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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยถึงการรับรูบรรยากาศองคการของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
รถยนตศึกษากรณี บริษัท อาซาฮีสมบูรณ อลูมิเนียม จํากัด ดังนี้ 
 2.1 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับการรับรู 
 2.2 แนวความคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับบรรยากาศองคการ 
 2.3 ความรูเกี่ยวกับบริษทั อาซาฮีสมบูรณ อลูมิเนียม จํากดั 
 2.4 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
 2.5 ผลงานวิจยัที่เกีย่วของ 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู   
 
 2.1.1 ความหมายของการรับรู 
   การรับรูเปนกระบวนการที่ซับซอนโดยทั่วไปบุคคลจะเขาใจวา การรับรู คือ การรู 
การเห็น การไดยิน การไดกล่ิน การรับสัมผัส จากอวัยวะทั้ง 5 ซ่ึงมิใชเพียงเทานั้น การรับรูจะเริ่ม
ตั้งแตเมื่อมีการรับสัมผัส และจะเขาระบบประสาทสวนกลาง เพื่อเก็บขอมูลตาง ๆ ไวผสมผสานกับ
ส่ิงที่เกิดจากการเรียนรูและประสบการณที่ผานมา แลวประมวลขอมูลเชื่อมโยงไปยังศูนยกลาง   
การควบคุมระบบประสาทตาง ๆ ทําใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง มีนักจิตวิทยาหลายทานศึกษาเรื่อง
การรับรู และไดใหความหมายไวหลากหลายดงันี้ 
  กฤษณา  ศักดิ์ศรี (2530, หนา 89) กลาววา การรับรู คือ การใชประสบการณเดิมแปล
ความหมาย ส่ิงเรา ที่ผานประสาทสัมผัสแลวเกิดความรูสึกความหมายวาเปนอะไร 
  จําเนียร  ชวงโชติ (2532, หนา 3) อธิบายวา การรับรูคือการสัมผัสที่มีความหมาย 
(Sensation) การรับรูเปนการแปลหรือตีความแหงการสัมผัสที่ไดรับออกเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มี
ความหมายหรือที่รูจักเขาใจ ซ่ึงในการแปลหรือตีความนี้จําเปนที่อินทรียจะตองใชประสบการณเดมิ
หรือความรูเดิม หรือความชัดเจนที่เคยมีมาแตหนหลัง ถาไมมีความรูเดิมก็จะไมมีการรับรูส่ิงเรา  
นั้น ๆ จะมีแตเพียงการสัมผัสส่ิงเราเทานั้น 
  นวลศิริ  เปาโรหิตย (2535, หนา 14) ใหความหมายวา การรับรู คือ ขบวนการ          
แปลความหมายของสิ่งเราที่มากระทบกับประสาทสัมผัสตาง ๆ ของเรา และการแปลความหมาย
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เปนอยางไรนัน้ ขึ้นอยูโดยตรงกับประสบการณในอดีตของเราและสภาพจิตใจปจจบุันเปนการสราง
ความหมายเกีย่วกับโลกภายนอกให กับเราเอง 
  เทพพนม  เมืองแมน และสวิง  สุวรรณ (2540, หนา 6) ไดกลาวถึง ความหมายของการ
รับรูวา หมายถึง กระบวนการในการเลือกรับการจัดระเบียบและการแปลความหมายของสิ่งเราที่
บุคคลพบเห็น หรือมีความสัมพันธเกี่ยวของดวยในสิ่งแวดลอมหนึ่ง ๆ 
  กรองแกว อยูสุข(2543,หนา47) ใหความหมายของการรับรูวา การรับรู คือกระบวนการ
ที่แตละคนรวบรวมจัดและทําความเขาใจตอส่ิงที่เขามองเห็น ไดยนิหรือรูสึก ซ่ึงในความเปนจริง
แลวจะใหทุกคนมองสิ่งเดียวกันแลวคิดและเขาใจไปในแนวเดยีวกันยอมเปนไปไมได 
  นพ  ศรีบุญนาค (2545, หนา 42)  กลาวถึงความหมายของการรับรู คือ กระบวนการทีซ่ึ่ง
บุคคลรับจัดระเบียบและแปลขอมูล สารสนเทศจากสภาพแวดลอมที่เขาดํารงอยู 
 จากความหมายของการรับรูที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวา การรับรู หมายถึง กระบวนการ
แปลความหมายของสมองของคนเราที่มีส่ิงเรามากระทบจากการสัมผัสของรางกาย ซ่ึงจะแสดง
ออกเปนพฤติกรรม หรือทัศนคติ ทั้งนี้ตองอาศัยประสบการณเดิม หรือการเรียนรู หรือความคิดใน
การตีความนั้น ๆ 
 
