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บทคดัย่อ 
 การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบรรยากาศในการท างานในธุรกิจออกแบบโรงงาน ในเขตวฒันาและ
จตุจกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นโครงสร้างการท างาน ดา้นรางวลัตอบแทน ดา้นการรวบอ านาจ ดา้นความมัน่คง
และความเส่ียง ดา้นการยินยอมให้มีการขดัแยง้ในบริษทั ดา้นการรับรู้ในผลงาน ดา้นความเป็นอิสระ และดา้นความ
ยดืหยุน่  
 ประชากรในงานวิจยัน้ี คือ สถาปนิกท่ีท างานอยู่ในบริษทัท่ีรับออกแบบงานอาคารโรงงาน ในเขตวฒันา
และจตุจักร กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จ านวน 120 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการศึกษาพบวา่ มีสถาปนิก ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 120 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน  74  คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.7 มีอายไุม่เกิน 31 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 มีระดบัการศึกษาสูงสุด คือ  ปริญญาตรี จ านวน 83 
คน คิดเป็นร้อยละ 69.2  มีต าแหน่งงานปัจจุบนั คือ   Architect  จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 มีเงินเดือนมากกว่า 40,000 
บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5  มีประสบการณ์ในการท างาน มากกวา่ 6 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0  

ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศในการท างานในธุรกิจออกแบบโรงงานในเขตวฒันาและจตุจักร จังหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นแลว้ พบว่า ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความ



ยืดหยุ่น ด้านความมัน่คงและความเส่ียง ด้านการรับรู้ในผลงาน ด้านการยินยอมให้มีการขดัแยง้ในบริษทั  ด้าน
โครงสร้างการท างาน ดา้นความเป็นอิสระ ดา้นการรวบอ านาจ และดา้นรางวลัตอบแทน ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: บรรยากาศในการท างาน, ธุรกิจออกแบบ, โรงงาน 
 
ABSTRACT 
 The objective is to study The Working Climate of The Factory Design Business in Wattana 
and Chatuchak District, Bangkok. The Working structure, The Rewards provided, The Centralization, 
The Security and risk, Allowing conflicts in the Company,  
 The Population in this research is Architects in the companies that design factory Business in 
Wattana and Chatuchak District. The Architects all respondents 120 persons. The research instruments 
consisted is Questionnaire. Perform data analysis using computer software (SPSS) to find Frequency, 
Percentage, Average ( ), Standard deviation (SD). 
 Findings are as follows: The Architects all respondents 120 persons, Most are male 74 
persons representing  61.7%. Most age not over 31 years old 38 persons representing 31.7%. Most of The 
Highest graduated are Bachelor’s degree 83 persons representing 69.2%. Most Current position are 
Architect 47 persons representing 39.2%.  Most of The Salary are Over 40,000 baht’s 57 persons 
representing 47.5%. Most Working experience are over 6 years 72 persons representing 60.0%. 
 The Working Climate of The Factory Design Business in Wattana and Chatuchak District, 
Bangkok. The overall opinion of The Working Climate was at high level When considering each aspects 
found Every aspect was at a high level namely The Flexibility, The Security and risk, The Perception 
about working results,  Allowing conflicts in the Company, The Working structure, The Autonomy, The 
Centralization  and The Rewards provided respectively. 
 
Keywords: The Working Climate, Design Business, Factory. 
 

บทน า 
นับตั้งแต่ประเทศไทย เร่ิมใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เม่ือปี พ.ศ. 2504 การพฒันา

อุตสาหกรรม นบัเป็นกลยุทธ์ประการหน่ึงท่ีรัฐบาลเห็นว่า จะช่วยพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญกา้วหนา้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  จึงไดมี้การสนบัสนุนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม  ซ่ึงผลการสนบัสนุนอยา่งจริงจงันั้น ท าใหมี้การ
ขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน หากพิจารณาจากสถิติโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
กิจการ จะเห็นไดว้า่มีการยืน่ขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ เฉล่ีย 4,200 แห่งทัว่ประเทศ 



ดงันั้น การจะก่อสร้างอาคารใดๆ จ าเป็นท่ีจะตอ้งยืน่ขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงาน โดยอาคารท่ีจะตอ้งมี
สถาปนิกและวิศวกรลงนามรับรองแบบ เรียกว่า  “อาคารควบคุม” โดยกฏกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม พ.ศ.2549  ตามพระราชบญัญติัสถาปนิก พ.ศ. 2543    บญัญติัไวว้่า งานออกแบบเป็นงานวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ยกเวน้อาคารท่ีพกัอาศยัส่วนบุคคลพื้นท่ีรวมกนัไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรืออาคารเพื่อ
การเกษตรพื้นท่ีไม่เกิน 400 ตารางเมตร และถา้เป็นอาคารควบคุม ตอ้งยื่นแบบแปลน รายการประกอบแบบ และ
รายการค านวณ ท่ีมีการลงนามรับรองโดยสถาปนิกและวิศวกรเพื่อยืน่ขออนุญาตเท่านั้น 

ในการออกแบบและก่อสร้างอาคารมีความสลบัซบัซอ้นยิง่ข้ึนดว้ย ความจ าเป็นของกระบวนการออกแบบ 
และตดัสินใจของสถาปนิก ท่ีตอ้งมีระบบและวิธีการท่ีถูกตอ้งเป็นท่ียอมรับ เพราะสถาปนิกมีความรู้เขา้ใจต่อปัญหา
ต่างๆจ ากดัลง เน่ืองจาก ปริมาณความยุง่ยากและสลบัซบัซอ้น ของปัญหา ซ่ึงจะเห็นไดก้ารจะออกแบบหรือใช้
ความคิดสร้างสรรคผ์ลงานออกมาไดน้ั้น สภาวะแวดลอ้มและ บรรยากาศในการท างาน (Work Environments)  เป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการท างาน เพื่อใหมี้สมาธิและความคิดสร้างสรรค ์ ในการออกแบบอาคารโรงงาน ซ่ึงในแต่
ละบริษทัต่างก็ตอ้งการใหพ้นกังานในองคก์รมีคุณภาพชีวิตและการท างานท่ีดี มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ
ท างาน มีบรรยากาศการท างานท่ีดี จะส่งผลท าใหมี้สภาพจิตใจ อารมณ์ และความคิดสร้างสรรคท่ี์ดี ซ่ึงส่งผลให้
ท างานดีตามไปดว้ย 
 

