โดยมีประเด็นอภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. ด้านโครงสร้างองค์กร 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากท่ีสุด 

คือ ขั้นตอนในการปฏิบติังานมีความยืดหยุ่น หน่วยงานของท่านมีการแบ่งหน้าท่ีปฏิบติังานแต่ละสํานกั

อย่างชดัเจน ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ขั้นตอนการปฏิบติังานไม่เป็นอปุสรรค

ต่อการปฏิบัติงาน หน่วยงานของท่านมีการกาํหนดนโยบาย และเป้าหมายการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน 

หน่วยงานของท่านมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ             

นิชพฒัน์  พฒันปรีชากุล (2557) ทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยบรรยากาศองคก์ร           

และเจนเนอเรชั่นกับความผูกพนัองค์กร:กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร” การศึกษาสามารถสรุป

ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยบรรยากาศองค์กรด้านลกัษณะงาน ด้านค่าตอบแทน และด้านโครงสร้างองคก์ร

สามารถทาํนายความผูกพนัต่อองคก์รไดร้้อยละ 56.4 

2. ด้านความรับผิดชอบ 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

คือ ท่านมีความพึงพอใจท่ีจะปฏิบติังานตามท่ีไดร้ับมอบหมาย และส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

คือ ผู ้บังคับบัญชามักจะขอความคิดเห็นจากท่านในเร่ืองท่ีท่านรับผิดชอบอยู่ ท่านสามารถตัดสินใจ

ดาํเนินการเองได้ในเร่ืองท่ีได้รับมอบหมายงานท่ีท่านรับผิดชอบอยู่มีปริมาณท่ีเหมาะสม ผูบ้งัคบับญัชา

มักจะตัดสินใจทุกเร่ืองเอง และประกาศให้ผู ้ปฏิบัติงานรับทราบ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของฐาปนีย ์บุณยเกียรติ (2559) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง การรับรู้บรรยากาศองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนั

ขององค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานต่อองค์การ ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้

บรรยากาศองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ร ทั้งในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  
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3. ด้านความอบอุ่น 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากท่ีสุด 

คือ ท่านมีเพ่ือนร่วมงานท่ีคอยห่วงใยและเขา้ใจ และส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ลกัษณะการ

ปฏิบติังานเป็นแบบพ่ีน้องเป็นคนในครอบครัว บรรยากาศในหน่วยงานของท่านมีความเป็นมิตร ท่านรู้สึก

อบอุ่นใจท่ีเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั ท่านรู้สึกสบายใจท่ีปฏิบติังานในหน่วยงาน

แห่งน้ี ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวราพร เจริญสมบูรณ์นิธ (2558) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษา

อิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองคก์าร การรับรูบ้รรยากาศขององคก์ารและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีขององค์การ ผลการศึกษาสรุปได ้ดังน้ี การรับรู้ระดบัโครงสร้างองคก์าร ความรับผิดชอบส่วนบุคคล การให้

รางวลัและการลงโทษ ความเส่ียงและการรับความเส่ียง ความอบอุ่น การสนบัสนุน มาตรฐานของการปฏิบัติงาน

และการคาดหวงั ความขดัแยง้และความอดทนต่อความขดัแยง้ และเอกลกัษณ์ขององคก์ารและความจงรักภกัดี

ของกลุ่มอยู่ในระดบัสูง 

4. ด้านการสนับสนุน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากท่ีสุด 

คือ งานของท่านสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรไปอบรมหรือประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถอย่างสมํ่าเสมอ ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังานโดยปราศจากการโต้ตอบ

หรือการกลัน่แกลง้จากผูบ้งัคบับญัชาหรือเพ่ือนร่วมงาน หน่วยงานของท่านสนบัสนุนให้บุคลากรไดศ้กึษา

เพ่ือเพ่ิมเติมคุณวุฒิทางการศึกษา หน่วยงานสนบัสนุนให้บุคลากรไดร้ับการพฒันาทกัษะการปฏิบติังาน

เพ่ือตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ตามลาํดบั และส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนุน

ให้บุคลากรแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานด้วยตวัเอง อุปกรณ์และเคร่ืองใชภ้ายในหน่วยงานมีเพียงพอต่อ

ความต้องการของท่าน ตามลาํดับ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของอคัรัช แสนสิงห์ (2560) ทาํการศึกษาวิจยั

เร่ือง บรรยากาศองคก์รท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธ์ิในการทาํงาน ของพนกังาน ประจาํสํานกังาน บริษทั 