  2.1.2  กระบวนการรับรู 
    
   การรับรูเปนกระบวนการที่สรางประสบการณและการเรียนรูที่ทําใหบุคคลมีความ
แตกตางกันและมีอิทธิพลนําไปสูการกระทํา หรือพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล กระบวนการรับรู     
มีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ จําเนียร  ชวงโชติ (2532, หนา 71-72) 
   1) อาการสัมผัส หมายถึง อาการที่อวัยวะรับสัมผัสรับส่ิงเรา หรือส่ิงเราผานเขามา
กระทบกับอวัยวะรับสัมผัสตาง ๆ เพื่อใหคนเรารับรูภาวะแวดลอมรอบตัว 
   2) การแปลความหมายจากอาการสัมผัสสวนสําคัญที่จะชวยทําใหการแปล
ความหมายดีหรือถูกตองเพียงใดนั้น ตองอาศัย 
    (1) สติปญญา หรือความเฉลียวฉลาด 
    (2) การสังเกตพิจารณา  
    (3) ความสนใจและความตั้งใจ 
    (4) คุณภาพของจิตใจขณะนั้น 
   3) ความรูเดิมหรือประสบการณเดิม ซ่ึงไดแก ความคิดความรูและการกระทําที่ได
เคยปรากฏแกผูนั้นมาแลวในอดีตมีความสําคัญมากสําหรับชวยในการตีความหรือแปลความหมาย
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ของการสัมผัสไดแจมชัด ความรูเดิมและประสบการณเดิมที่ไดสะสมไวสําหรับชวยในการแปล
ความหมายไดดีนั้นจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (1) เปนความรูที่แนนอน ถูกตอง ชัดเจน 
   (2) ตองมีปริมาณมาก กลาวคือ รูหลายอยางจึงจะชวยแปลความหมายตาง ๆ ได
สะดวกและถูกตองดี 
 สิทธิโชค  วรานุสันติกุล (2524, หนา 59-65) ไดอธิบายถึงกระบวนการรับรูวา เปน
กระบวนการที่ซับซอน ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 
  1) การเลือก (Selection) เปนกระบวนการเลือกที่จะรับสิ่งเราบางอันจากสิ่งเราทั้งหลาย 
  2) การจัดระบบ (Organization) คนเรามักจะจัดระบบสิ่งเราภายนอก 2 วิธี คือ 
   (1) ภาพและพื้น (Figure and ground) การที่คนเราแยกสิ่งเราที่เลือกมาเปนสิ่งที่พุง
สมาธิไปยังสวนนั้นเปนพิเศษ เรียกวาภาพ (Figure) และสวนอ่ืน ๆ ที่เราไมสนใจที่เปนพื้น 
(Ground) 
   (2) การทําใหงาย (Simplification) การรับรูส่ิงเราภายนอกเขามาจัดระบบอีกวิธีหนึ่ง
ซ่ึงเปนแนวโนมของคนทั่ว ๆไป คือการจัดสิ่งเรานั้นใหอยูในรูปที่งายมากขึ้น ตัดสิ่งที่เปน
รายละเอียดที่ซับซอนและสับสนทิ้งไป 
  3) การแปลความ (Interpretation) เปนขั้นตอนสุดทายในกระบวนการรับรูในขั้นนี้
คนเราจะอาศัยคุณสมบัติที่มีอยูภายในตนเอง เชน ทัศนคติ ประสบการณ ความตองการ           
คานิยม ฯลฯ เพื่อชวยใหการพิจารณาสิ่งเราภายนอก ผสมผสานสิ่งเราภายนอกใหเขากับคุณสมบัติ
ภายใน ดังนั้น การแปลความ จึงเปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับอัตวิสัย (Subjective) ของผูรับ ส่ิงเราอยางเดียว
ที่เสนอตอบุคคลตาง ๆ บุคคลเหลานั้นจะแปลความหมายแตกตางกัน กระบวนการรับรูสามารถ
เขียนเปนแผนภมูิแสดงดังภาพ  2 
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ภาพ 2  กระบวนการรับรู 
(ที่มา:  สิทธิโชค  วรานุสันติกุล, 2524, หนา 65) 
  