วตัถุประสงค์ 
 เพื่อ ศึกษาบรรยากาศในการท างานในธุรกิจออกแบบโรงงานในเขตวัฒนาและจตุจักร  จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของงานวจิัย 
ในการศึกษาวิจยั เร่ือง บรรยากาศในการท างานในธุรกิจออกแบบโรงงาน ในเขตวฒันาและจตุจกัร จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตในการวิจยัดงัน้ี 
ขอบเขตด้านเนือ้หา 
มุ่งศึกษาบรรยากาศในการท างานในธุรกิจออกแบบโรงงานในเขตวฒันาและจตุจกัรจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

โดยมีตวัแปรดงัน้ี 
ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, ต าแหน่งงานปัจจุบนั, เงินเดือน, 

ประสบการณ์ในการท างาน 
ตวัแปรตาม คือ บรรยากาศในการท างานในธุรกิจออกแบบโรงงาน ในเขตวฒันาและจตุจกัร จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี ดา้นโครงสร้างการท างาน, ดา้นรางวลัตอบแทน, ดา้นการรวบอ านาจ, ดา้นความมัน่คงและ
ความเส่ียง, ดา้นการยนิยอมใหมี้การขดัแยง้ในบริษทั, ดา้นการรับรู้ในผลงาน,ดา้นความเป็นอิสระ, ดา้นความยดืหยุน่ 

ขอบเขตด้านประชากร 



ประชากรในการวิจยั คือ สถาปนิกท่ีท างานอยูใ่นบริษทัท่ีรับออกแบบงานอาคารโรงงาน ในเขตวฒันาและ
จตุจกัร จ านวน 25 บริษทั เป็นจ านวนสถาปนิกรวม 168 คน โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการค านวณขนาดตวัอยา่งวิธีการใชสู้ตร
การค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamae)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 
เท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 118.3 คน  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวิจยัคร้ังน้ีท าการวิจยัตั้งแต่ เดือน สิงหาคม – กนัยายน พ.ศ. 2562 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวจิัย 
1. ท าใหท้ราบถึงบรรยากาศในการท างานในธุรกิจออกแบบโรงงาน ในเขตวฒันาและจตุจกัร จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 
2. สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดวธีิการในการปรับปรุงและพฒันาการท างาน 

เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพและมีความมัน่คง กา้วหนา้ในอาชีพการงานต่อไป 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

ตัวแปรต้น                                                             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 ทฤษฎเีกีย่วกบับรรยากาศในการท างาน 
 ทฤษฎี Immaturity–Maturity Theory ของ Argyris (1972: 3–7) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลกระทบของบรรยากาศ
องคก์ารต่อบุคลิกภาพของพนกังานในองคก์าร และเช่ือว่าองคก์ารไดก้ าหนดขอบเขตและบทบาทหนา้ท่ีของพนกังาน

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 
4. ต าแหน่งงานปัจจุบนั 

5. เงินเดือน 

6. ประสบการณ์ในการท างาน 

บรรยากาศในการท างานในธุรกจิออกแบบ
โรงงานในเขตวฒันาและจตุจักร  
1. ดา้นโครงสร้างการท างาน 
2. ดา้นรางวลัตอบแทน 
3. ดา้นการรวบอ านาจ 
4. ดา้นความมัน่คงและความเส่ียง 
5. ดา้นการยนิยอมใหมี้การขดัแยง้ในบริษทั 
6. ดา้นการรับรู้ในผลงาน 
7. ดา้นความเป็นอิสระ  
8. ดา้นความยดืหยุน่ 



โดยไม่สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของพนกังานท่ีเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ ซ่ึงตามทฤษฎีน้ีแลว้ บุคลิกภาพของคนจะ
ค่อย ๆ พฒันาจากการท่ีตอ้งพึ่งพาคนอ่ืนในวยัเด็กมาเป็นความตอ้งการท่ีจะคิดหรือท าอะไรอยา่งอิสระ หรือท าอะไร
ให้ส าเร็จด้วยตนเองเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่และจากการท่ีองค์การได้ก าหนดโครงสร้างและงานท่ีต ่ากว่าระดับ
ความสามารถของพนกังาน  ยอ่มจะก่อใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกผดิหวงั ตลอดจนต่อตา้นองคก์าร ดงันั้น เป้าหมายใน
การบริหารงานเพื่อความส าเร็จขององคก์ารตามทรรศนะของ Argyris (1964:7) จึงมุ่งเนน้ไปท่ีความส าคญัขององคก์าร
และพนกังาน  ตลอดจนประสิทธิภาพของปัจจยัทั้งสองตามท่ีกล่าวมาแลว้ 
  แนวคดิเกีย่วกบับรรยากาศองค์การ 

1. แนวคิดการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์  (Scientific Management) แนวคิดทฤษฎีน้ีให้ความส าคญั
เก่ียวกบัความช านาญเฉพาะดา้นและการแบ่งหนา้ท่ีการงาน  

2. ทฤษฎีของ Woodward, Lowrence  และ Lorsch  ยดึความสัมพนัธ์ระหว่าง สภาพแวดลอ้มในองคก์าร 
เทคโนโลย ีโครงสร้างขององคก์ารและการปฏิบติังาน  

3. ทฤษฎีไซเบอร์เนติค(Cybernetics) เช่ือว่ามนุษยส์ามารถควบคุม ปรับปรุง เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม
รอบตวัได ้อยูท่ี่การติดต่อส่ือสารระหวา่งผูป้ฏิบติังาน 