เดอะมอลล์กรุ๊ป จาํกัด สาขานครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยบรรยากาศองค์กรสามารถพยากรณ์

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการทํางานของบุคลากรประจําสํานักงาน บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จํากัด สาขา

นครราชสีมา โดยดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ดา้นโครงสร้างองคก์ร ส่วนดา้นท่ีส่งผลน้อยท่ีสุดคือ ดา้นความ

รับผดิชอบในการทาํงาน 

5. ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 

หน่วยงานเคยข้ึนเงินเดือนตอบแทนให้แกท่่านอนัเน่ืองมาจากผลงานการปฏบิติังานท่ีผ่านมา การให้รางวลั

ตอบแทนจากการปฏิบติังานท่ีบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานมีความพอเพียง การให้รางวลัตอบแทนจาก  

ผลการปฏิบติังานท่ีบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานมีความยุติธรรม เม่ือปฏิบติังานผิดพลาดหน่วยงานจะมี

การพิจารณาตักเตือนหรือลงโทษ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลี ท่าฉลาด (2557) 

ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู 
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ผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวดักาญจนบุรี ผลการวิจัย พบว่า 

บรรยากาศองคก์รในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุรี โดยภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก  

6. ด้านความขัดแย้ง 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นไดแ้ม้จะมีความคิดเห็นไม่ตรงกบัความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชา หลงัจาก

ข้อขัดแยง้ยุติแล้วท่านและเพ่ือนร่วมงานจะไม่มีอคติต่อกันอีก เ ม่ือมีความคิดเห็นขัดแย ้งกับท่าน 

ผูบ้งัคบับญัชายอมรับฟังเหตุผลของท่าน เพ่ือนร่วมงานของท่านยินดีและรบัฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 

ตามลาํดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิวรรณ กันวิเชิญ (2559) ทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพนัธ์

ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทพั

บดินทร์ อาํเภอโคกสูง สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 

การรับรู้บรรยากาศองคก์รในโรงเรียนตามความเห็นของครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทพับดินทร์ อาํเภอโคกสูง 

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 

7. ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากท่ีสุด 

คือ หน่วยงานไดก้ารกาํหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นตํ่าในการปฏิบติังานไวอ้ย่างชดัเจน และส่วนขอ้ท่ีมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ผูบ้งัคบับญัชาคอยดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ท่านจะคอย

ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ดีกว่าท่ีกําหนด หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังานของ

หน่วยงานสอดคลอ้งตามลกัษณะงานท่ีท่านปฏิบติั การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเกี่ยวกบัผลการปฏิบติังานมีความ

ชดัเจนดี ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนตัพร เห้ียมหาญ (2562) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง บรรยากาศ

องค์การและคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์การของขา้ราชการและลูกจา้ง

สํานักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองคก์รดา้นการสนบัสนุน มีอิทธิพล

ต่อความผูกพนัในองคก์รในภาพรวมมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นมาตรฐานในการปฏิบติังาน ดา้นโครงสรา้ง

ของงาน และดา้นการยอมรับ  

8. ด้านการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 

ถึงแมว่้าการปฏิบติังานท่ีอื่นจะมีรายไดดี้กว่าแต่ท่านยินดีท่ีจะปฏิบติังานให้กบัหน่วยงานน้ี ท่านปฏิบติังาน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานดว้ยความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ

หน่วยงาน บุคลากรในหน่วยงานมีความสามคัคีต่อกนั ท่านรักหน่วยงานแห่งน้ีเสมือนว่าหน่วยงานแห่งน้ี

เป็นของท่านเอง ตามลาํดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสรียา บุญธรรม (2558) ทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง 

“บรรยากาศองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร และความพึงพอใจในงาน:กรณีศึกษา

โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวดันครปฐม” เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ของบุคลากรโรงแรมสามพราน       
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ริเวอร์ไซด์ จังหวดันครปฐม ผลการศึกษาสรุปได ้ดังน้ี บุคลากรโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ มีระดับ            

การรับรู้บรรยากาศองคก์ร ระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร และระดบัความพึงพอใจในงาน

อยู่ในระดบัสูง   

9. ด้านความเส่ียง 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากท่ีสุด 

คือ สถานท่ีปฏิบติังานตลอดจนเคร่ืองมืออุปกรณ์การปฏิบติังานล้วนถูกดูแลให้อยู่ในสภาพท่ีดีเพ่ือความ

ปลอดภยัของบุคลากรทุกคน และส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ หน่วยงานเปิดโอกาสให้

ท่านปฏิบติังานใหญ่ท่ีท้าทายความสามารถ นโยบายการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชามีความกล้าเส่ียง