 กรองแกว  อยูสุข (2543, หนา 47) อธิบายถึงกระบวนการรับรูวา กระบวนการรับรูนั้น    
เร่ิมดวยบุคคลรับเอาสิ่งเราตาง ๆ ดวยประสาทสัมผัสทั้งหา เปนการรับรูทางสรีระทําใหเกิด
ความรูสึก (Sense) ขึ้นมากอน แลวแตละคนก็จะแปลความหมายออกมาจากความรูสึกนั้น ๆ  ตาม
ภูมิหลัง (Background) ของตนเอง ซ่ึงเกิดจากหลาย ๆ ส่ิงประกอบกัน เชน อายุ เพศ ฐานะการศึกษา 
อาชีพ ประสบการณ อารมณ และส่ิงแวดลอมอื่น รวมทั้งคานิยมและทัศนคติสวนตนเขาไปอีกทําให
เกิดความรูสึกหรือความเขาใจอยางแทจริง ทําใหเกิดปฎิกริยาหรือพฤติกรรมตอบสนองตอส่ิงที่ได
พบเห็นตามที่ตน “รับรู” 
 นพ  ศรีบุญนาค (2545, หนา 43) อธิบายถึงกระบวนการรับรูวา กระบวนการรับรูเร่ิมตน
จากสิ่งเราที่อยูในสภาพแวดลอม กระตุนใหบุคคลสนใจและตั้งใจในสิ่งนั้น โดยประสาทสัมผัส 
ตาง ๆ ทั้งทางหู ตา จมูก ปากและทางกาย หลังจากนั้นบุคคลก็จะตีความหมายหรือแปลความขอมูล
หรือส่ิงที่ไดรับมาและมีการตอบสนองตาง ๆ ในขั้นสุดทาย  ดังภาพ  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งเรา จัดระบบ 

รับรูและ 
ตอบสนอง 

ตีความ 
Internal Stimuli 

สิ่งเราภายใน เชน ทัศนคติ ความตองการ 
ความคาดหวัง ประสบการณ 
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ภาพ 3  กระบวนการของการรับรู 
(ที่มา:   นพ  ศรีบุญนาค, 2545, หนา 43) 
 
 2.1.3  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู 
 
  สิทธิโชค  วรานุสันติกุล (2524, หนา 80) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูทาง
สังคมวามีปจจัยดังตอไปนี้ 
   1) ความตองการ (Need) ของผูรับรูเองจะทําใหผูรับรูตีความสิ่งเราที่สงมาเปนสิ่งที่
จะสนองความตองการของตัวเอง ความตองการเปนเหตุจูงใจใหเรารับรูส่ิงที่ตองการไดรวดเร็ว เชน 
ขณะกําลังหิว เราจะรับรูส่ิงที่เกี่ยวของกับอาหารไดเร็ว เราจะไดยินเสียงกระดิ่งของรถขายกวยเตี๋ยว
ชัดเจนกวาเสียงอ่ืน ๆ ที่เกิดในขณะเดียวกัน 
   2) ประสบการณ (Experience) บุคคลทั่วไปมักจะตีความสิ่งที่ตัวเองสัมผัสตามภูมิ
หลังของแตละคน 
   3) การเตรียมตัวไวกอน (Preparatory set) การที่คนเรามีประสบการณและการเรียนรู
ส่ิงใดมากอน ทําใหเราเตรียมที่จะตอบสนองตอส่ิงนั้นแนวเดียวกับที่เรารับรูมา 
   4) บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพมีความสัมพันธกับการรับรู เชน บุคคลที่มี
บุคลิกภาพแข็งกราว ยึดมั่น จะรับรูการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเราไดชากวาผูที่มีบุคลิกภาพยืดหยุน 
   5) ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติมีอิทธิพลตอการรับรู ถาคนเรามีทัศนคติที่ดีตอใครคน
หนึ่ง การกระทําของบุคคลนั้นจะถูกรับรูในทางที่ดีอยูเสมอ 