4. แนวคิดการจดัช่วงการบงัคบับญัชาของ Lockheed จะมุ่งขอบเขตและช่วงการบงัคบับญัชา จะอยูท่ี่การ
ประเมินหาองคป์ระกอบท่ีส าคญัของบรรยากาศ  

5. แนวคิดการกระจายอ านาจ (Decentralization) ใหค้วามส าคญัของการกระจายอ านาจการตดัสินใจใหก้บั
หน่วยงานระดบัรอง ๆ ลงไป  ซ่ึงตอ้งข้ึนอยูก่บัพื้นฐานของความเป็นจริงและความเช่ือใจกนั 

6. ทฤษฎีระบบ 4 ของ Likert  ยดึระบบของกระบวนการกลุ่ม มีปฏิสมัพนัธ์กนัโดยเนน้เร่ืองของการมีส่วน
ร่วม การส่ือสาร การจูงใจ และระดบัของการปฏิสมัพนัธ์วา่อยูใ่นระดบัใด  ข้ึนอยูก่บัภาวะผูน้ าเป็นส าคญั 

7. แนวคิดการเพิ่มภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในงาน  (Job Enrichment) เป็นการบริหารงานเพือ่
คน้หาและปรับปรุงสมรรถภาพการท างาน ตลอดจนท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในงาน ดงันั้นบรรยากาศ
องคก์ารจึงข้ึนอยูก่บัการท าใหผู้ป้ฏิบติังาน   

 

ธุรกจิออกแบบโรงงาน 
  สถาปนิกเป็นผูมี้บทบาทส าคญัผูห้น่ึง ในการออกแบบ และด าเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆในปัจจุบนั กล่าว
โดยรวม สถาปนิกเป็นผูมี้ความรู้และความสามารถทัว่ๆไป ในกระบวนการต่างๆของการออกแบบและก่อสร้างอาคาร 
เป็นผูน้ าและประสานการท างานร่วมกนัระหว่างผูเ้ช่ียวชาญ ในแต่ละสาขาของงานท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท าให้เกิดผลสรุป
ทางความคิด ในการออกแบบและก่อสร้างจนสถาปัตยกรรมแลว้เสร็จเป็นประโยชนต่์อผูใ้ชใ้นท่ีสุด  

ในปัจจุบนัการออกแบบ และการก่อสร้างอาคารต่างๆ มีความตอ้งการ และจ าเป็นท่ีตอ้งอาศยักระบวนการ
ออกแบบ และการตดัสินใจ ท่ีเป็นระบบและระเบียบแบบแผนมากข้ึน เน่ืองจาก ปริมาณความยุง่ยากและสลบัซบัซอ้น 
ของปัญหาการออกแบบสถาปัตยกรรมปัจจุบนัมีมากข้ึน จ าเป็นท่ีสถาปนิกตอ้งเก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจหลายคน 



ท างานร่วมกบัผูช้  านาญการหลายประเภท และตอ้งเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการ การท างานท่ีมีระบบ และระเบียบ
แบบแผนมากข้ึน 

กระบวนการออกแบบ ไม่มีการก าหนดชดัเจนในขั้นตอนของการออกแบบ การตดัสินใจข้ึนอยูก่บัสถาปนิก
เป็นส าคญั และโดยล าพงั ลกัษณะความคิดเป็นกระบวนการทางสังเคราะห์ “creativity in design” เนน้ความคิดในแง่
การสร้างสรรค ์มากกว่าการวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะของอาคารท่ีมีความแตกต่างกนั มีการเสนอผลของการออกแบบ 
หลายรูปแบบ ก่อนมีการตดัสินใจสุดทา้ย โดยล าพงัของสถาปนิก มีการน าปัญหาทางกระบวนการอุตสาหกรรม เช่น
ระบบการก่อสร้างส าเร็จรูปมาใชใ้นการตดัสินใจ ค านึงถึงผลทางเศรษฐกิจ ความเหมาะสมของสัดส่วนมนุษย ์กบัการ
ก าหนดพื้นท่ีใชส้อยของอาคาร  

 

  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  ลดัดา พชัรวภิาส (2550)  ศึกษาเร่ือง “บรรยากาศองคก์ร ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน และ ประสิทธิภาพ
ในการท างาน กรณีศึกษา: พนกังานชัว่คราว บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) พบว่าโดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดย
การรับรู้บรรยากาศดา้นความรู้สึกผกูพนั, ดา้นการสนบัสนุนและความสมัพนัธ์ท่ีดี ดา้นมาตรฐานการท างานอยูใ่น
ระดบัดี ส่วนบรรยากาศดา้นโครงสร้างองคก์ร, ดา้นความรับผดิชอบในการท างานและดา้นการรับรู้และช่ืนชมผลงาน
อยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับบรรยากาศในองคก์รมิติความผกูพนัในองคก์รมีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างาน 
ดา้นตอ้งการประสบความส าเร็จในระดบัปานกลาง ส่วนบรรยากาศองคก์รมิติการรับรู้และ ช่ืนชมผลงานกมี็
ความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างานดา้นการตอ้งการมีอ านาจในระดบัปานกลาง บรรยากาศองคก์รในมิติการรับรู้
และช่ืนชมผลงานมีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างานดา้นความตอ้งการการยอมรับในระดบัปานกลาง และ
บรรยากาศในองคก์รดา้นความผกูพนัในองคก์รกมี็ความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างานดา้นความตอ้งการการ
ยอมรับในระดบัปานกลาง  
  สุบนิ บุรีเทพ และคณะ (2551) ศึกษาบรรยากาศองคก์ารกบัคุณภาพชีวิต การท างานของบุคลากรโรงพยาบาล
สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช จงัหวดัตาก พบวา่ บรรยากาศองคก์าร 5 ดา้นอยูใ่น ระดบัดี ไดแ้ก่ ดา้นการผกูพนัธ์ต่อ
องคก์าร ดา้นความรับผดิชอบ โครงสร้างองคก์าร มาตรฐานการท างาน และดา้นการสนบัสนุนจากองคก์าร  
  ไสว นามโยธา (2552) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัความกระตือรือร้นในการท างาน
ของพนกังานธนาคารออมสินภาค 9 พบว่า พนกังานธนาคารออมสินภาค 9 มีความเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีบรรยากาศ
องคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้น
ความเป็นหน่ึงเดียวในองคก์ารและดา้นมาตรฐานของผลการปฏิบติังานและความคาดหวงัอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
ดา้นความเส่ียงภยัและการรับความเส่ียงภยั ดา้นความทา้ทายและความรับผิดชอบ ดา้นความอบอุ่นและการสนบัสนุน 
ดา้นรางวลัและการลงโทษ และดา้นความขดัแยง้ และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีความกระตือรือร้นในการท างาน
โดยรวมและเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