เพ่ือให้ได้ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด งานใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่านจะตัดสินใจทาํทันที ตามลาํดับ            

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฉวีวรรณ เอี่ยมพญา (2559) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง บรรยากาศองคก์ารท่ีส่งผล

ต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ผลการวิจยั พบว่า บรรยากาศองคก์รสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 โดยรวมและราย

ดา้นอยู่ในระดบัมาก  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเร่ือง บรรยากาศในการปฏิบติังานของบุคลากรในกรมส่งเสริมการคา้ระหว่าง

ประเทศ สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 

1. ดา้นโครงสร้างองคก์ร  

ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ บุคลากรสามารถแบ่งปันการทาํงานกันได ้โดยท่ีมีการให้มีบุคลากรจบัคู่

การทาํงาน ให้ต่างฝ่ายต่างรู้ขั้นตอนในการปฏิบติังานของกนัและกนั อีกฝ่ายสามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้

ทาํให้งานสามารถดาํเนินต่อไปได้ ไม่เกิดความล่าช้า, ควรมีการกาํหนดขอบเขตพนัธกิจ หน้าท่ีของแต่

สํานกัอย่างชดัเจน เพ่ือไม่เกิดการปฏิบติังานทบัซ้อน และมีการแจง้ให้บุคลากรทราบถึงหน้าท่ีปฏิบติังาน 

เม่ือการเปลี่ยนแปลง, ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการรับรู้และเขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติังาน เพ่ือให้บุคลากร

มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเกี่ยวกบัขั้นตอนในการปฏิบติังาน 

2. ดา้นความรับผิดชอบ  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบติังานดว้ยการเลือก

งานท่ีเหมาะสมกับความสามารถ, การขอความคิดเห็นเปรียบเสมือนการรับฟัง ควรให้บุคลากรเสนอ

ข้อคิดเห็นของงานท่ีรับผิดชอบ เพราะถ้างานท่ีทําอยู่เกิดปัญหาตรงไหน จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด, 

บุคลากรควรสามารถตดัสินใจงานท่ีตนเองไดร้ับมอบหมาย และตอ้งตดัสินใจอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

รวดเร็ว และรอบคอบ 

3. ดา้นความอบอุ่น  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรตั้งใจรับฟังเพ่ือนร่วมงานเม่ือเกิดปัญหา จะไดช้่วยกนัแกไ้ขปัญหา และ

นอกจากการรับฟังแลว้, ควรยอมรับและเขา้ใจกนัและกนั ให้คาํแนะนาํ เม่ือเพ่ือนร่วมงานตอ้งการ, การสรา้ง
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มิตรภาพท่ีดีในการทาํงาน เป็นส่ิงจาํเป็นอย่างหน่ึง ผูบ้งัคบับญัชาควรจะสนบัสนุนการทาํงานเป็นทีมเพ่ือให้

บุคลากร เกิดความผูกพนัเป็นหน่ึงเดียวกนักบัเพ่ือนร่วมงานในทีม  

4. ดา้นการสนบัสนุน  

ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ การอบรมหรือประชุมสัมมนา ควรเน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ

บุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองท่ีหลากหลาย เพ่ือช่วยสร้างการกระตุน้จูงใจให้บุคลากร, ควรกลา้ท่ี

จะแสดงความคิดเห็นและเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานหรือเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ

ปรับปรุงการปฏิบติังานทาํให้เกิดการต่อยอดพฒันาความคิด, ควรให้บุคลากรไดไ้ปศึกษาต่อเพ่ิมเติมตาม

คุณวุฒิทางการศึกษาของหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และนาํไปสู่คุณภาพของการปฏิบติังาน 

5. ดา้นการให้รางวลัและการลงโทษ  

ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ ควรมีการกําหนดการข้ึนเงินเดือนให้กับบุคลากรทุกคนตามประเภท

ตาํแหน่งและระดบัตาํแหน่ง ตามขนาดของงาน ผลงาน และสมรรถนะ ของรอบประเมินทุกครั้ ง, การให้

รางวลัตอบแทนแก่บุคลากร มีการให้ในรูปตวัเงินหรือมิใช่ตวัเงินก็ได้ เพ่ือตอบแทนการปฏิบติังานตาม

เป้าหมายของหน่วยงานท่ีตั้งไว ้เพ่ือส่งเสริมขวญักาํลงัใจของบุคลากร, ความยุติธรรมในการให้รางวลัตอบ