ความรูสึก  การไดยิน  การมองเห็น  การดมกลิ่น  การลิ้มรส 

ความตั้งใจในการคัดเลือก 

การจัดระบบและการแปลความหมาย 

อารมณและพฤติกรรม 

ส่ิงเราจากสภาพแวดลอม 
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  6) ตําแหนงทางสังคม (Social position) และบทบาททําใหคนเรารับรูส่ิงตาง ๆ ไม
เหมือนกัน  
  7) วัฒนธรรม (Culture) เปนตัวการสําคัญที่ทําใหคนเรารับรูอะไรแตกตางกัน 
  8) สภาพทางอารมณ (Emotion) ของผูรับรู มีผลตอการรับรู 
  การรับรูนั้นเปนขั้นตอนแรกของการมีพฤติกรรม แตอยางไรก็ตาม การรับรูเปนเพียงตัว
แปรหนึ่งเทานั้นในการเกิดพฤติกรรม ยังมีตัวแปรอื่น ๆ อีกมากมายที่มีสวนในการเกิดพฤติกรรม 
เชน ทัศนคติ บทบาท และความคาดหวังในบทบาท แรงจูงใจ เปนตน แตอยางไรก็ตามการรับรูมี
ความสําคัญตอพฤติกรรมในแงที่วา ถาบุคคลรับรูถูกตองแมนยําการแสดงพฤตกิรรมก็จะออกในรูป
หนึ่ง ถาบุคคลรับรูอยางไมถูกตองแมนยําจะทําใหการแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบหนึ่งนั่น
คือ การรับรูมีสวนทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมแตกตางกัน 
  สุปาณี  สนธิรัตน (2529, หนา 9) กลาวถึง การที่แตละคนรับรูแตกตางกันออกไปแมจะ
มี ส่ิงเราเดียวกัน สวนหนึ่งขึ้นอยูกับองคประกอบตาง ๆไดแก ธรรมชาติของสิ่งเรา ประสบการณ
เดิม ความคาดหวังในขณะนั้น ความสนใจและอื่น ๆ 
  นวลศิริ  เปาโรหิตย (2535, หนา 24) กลาวถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการรับรูวา มี 2 
ประเภท คือ 
   1) คุณสมบัติในจิตใจของผูรับรู ไดแก ความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ และความ
ใสใจ เปนตน 
   2) คุณสมบัติของสิ่งเราภายนอกที่มีตอความสนใจ ไดแก การเปลี่ยนแปลงสิ่งเรา 
ขนาดของสิ่งเรา การเคลื่อนไหวของสิ่งเรา และการเกิดซ้ํา ๆ กันของสิ่งเรา 
  สรุปไดวา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการรับรูที่สงผลใหบุคคลมีการรับรูที่แตกตางกัน
นั้น ขึ้นอยูกับ องคประกอบดังนี้ 
   1) ลักษณะของผูรับรู ซ่ึงประกอบดวย บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยและอารมณ เพศ 
ความรู อาชีพ ประสบการณเดิม และฐานะทางเศรษฐกิจ 
   2) ลักษณะทางดานจิตวิทยา เชน ความตองการ ทัศนคติ ความสนใจ ความคาดหวัง 
ความเห็นคุณคา บทบาท และแรงจูงใจ 
   3) สภาพแวดลอมในขณะนั้น และคุณสมบัติของสิ่งเรา 
  จากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรับรูมาทั้งหมดนั้นสรุปไดวา  การรับรู
เปนกระบวนการทางสมองซึ่งตีความหรือแปลความหมายขอมูลที่ไดจากการสัมผัสของรางกายกับ
ส่ิงเรา โดยอาศัยประสบการณเดิม หรือการเรียนรู หรือความคิด แลวมีการแสดงออกถึงความรูและ
ความเขาใจจากการตีความนั้น ๆ องคประกอบที่สงผลใหบุคคลมีการรับรูที่แตกตางกันนั้นจะขึ้น อยู
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กับลักษณะของผูรับรู ลักษณะทางดานจิตวิทยา สภาพแวดลอมในขณะนั้น  และคุณสมบัติของสิ่งเรา 