สุชานุช พันธนียะ (2553) การศึกษาวิจยัเร่ืองบรรยากาศองคก์ารท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
ขา้ราชการ พบว่า ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการครูต่อบรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  



ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีสังกดัเครือข่ายแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารของโรงเรียน
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อบรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ปัจจยับรรยากาศองคก์ารดา้นโครงสร้าง
องคก์าร ดา้นการสนบัสนุน และดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู 
  บุญสัน อนารัตน์ (2554) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัคุณภาพชีวิตการท างานของ
นกัวิชาการสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานในศูนยสุ์ขภาพชุมชน จงัหวดัหนองคาย พบว่า ระดบับรรยากาศองคก์ารโดยรวม
อยูใ่นสูง เม่ือจ าแนกรายดา้นแลว้พบว่า อยูใ่นระดบัสูง 3 ดา้น คือ ดา้นระบบการท างาน ดา้นความขดัแยง้ในองคก์าร
และ ดา้นความเส่ียงในการท างาน ตามล าดบั  

อุทัย บุตรนนท์ (2557) ไดศึ้กษาบรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า บรรยากาศองคก์าร มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ดา้นความไวว้างใจ 
ดา้นการผนึกก าลงัในการท างาน ดา้นการมีโอกาสในการท างาน ดา้นความเติบโตทางวิชาการและสังคมอยา่งต่อเน่ือง 
ดา้นความเอ้ืออาทรต่อกนั ดา้นการปรับปรุงสถานศึกษา ดา้นความยอมรับนบัถือและดา้นการมีขวญัก าลงัใจสูง 
บรรยากาศองคก์ารโรงเรียนเอกชนกบัคุณภาพชีวิตในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก
ในระดบัต ่า (rxy =.324) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 สรียา บุญธรรม (2558) ไดศึ้กษาบรรยากาศองคก์าร ของพนกังานโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด ์พบวา่ ระดบั
การรับรู้บรรยากาศองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณารายดา้นนั้นการรับรู้บรรยากาศองคก์ารรายดา้นทั้ง 9 
ดา้น กอ็ยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น เช่นกนั โดยเฉพาะ การรับรู้บรรยากาศองคก์ารดา้นความอบอุ่น และการสนบัสนุน 
มาตรฐานการปฏิบติังาน ความรับผดิชอบ การเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร โครงสร้างองคก์าร และความเส่ียง มีระบบ
การบริหารจดัการเร่ืองโครงสร้างองคก์าร และมาตรฐานในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี รวมถึงมีระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลอยา่งเป็นระบบ และพนกังานมีการรับรู้หนา้ท่ีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานของตนเองเป็นอยา่งดี 
และดา้นการใหร้างวลัและการลงโทษ และความขดัแยง้ มีคะแนนนอ้ยท่ีสุด 

รพพีฒัน์ ศรีศิลารักษ์ และประสพชัย พสุนนท์ (2559) ไดศึ้กษาการรับรู้บรรยากาศองคก์ารของพนกังาน
ประจ าสังกดัสายทรัพยากรบุคคลและก ากบักิจกรรมองคก์าร ผลการวิจยัพบว่า มีระดบัการรับรู้บรรยากาศองคก์าร
โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีมาก เม่ือเปรียบเทียบการรับรู้บรรยากาศองคก์าร จ าแนกรายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัสูง ในดา้น
ความเป็นอิสระในการท างาน ดา้นการจดัโครงสร้างองคก์าร ดา้นการสนบัสนุนจากองคก์าร ดา้นความสัมพนัธภาพ
ภายในองคก์าร และดา้นการเผชิญการเปล่ียนแปลง ตามล าดบั  การรับรู้บรรยากาศองคก์ารมีอิทธิพลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ท่ีระดบัค่อนขา้งสูง    

วธีิด าเนินการวจิัย 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  และใชว้ิธิการเกบ็

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 



ประชากรในการวิจยั คือ สถาปนิกท่ีท างานอยูใ่นบริษทัท่ีรับออกแบบงานอาคารโรงงาน ในเขตวฒันาและ
จตุจกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่ง  ผูว้ิจยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการค านวณของ  ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamae)  ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95 %  ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง  เท่ากบั 5% ไดจ้ านวนตวัอยา่งจากการค านวณ 118.3 
คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งเพื่อตอบแบบสอบถามเป็นจ านวน 120 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา งานศึกษาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศในการท างานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอบข่ายท่ีเก่ียวกบัการศึกษาความคิดเห็นต่อบรรยากาศในการท างาน 

2. น าขอ้มูลท่ีไดจ้าก ขอ้ 2.1 มาก าหนดเป็นกรอบแนวความคิด ตามลกัษณะของตวัแปรท่ีจะศึกษาใน
การศึกษาน้ีเป็นตวับ่งช้ีบรรยากาศในการท างานในธุรกิจออกแบบโรงงาน ในเขตวฒันาและจตุจกัร จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร  

3. ศึกษาแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผูส้ร้างข้ึนไวแ้ลว้น ามาปรับเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการศึกษาคร้ังน้ี  
 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบับรรยากาศในการท างานในธุรกิจออกแบบโรงงาน ในเขตวฒันาและจตุจกัร 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ 
ค่า +1 หมายถึง  สอดคลอ้ง 
ค่า   0 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
ค่า  -1 หมายถึง  ไม่สอดคลอ้ง 