แทน ตอ้งมีเกณฑ์การกาํหนดหลกัการในการให้รางวลัตอบแทนอย่างชดั 

6. ดา้นความขดัแยง้  

ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ เม่ือมีการแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกัน ควรมีการหารือถึงประเด็นท่ีมี

ความคิดเห็นไม่ตรงกนั โดยหาขอ้สรุปให้ชดัเจน และควรเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายให้มากท่ีสุด เพ่ือจะได้

หาหนทางในการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป, หลงัจากขอ้ขดัแยง้ยุติ บุคลากรควรจะเปิดใจคุยกนั บอกความรู้สึก

ตามตรง พูดประเด็นความขดัแยง้ ไม่อิงอารมณ์ความรู้สึกส่วนตวั, ผูบ้งัคบับญัชาควรเป็นผูฟั้งท่ีดี และ

วิเคราะห์สถานการณ์ให้ได้ ทาํให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน ตลอดจนพฒันาหน่วยงานให้ประสบ

ความสําเร็จ 

7. ดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน  

ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ ควรมีการกําหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดผลการ

ปฏิบติังานท่ีให้ชัดเจน ทาํให้หน่วยงานให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย, ผูบ้งัคบับญัชาควรช้ีแจงถึง

มาตรฐานการปฏิบติังานตามท่ีหน่วยงานตั้งเป้าหมายไว ้ และตรวจสอบติดตามงานอยู่ทุกระยะว่าการ

ดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน, พยายามปฏิบัติงานให้ความบกพร่องน้อยท่ีสุด ยอมรับคําวิพากษ ์

วิจารณ์ของผูอ้ื่นเพ่ือมาพฒันามาตรฐานการปฏิบติังานให้ดีกว่าท่ีกาํหนด 

8. ดา้นการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  

ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ ควรมีการสร้างการมีส่วนร่วมและผูกพันให้กับบุคลากรในหน่วยงาน        

จะทาํให้บุคคลากรรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร หน่วยงานใส่ใจดูแลเป็นอย่างดี นั่นทาํให้บุคลากรอยาก

ร่วมงานในระยะยาว และเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์รไดใ้นท่ีสุด, ควรสร้างโอกาสให้บุคลากรของหน่วย
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ได้สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกัน ซ่ึงจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในท่ีทาํงาน ทั้งในด้านมิตรภาพและ

ความเช่ือมั่นทําให้เกิดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน, การท่ีหน่วยงานมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ

หน่วยงานท่ีดีและชัดเจน บุคลากรได้ปฏิบติังานและเป็นส่วนหน่ึงของงาน ทาํให้เกิดความมีส่วนร่วม 

ความสุขในการทาํงาน ความภาคภูมิใจในการทาํงาน เพราะมีเป้าหมายร่วมกนั 

9. ดา้นความเส่ียง  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรมีการจดักิจกรรม 5 ส ซ่ึงประกอบดว้ย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ 

และสร้างนิสัย และมัน่ตรวจสอบ สถานท่ี อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ให้ปลอดภยัอยู่เสมอ, ควรเปิดโอกาสให้บุคลากร

ได้แสดงศกัยภาพของตนอย่างเต็มท่ี หากเจอศกัยภาพท่ีโดดเด่นก็ควรสนับสนุนส่งเสริมให้พฒันาต่อยอด, 

นโยบายการปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงมีส่วนท่ีสําคญัและมีผลต่อการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือทาํให้หน่วยงานบรรลุ

เป้าหมายทั้งดา้นผลการปฏิบติังานและเกิดการยอมรับได ้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาบรรยากาศองคก์รตามกรอบแนวคิดทฤษฎีอื่น ๆ  นอกเหนือจากการศึกษาครั้งน้ี 

เพ่ือหาแนวทางในการบริหารงานขององคก์รให้ทนักบัสถานการณ์ในยุคปัจจุบนั 

2. ผูท่ี้สนใจทาํการวิจยัเร่ืองน้ี ควรศึกษาและพฒันาดา้นอื่นๆ เช่น ภาวะผูน้าํ ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน เพ่ือขยายผลการวิจยัให้เป็นภาพกวา้งมากข้ึน 

3. เน่ืองประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้ งน้ี คือ บุคลากรของกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ

เท่านั้น ในการวิจัยครั้ งต่อไปจึงควรขยายไปยงับุคลากรของกรมต่างๆ เพ่ือให้ได้ขอ้มูลท่ีหลากหลายและ

ครอบคลุมมากข้ึน 

4. การวิจยัครั้ งน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม ดงันั้นในการศึกษา ครั้ งต่อไปควรมี

การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชวิ้ธีสัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรมของบุคลากรควบคู่ไปดว้ย 
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