ซ่ึงการรับรูจะเปนขั้นตอนแรกของการเกิดพฤติกรรม และนอกจากนี้ยังมีตัวแปรอื่น ๆ ที่มีสวนใน
การเกิดพฤติกรรม เชน ทัศนคติ บทบาท และความคาดหวังในบทบาท แตอยางไรก็ตามการรับรูนั้น
ก็มีความสําคัญตอพฤติกรรมอยางมาก เพราะถาบุคคลมีการรับรู ที่แตกตางกันก็จะมีสวน  ทําให
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกันได 
 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบรรยากาศองคการ 
 2.2.1 ความหมายของบรรยากาศองคการ 
 มีนักวิชาการไดใหความหมายของคําวาบรรยากาศองคการ (Organization  climate)    ไว
ดังตอไปนี้ 
  พริชชารด และ คาราสิกค (Pritchard & Karasick, 1976 อางถึงในอารี  เพชรผุด,  2530, 
หนา 77)  ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับบรรยากาศองคการไวดังนี้ บรรยากาศองคการคือ  ความสัมพันธ
ตอเนื่องอยางมีคุณภาพของสภาพแวดลอมในองคการนั้น ๆ ซ่ึงทําใหแตกตางจากองคการอื่น ๆ 
เนื่องมาจาก 
   1) พฤติกรรมและนโยบายของสมาชิกขององคการนั้น โดยเฉพาะระดบัผูบริหาร
สูงสุด (Top  management) 
   2) การรับรูของแตละบุคคลในองคการนั้น ๆ  
   3) การตีความหรือการแปล (Interpretation) สถานการณทีเ่กิดขึ้นในองคการนั้น ๆ    
การกระทําที่เปนแรงผลักดนัใหเกิดกิจกรรมไปในทิศทางตาง ๆ 
  ฟอรแฮนด และ กิลเมอร (Forehand & Gilmer, 1964, อางถึงใน อารี  เพชรผุด, 2530, 
หนา 73)  กลาววาบรรยากาศองคการคือ ลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมที่ใชบรรยายลักษณะของ
องคการ ซ่ึงมีลักษณะ 3 อยางที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของแตละบุคคลในองคการ 
  ลิทวินและสติงเจอร (Litwin & Stringer, 1968, อางถึงใน ชญานุช  ลักษณะวิจารณ, 
2544, หนา 9)  กลาววา บรรยากาศองคการ หมายถึง องคประกอบของสภาพแวดลอมองคการ      
ซ่ึงรับรูโดยบุคลากรในองคการทั้งโดยตรงและโดยออม และมีอิทธิพลตอการจูงใจและการ
ปฏิบัติงานในองคการ 
  ทากิวริและลิสวิน (Tagiuri & Litwin, 1968, อางถึงใน  ชญานุช  ลักษณะวิจารณ, 2544, 
หนา 9) ใหความเห็นวาบรรยากาศองคการ คือ สภาพแวดลอมภายในองคการ ซ่ึงสมาชิกในองคการ
เรียนรูและมีประสบการณ รวมทั้งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในองคการ 
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  เดสสเลอร (Dessler, 1979, อางถึงใน สมยศ  นาวีการ, 2539, หนา 192) ไดให
ความหมายของบรรยากาศองคการไววา บรรยากาศองคการ หมายถึง การรับรูที่บุคคลมีตอประเภท
องคการที่เขากําลังทํางานอยูและความรูสึกของเขาที่มีตอองคการในแงของความเปนตัวของตัวเอง
การเปดโอกาสโครงสราง การใหผลตอบแทน ความเอาใจใส ความอบอุน และการใหการ
สนับสนุน 
  ไฮแมนน, สก็อต และคอนเนอร (Haimann, Scott & Connor, 1985, อางถึงใน ชมัยภรณ 
ถนอมศรีเดชชัย, 2539, หนา 11) ใหความเห็นวา บรรยากาศองคการ คือ บรรยากาศซึ่งมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคลในองคการโดยสามารถสรางขึ้นและปรับปรุงโดยหัวหนางาน เพื่อใหเกิด 