 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั แลว้เสนอต่ออาจาร์ท่ีปรึกษา เพือ่
พิจารณาขั้นตอนสุดทา้ย แลว้น ามาปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์อีกคร้ัง 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูศึ้กษาท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
 

สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉล่ีย ( ) 
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดบับรรยากาศในการท างานในธุรกิจออกแบบ

โรงงาน ในเขตวฒันาและจตุจกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 



ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 การศึกษาเร่ือง พบวา่ บรรยากาศในการท างานในธุรกิจออกแบบโรงงาน ใน

เขตวฒันาและจตุจกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีสถาปนิก ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 120 คน เป็นเพศชาย  
จ านวน     74  คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 และ เพศหญิง จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ส่วนใหญ่ มีอายไุม่เกิน 31 ปี จ านวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 รองลงมา คือ 31-35 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5, 36-40 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.5, มากกวา่ 45 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และ 41-45 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มี
ระดบัการศึกษาสูงสุด คือ  ปริญญาตรี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมา คือ สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.3 และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีต าแหน่งงานปัจจุบนั คือ   
Architect จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมา คือ Senior Architect จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3, Project 
Architect จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7, อ่ืนๆ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ Architect Manager 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีเงินเดือนมากกวา่ 40,000 บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 
รองลงมา คือ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0, 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.2 และนอ้ยกวา่ 20,000 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการ
ท างาน มากกวา่ 6 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ 5-6 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7, นอ้ยกวา่ 1 ปี 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และ 2-4 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดบั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 การวิเคราะห์บรรยากาศในการท างานในธุรกิจออกแบบโรงงาน ในเขตวฒันา
และจตุจกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีองคป์ระกอบ 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างการท างาน ดา้นรางวลัตอบแทน 
ดา้นการรวบอ านาจ ดา้นความมัน่คงและความเส่ียง ดา้นการยนิยอมใหมี้การขดัแยง้ในบริษทั ดา้นการรับรู้ในผลงาน 
ดา้นความเป็นอิสระ และดา้นความยดืหยุน่ พบวา่บรรยากาศในการท างานในธุรกิจออกแบบโรงงาน ในเขตวฒันาและ
จตุจกัร จงัหวดักรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.90 ) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก คือ ดา้นความยดืหยุน่ ดา้นความมัน่คงและความเส่ียง ดา้นการรับรู้ในผลงาน ดา้นการยนิยอมใหมี้การขดัแยง้ใน
บริษทั ดา้นโครงสร้างการท างาน ดา้นความเป็นอิสระ ดา้นการรวบอ านาจ และดา้นรางวลัตอบแทน (  = 4.16 ,  

=  4.12 , = 3.90 ,  = 3.86 ,  = 3.82 ,  = 3.80 ,  = 3.79 ,  = 3.74 ) ตามล าดบั 
 

สรุปผลการวจิัย 
  สถานภาพส่วนบุคคล 

การศึกษาเร่ือง พบวา่ บรรยากาศในการท างานในธุรกิจออกแบบโรงงาน ในเขตวฒันาและจตุจกัร จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร มีสถาปนิก ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 120 คน เป็นเพศชาย  จ านวน     74  คน คิดเป็นร้อยละ 
61.7 และ เพศหญิง จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ส่วนใหญ่ มีอายไุม่เกิน 31 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 
รองลงมา คือ 31-35 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5, 36-40 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5, มากกวา่ 45 ปี จ านวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และ 41-45 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาสูงสุด คือ  



ปริญญาตรี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมา คือ สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 และต ่ากวา่
ปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีต าแหน่งงานปัจจุบนั คือ   Architect จ านวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.2 รองลงมา คือ Senior Architect จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3, Project Architect จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.7, อ่ืนๆ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ Architect Manager จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีเงินเดือนมากกวา่ 40,000 บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมา คือ 20,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0, 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และนอ้ยกวา่ 20,000 
บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการท างาน มากกวา่ 6 ปี จ านวน 72 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ 5-6 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7, นอ้ยกวา่ 1 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และ 2-4 
ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดบั 
 

  บรรยากาศในการท างานในธุรกจิออกแบบโรงงาน ในเขตวฒันาและจตุจักร จังหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความยืดหยุ่น ดา้นความมัน่คง
และความเส่ียง ดา้นการรับรู้ในผลงาน ดา้นการยนิยอมใหมี้การขดัแยง้ในบริษทั ดา้นโครงสร้างการท างาน ดา้นความ
เป็นอิสระ ดา้นการรวบอ านาจ และดา้นรางวลัตอบแทน ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาวิจยัเร่ือง บรรยากาศในการท างานในธุรกิจออกแบบโรงงาน ในเขตวฒันาและจตุจกัร จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความยดืหยุน่ ดา้นความ
มัน่คงและความเส่ียง ดา้นการรับรู้ในผลงาน ดา้นการยนิยอมใหมี้การขดัแยง้ในบริษทั ดา้นโครงสร้างการท างาน ดา้น
ความเป็นอิสระ ดา้นการรวบอ านาจ และดา้นรางวลัตอบแทน โดยมีประเดน็อภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี 
  ด้านโครงสร้างการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก คือ กฎเกณฑ ์  ระเบียบ  ขั้นตอน  วิธีการท างานของบริษทัไดถู้กก าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม,ในการท างาน
บางคร้ังจะพบกบัอุปสรรคและปัญหายุง่ยาก ถูกแกไ้ขใหส้ าเร็จลุล่วงไปได ้ท่านคิดวา่เป็นเพราะมีการวางแผนท่ีดี, การ
แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบของงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมาย ตรงกบั  ความรู้ความช านาญของท่าน และเม่ือเปรียบเทียบ
กบัผูร่้วมงานในบริษทั ท่านรู้สึกว่าการแบ่งปริมาณงานเหมาะสมดีแลว้ ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุบิน 
บุรีเทพ และคณะ (2551) ศึกษาบรรยากาศองคก์ารกบัคุณภาพชีวิต การท างานของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้
ตากสินมหาราช จงัหวดัตาก พบว่า บรรยากาศองคก์าร 5 ดา้นอยูใ่น ระดบัดี ไดแ้ก่ ดา้นการผกูพนัธ์ต่อองคก์าร ดา้น
ความรับผดิชอบ โครงสร้างองคก์าร มาตรฐานการท างาน และดา้นการสนบัสนุนจากองคก์าร  
  ด้านรางวัลตอบแทน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก คือ การพิจารณารางวลัตอบแทนจากการปฏิบติังาน  ข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังานจริง, การประเมินผลงานใน
การใหร้างวลัตอบแทนมีความยติุธรรมและอยูบ่นพื้นฐานของความสามารถ และเงินเดือนและสวสัดิการท่ีท่านไดรั้บ  
เหมาะสมแลว้กบัระดบัหรือต าแหน่งงาน ตามล าดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุชานุช พนัธนียะ (2553) ศึกษา