ความพึงพอใจสอดคลองกับความตองการของคนในองคการและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 
  เชอรริงตัน (Cherrington, 1994, อางถึงใน ปฐมา  วงษอุน, 2544, หนา 13) ไดกลาววา
บรรยากาศองคการเปนคุณลักษณะหรือเปนความเชื่อที่แบงแยกองคการหนึ่งออกจากอีกองคการ
หนึ่ง คลายกับคําวาบุคลิกภาพ (Personality) บรรยากาศองคการ จึงอาจหมายถึง บุคลิกภาพของ
องคการซึ่งเปนลักษณะที่คงที่ของแตละบุคคล และเปนคุณลักษณะทั้งหมดขององคการที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมบุคลากรจะมีความพอใจในบรรยากาศบางองคการมากกวาและปฏิบัติงานไดดีกวาใน
องคการอื่น 
  อรุณ  รักธรรม (2531, หนา 31) ใหแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ หมายถึง จุดของ
คานิยม ทัศนคติ และขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงมีผลกระทบตอวิถีทางที่คนมีความสัมพันธซ่ึงกัน
และกัน ในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในองคการ 
  นิภา  แกวศรีงาม (2532, หนา 192) ไดกลาวถึงบรรยากาศองคการวา บรรยากาศองคการ  
หรือในบางแหงเรียกวา บุคลิกภาพขององคการ (Organizational  personality) นี้ หมายถึง ทุกสิ่ง  
ทุกอยางที่ประกอบขึ้นมาเปนคุณลักษณะที่ประกอบขึ้นภายในองคการ และสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่บุคคลในองคการเกิดการรับรูในสภาพรวมเหลานั้นทั้งทางตรงและทางออมและการรับรู
อันเกิดจากสภาพแวดลอมเหลานี้จะเปนแรงกดดันที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมในการทํางาน
ออกมา 
  อารี  เพชรผุด (2530, หนา 76) ไดสรุปเกี่ยวกับบรรยากาศองคการไววา บรรยากาศ
องคการนั้นอาจพิจารณาจากการที่องคการจัดการกับสมาชิกและสิ่งแวดลอมอยางไร สําหรับแตละ
คนในองคการนั้นก็อาจพิจารณาถึงทัศนคติ และความคาดหวังที่เขามีตอองคการ 
  สมยศ  นาวกีาร (2539, หนา 192) ใหคําจาํกัดความของบรรยากาศองคการไววา  
บรรยากาศองคการ คือ กลุมคุณลักษณะของสภาพแวดลอมของพนักงานที่รับรูทั้งโดยทางตรงและ
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ทางออม และบรรยากาศองคการเปนแรงกดดันที่สําคัญอยางหนึ่งที่มอิีทธิพลตอพฤติกรรมของพวก
เขาในการทํางาน 
  เทพนม  เมืองแมน และสวิง  สุวรรณ (2540, หนา 278-279) กลาววา บรรยากาศองคการ  
หมายถึง ตัวแปรชนิดตาง ๆ เมื่อนํามารวมกันแลวมีผลกระทบตอระดับของการทํางานหรือการ
ปฏิบัติงานของผูดําเนินงานภายในองคการ ซ่ึงองคประกอบตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอบรรยากาศ
ไดแก ลักษณะโครงสรางขององคการ กระบวนการที่ใชในองคการ การปฏิบัติงานในองคการ และ
ความพอใจในงาน 
 จากความหมายของบรรยากาศองคการตามที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา บรรยากาศ
องคการ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสภาพแวดลอมการทํางานในองคการอันเนื่องมาจาก
การรับรูหรือความเขาใจของบุคคลทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางาน  
และประสิทธิภาพของงาน ซ่ึงจะสงผลถึงความสําเร็จในองคการ 
 