เร่ืองบรรยากาศองคก์ารท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น  ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีสังกดัเครือข่ายแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารของ
โรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ปัจจยับรรยากาศองคก์ารดา้น
โครงสร้างองคก์าร ดา้นการสนบัสนุน และดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
ขา้ราชการครู   

ด้านการรวบอ านาจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก คือ ในบริษทัของท่านจดัใหมี้การประชุมระหวา่งหวัหนา้กบัทีมงานอยา่งสม ่าเสมอ, หวัหนา้ของท่านมกัตดัสินใจ
และสั่งการเร่ืองต่าง ๆโดยฟังความคิดเห็นของพนกังาน,แนวทางในการปฏิบติังานข้ึนอยูก่บัหวัหนา้และทีมงานร่วม
ปรึกษาหารือกนั, หวัหนา้ของท่านมีการกระจายอ านาจหนา้ท่ี  และความรับผิดชอบให้แก่พนกังานอยา่งเหมาะสม 
และโดยปกติในบริษทัของท่าน การตดัสินใจ  สามารถท าไดใ้นทุก ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุทัย บุตร
นนท์ (2557) ไดศึ้กษาบรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการผนึกก าลงัในการท างาน ดา้นการ
มีโอกาสในการท างาน ดา้นความเติบโตทางวิชาการและสังคมอยา่งต่อเน่ือง ดา้นความเอ้ืออาทรต่อกนั ดา้นการ
ปรับปรุงสถานศึกษา ดา้นความยอมรับนบัถือและดา้นการมีขวญัก าลงัใจสูง  
  ด้านความมั่นคงและความเส่ียงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมาก คือ การปฏิบติังานในบริษทัของท่านมีลกัษณะ  “ปลอดภยัไวก่้อน”, มีการตรวจสอบเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้  และมีการจดั เตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน  จากการปฏิบติังานอยา่งครบถว้น และการขยาย
การลงทุนต่าง ๆ ของบริษทั  ท าใหท่้านเช่ือมัน่วา่บริษทัมีความมัน่คง ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ไสว 
นามโยธา (2552) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัความกระตือรือร้นในการท างานของพนกังาน
ธนาคารออมสินภาค 9 พบว่า ความเห็นด้วยเก่ียวกบัการมีบรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้นความเป็นหน่ึงเดียวในองคก์ารและดา้น
มาตรฐานของผลการปฏิบติังานและความคาดหวงัอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความเส่ียงภยัและการรับความ
เส่ียงภยั ดา้นความทา้ทายและความรับผิดชอบ ดา้นความอบอุ่นและการสนบัสนุน ดา้นรางวลัและการลงโทษ และ
ดา้นความขดัแยง้ และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีความกระตือรือร้นในการท างานโดยรวมและเป็นรายดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก 
  ด้านการยินยอมให้มีการขัดแย้งในบริษัท โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่งเปิดเผย, หากความ
คิดเห็นของท่านท่ีจะเสนอไปขดัแยง้กบัความคิดเห็นของหัวหน้า ท่านเลือกท่ีจะปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางท่ี
เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั, เม่ือความคิดเห็นไม่ตรงกนั หวัหนา้ของท่านเปิดโอกาสให้ท่านโตแ้ยง้
ได,้ หวัหนา้ของท่านใชเ้หตุผลเป็นเคร่ืองตดัสินใจส าหรับงานต่าง ๆ  มากกว่าความคิด และความเช่ือส่วนตวัและท่าน



ไม่รู้สึก ไม่มัน่คงในการท างานเม่ือเกิดความขดัแยง้กบัหวัหนา้ ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญสัน อนารัตน์ 
(2554) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัคุณภาพชีวิตการท างานของนกัวิชาการสาธารณสุขท่ี
ปฏิบติังานในศูนยสุ์ขภาพชุมชน จงัหวดัหนองคาย พบว่า โดยรวมอยูใ่นสูง เม่ือจ าแนกรายดา้นแลว้พบว่า อยูใ่น
ระดบัสูง 3 ดา้น คือ ดา้นระบบการท างาน ดา้นความขดัแยง้ในองคก์ารและ ดา้นความเส่ียงในการท างาน ตามล าดบั  

ด้านการรับรู้ในผลงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก คือ ในการพิจารณาผลการปฏิบติังานดีเด่นเป็นไปดว้ยความบริสุทธ์ิยติุธรรม  มีการน าผลการปฏิบติังาน
ดีเด่นไปพิจารณาความดีความชอบ  หรือรางวลัตอบแทน, เม่ือท่านปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จ  ท่านได้
รับค าขอบคุณหรือชมเชยจากหัวหนา้ บริษทัของท่านมีการน าผลการปฏิบติังานท่ีดีเด่นของพนกังานไปประกาศให้
ทราบโดยทัว่กนั ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลดัดา พชัรวภิาส (2550)  ศึกษาเร่ือง บรรยากาศองคก์ร ท่ีมี
ผลต่อแรงจูงใจในการท างาน และ ประสิทธิภาพในการท างาน กรณีศึกษา: พนกังานชัว่คราว บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยการรับรู้บรรยากาศดา้นความรู้สึกผกูพนั, ดา้นการสนบัสนุนและ
ความสัมพนัธ์ท่ีดี ดา้นมาตรฐานการท างานอยูใ่นระดบัดี ส่วนบรรยากาศดา้นโครงสร้างองคก์ร, ดา้นความรับผิดชอบ
ในการท างานและดา้นการรับรู้และช่ืนชมผลงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับบรรยากาศในองคก์รมิติความผกูพนัใน
องคก์รมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างานดา้นตอ้งการประสบความส าเร็จในระดบัปานกลาง ส่วนบรรยากาศ
องคก์รมิติการรับรู้และ ช่ืนชมผลงานก็มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างานดา้นการตอ้งการมีอ านาจในระดบั
ปานกลาง บรรยากาศองคก์รในมิติการรับรู้และช่ืนชมผลงานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างานดา้นความ
ตอ้งการการยอมรับในระดบัปานกลาง และบรรยากาศในองคก์รดา้นความผูกพนัในองคก์รก็มีความสัมพนัธ์กบั
แรงจูงใจในการท างานดา้นความตอ้งการการยอมรับในระดบัปานกลาง  

ด้านความเป็นอสิระ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก คือ งานท่ีท่านปฏิบติัอยูจ่ะตอ้งใหห้วัหนา้ตรวจสอบเฉพาะเร่ืองท่ีส าคญัเพื่อป้องกนัความผิดพลาด และในบริษทั
ของท่าน หวัหนา้ของท่านตดัสินใจสั่งการโดยปรึกษาหารือกบัพนกังานทุกระดบั ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ หวัหนา้ของท่านมกัเร่งรัดหรือกดดนัในการท างานจนขาดความเป็นอิสระ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ รพพีฒัน์ ศรีศิลารักษ์ และประสพชัย พสุนนท์ (2559) ไดศึ้กษาการรับรู้บรรยากาศองคก์ารของพนกังาน
ประจ าสังกดัสายทรัพยากรบุคคลและก ากบักิจกรรมองคก์าร ผลการวิจยัพบว่า มีระดบัการรับรู้บรรยากาศองคก์าร
โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีมาก เม่ือเปรียบเทียบการรับรู้บรรยากาศองคก์าร จ าแนกรายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัสูง ในดา้น
ความเป็นอิสระในการท างาน ดา้นการจดัโครงสร้างองคก์าร ดา้นการสนบัสนุนจากองคก์าร ดา้นความสัมพนัธภาพ
ภายในองคก์าร และดา้นการเผชิญการเปล่ียนแปลง ตามล าดบั  การรับรู้บรรยากาศองคก์ารมีอิทธิพลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ท่ีระดบัค่อนขา้งสูง 
  ดา้นความยืดหยุ่น  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คือ บริษทัของท่านส าเร็จไดด้้วยกลยุทธ์ในการบริหารท่ีหัวหน้าและทีมงานร่วมกนัวางแผนเพื่อให้งาน
ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ บริษทัของท่านสามารถปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงาน



ไดต้ามสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ ปัจจุบนั, บริษทัของท่านมีความยดืหยุน่ เพียงพอในการแกไ้ขปัญหาท่ี เกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที และบริษทัของท่านประสบความส าเร็จได ้  เน่ืองมาจากความสามารถของพนกังานทุกคน ตามล าดบั 
สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ สรียา บุญธรรม (2558) ไดศึ้กษาบรรยากาศองคก์าร ของพนกังานโรงแรมสามพรานริเวอร์
ไซด์ พบว่า ระดบัการรับรู้บรรยากาศองคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณารายดา้นนั้นการรับรู้บรรยากาศ
องคก์ารรายดา้นทั้ง 9 ดา้น ก็อยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น เช่นกนั โดยเฉพาะ การรับรู้บรรยากาศองคก์ารดา้นความอบอุ่น 
และการสนบัสนุน มาตรฐานการปฏิบติังาน ความรับผิดชอบ การเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร โครงสร้างองคก์าร และ
ความเส่ียง มีระบบการบริหารจดัการเร่ืองโครงสร้างองคก์าร และมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมถึงมี
ระบบการตรวจสอบและประเมินผลอยา่งเป็นระบบ และพนกังานมีการรับรู้หนา้ท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน
ของตนเองเป็นอยา่งดี และดา้นการใหร้างวลัและการลงโทษ และความขดัแยง้ มีคะแนนนอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 
  การผลศึกษาวิจยัเร่ือง บรรยากาศในการท างานในธุรกิจออกแบบโรงงาน ในเขตวฒันาและจตุจกัร จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงัน้ี 

ด้านโครงสร้างการท างาน  
  ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ควรก าหนดระเบียบ วิธีการท างานใหเ้หมาะสม เน่ืองจากสถาปนิกส่วนใหญ่จะมีความ
เป็นตวัของตวัเองค่อนขา้งสูง มีความคิดนอกกรอบ ดงันั้น จึงควรสร้างหลกัเกณฑ ์ระเบียบ วิธีการท างานใหเ้หมาะสม 
แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหช้ดัเจน แบ่งงานใหต้รงตามความรู้ความสามารถ เปิดโอกาศใหส้ถาปนิกไดมี้ส่วนร่วม
ในการเสนอก าหนดระยะเวลาส่งงาน เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อผลงานท่ีดีท่ีสุด 

ด้านรางวลัตอบแทน 
  ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ  การให้รางวลัตอบแทน เร่ืองของเงินเดือนและสวสัดิการ ควรไดรั้บสวสัดิการตาม
กฎหมายแรงงานก าหนดไวแ้ละสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่น โบนัสข้ึนอยู่กับผลประกอบการ โดยระดบัรายได้ของ
สถาปนิกมกัจะข้ึนอยูก่บัระดบัต าแหน่ง ซ่ึงโดยปกติแลว้สถาปนิกจะเล่ือนระดบัได ้ตอ้งมีการสอบใบประกอบวิชาชีพ 
และการเล่ือนระดบัขั้น ซ่ึงตอ้งใชผ้ลงานในการออกแบบจริงเพื่อยื่นประกอบการพิจารณาดว้ย ดงันั้นการประเมินผล
งานในการใหร้างวลัตอบแทนควรมีความยติุธรรมและอยูบ่นพื้นฐานของความสามารถ ฝีมือและประสบการณ์ท างาน
ของสถาปนิกเอง 

ด้านการรวบอ านาจ 
 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ในการสร้างงาน หรือการออกแบบโรงงานหน่ึงนั้น ควรจดัให้มีการประชุมเพื่อให้
ทราบถึงความคืบหน้าของงานอยู่อย่างสม ่าเสมอ สถาปนิกแต่ละคนจะมีความคิดสร้างสรรค ์มีแนวทางของตนเอง 
ดงันั้นหวัหนา้งานควรเปิดโอกาสให้ไดแ้สดงความคิดเห็น และปรึกษาหารือกนั เพื่อหาแนวทางรวมกนั ควรจดัแบ่ง
และกระจายหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบใหอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในงานนั้นๆ ไม่ควรใชก้ารบงัคบั
หรือปิดกนัการตดัสินใจ ความคิดสร้างสรรค ์หรือการแสดงความคิดเห็น  

 



ด้านความมั่นคงและความเส่ียง 
ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ บริษทัควรมีการตรวจสอบเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  และมีการจดั เตรียมอุปกรณ์ป้องกนั

อนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน จากการปฏิบติังานใหอ้ยา่งครบถว้น เช่น ควรมีการเตรียมความพร้อมและมีมาตรการในการ
ป้องกนัอุบติัเหตุหรือวินาศภยัต่างๆ และตรวจสอบอุปกรณ์ใหพ้ร้อมเสมอ หรือมีการเตรียมชุดปฏิบติัการส าหรับออก
ตรวจพื้นท่ีก่อสร้าง  นอกจากน้ีในการจดัสถานท่ีท างานควรมีการจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหเ้หมาะสม รวมทั้ง
ตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ในความมัน่คงของบริษทัดว้ย  

ด้านการยนิยอมให้มีการขดัแย้งในบริษัท 
ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ บริษทัควรเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้สดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเปิดเผย ไม่ว่าจะเป็น เร่ือง

แนวคิด รูปแบบ การเลือกวสัดุในการออกแบบและการใชง้าน หากความคิดเห็นท่ีจะเสนอไปขดัแยง้กบัความคิดเห็น
ของหัวหนา้งานหรือคนอ่ืน ก็ควรให้มีการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมร่วมกนั เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั ไม่ควรใชค้วามคิด ความรู้สึก หรือความเช่ือส่วนตวัมาตดัสิน ควรใชเ้หตุและผลเป็นเคร่ืองตดัสินใจ ซ่ึงหวัหนา้
ก็ควรสร้างความมัน่ใจใหทุ้กคนว่า หากมีการขดัแยง้ในเร่ืองของการท างานเกิดข้ึน จะไม่ส่งผลกระทบกบัความมัน่คง
ในการท างาน  
 ด้านการรับรู้ในผลงาน 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ บริษทัควรจดัให้มีการน าผลการปฏิบติังานท่ีดีเด่นของพนกังานไปประกาศให้ทราบ
โดยทัว่กนั รับรู้โดยทัว่กนัวา่เป็นผลงานการออกแบบของใคร  ซ่ึงอาจน ามาเพื่อพิจารณาความดีความชอบ หรือรางวลั
ตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการจดังานเล้ียง ท่องเท่ียว ได้รับวนัหยุดเพิ่ม  ทั้ งน้ีควรพิจารณาผลงานด้วยความบริสุทธ์ิ
ยุติธรรม ไม่ล าเอียง หัวหน้างานควรเปิดโอกาสให้สถาปนิกได้แสดงความสามารถของตนเอง เพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และการรับรู้ในผลงานนั้นๆ อีกส่ิงหน่ึง ก็เพื่อใชผ้ลงานในการออกแบบนั้น เพื่อยืน่ต่อ
สภาสถาปนิกในการเล่ือนขั้นไดอี้กดว้ย 

ด้านความเป็นอสิระ  
 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ในการออกแบบงานของสถาปนิก จ าเป็นตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์จึงควรให้พื้นท่ี 
ใหอิ้สระในการออกแบบและการเสนอความคิดเห็น ไม่ใช่การจะลงมือท าอะไรก็ตอ้งไปขออนุมติัอยูเ่ร่ือยไป ควรเปิด
โอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความสามารถของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี แต่ทั้งน้ีในการยืน่ขออนุญาตในการก่อสร้างอาคาร
จ าเป็นตอ้งมีสถาปนิกอาวุโส หรือผูท่ี้สามารถลงนามในแบบก่อสร้างได ้ดงันั้นในการออกแบบจึงควรใหห้วัหนา้งาน
ตรวจสอบและตดัสินใจเพื่อป้องกนัความผิดพลาดดว้ย และเน่ืองจากตอ้งใชค้วามคิด ความสามารถในการท างาน จึง
ไม่ควรกดดนัหรือเร่งรัดงานมากจนเกินไป เพราะอาจท าใหง้านเกิดความผดิพลาดหรือไม่สมบูรณ์ได ้

ด้านความยดืหยุ่น   
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ บริษทัควรมีความยดืหยุน่ในการท างาน เช่น มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ร หรือ 

ปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงาน ซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปได้
ตลอดเวลา แต่อยา่งไรกต็ามกไ็ม่ควรปรับเปล่ียนบ่อยจนเกินไป หรือไม่มีนโยบายรองรับการท างานอยา่งจริงจงั ปัจจยั



น้ีส่งผลกระทบต่อสถาปนิกโดยตรง อาจส่งผลกระทบท าใหส้ถาปนิกขาดการตดัสินใจ ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ในการท างาน เป็นตน้  
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