 2.2.2  ความสําคัญของบรรยากาศองคการ 
 
 จากการที่บรรยากาศองคการมีผลกระทบตอทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานใน
องคการ บรรยากาศองคการจึงมีความสําคัญตอการศึกษาองคการในแงมุมตาง ๆ ดังนี้ 
  สเตียร และ พอรเตอร (Steers & Porter, 1979, p.16) กลาววาบรรยากาศองคการ คือ  
การรับรูของพนักงาน ทั้งในระดับบุคคลและกลุมซึ่งเปนพฤติกรรมองคการ ดังนั้นการกําหนด
รูปแบบการบริหารองคการ จึงตองพิจารณาถึงความตองการของพนักงานทั้งในระดับบุคคลและ
กลุมดวยซ่ึงบรรยากาศองคการในองคการหนึ่งอาจจะเหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับอีกองคการ
หนึ่ง ดังนั้น ผูบริหารจึงตองพิจารณาเปาหมายและความพยายามตาง ๆ ที่จะนําไปสูการสรางสรรค
บรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอองคการของตน และสอดคลองกับเปาหมายของพนักงานของตนดวย  
โดยบรรยากาศแบบเนนความอบอุนและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคการนั้นจะเหมาะสม
ตอองคการที่เนนความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานเปนหลัก แมวาบรรยากาศองคการจะมี
ผลตอทัศนคติและพฤติกรรมการขาดงานของพนักงานแตก็ไม สามารถคาดหวังไดวา บรรยากาศ
องคการจะมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  บราวนและมอเบอรก (Brown & Moberg, 1980, p.667) สรุปวาบรรยากาศองคการ  
นอกจากจะชวยวางรูปแบบความคาดหวังของสมาชิกตอองคประกอบตาง ๆ ขององคการแลว       
ยังเปนการกําหนดทัศนคติที่ดีและความพอใจที่จะอยูกับองคการของสมาชิกดวย  ดังนั้น              
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หากตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองคการแลว ส่ิงที่ตองพิจารณาเปลี่ยนแปลง คือ  
บรรยากาศองคการ 
 นอกจากนี้ บรรยากาศองคการยังมีความสําคัญตอผูบริหารและบุคคลอื่น ๆ ในองคการ  
ดังนี้ 
  1) บรรยากาศองคการแบบหนึ่ง ทําใหผลการปฏิบัติงานของงานอยางใดอยางหนึ่งดีกวา
บรรยากาศองคการแบบอื่น ๆ ดังการศึกษาของ นิวเวลล (Newell, 1978, อางถึงใน  ชมัยภรณ  
ถนอมศรีเดชชัย, 2539, หนา 10) พบวาบรรยากาศโดยเฉพาะอยางยิ่งบรรยากาศแบบปดมีผลทําให
สมาชิกในกลุมมีความพึงพอใจในการงานที่ไดรับมอบหมายนอย ตรงกันขามกับบรรยากาศแบบ
เปด ซ่ึงจะมีผลทําใหสมาชิกในกลุมมีความพึงพอใจในงานที่ไดรับมอบหมายมาก 
  2) ผูบริหารมีอิทธิพลตอบรรยากาศองคการมาก  หรือโดยเฉพาะอยางยิ่งในแผนกงาน
ภายในองคการ ดังที่  ดูบริน (DuBrin, 1973, อางถึงใน  ชมัยภรณ  ถนอมศรีเดชชัย, 2539, หนา 13)  
ไดสรุปไววา ปจจัยอยางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอบรรยากาศองคการ คือ แบบความเปนผูนํา ทัศนคติ และ
วิธีการของผูบริหารที่ใชกับผูใตบังคับบัญชามีผลกระทบตอบรรยากาศองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แบบความเปนผูนําของผูบริหารระดับสูงจะถูกปฏิบัติตามโดยผูบริหารระดับรองลงมา ที่มีความ
เขาใจวาเปนแนวทางที่ถูกตองของการปฏิบัติ 
  3) ความเหมาะสมระหวางบุคคลและองคการ ปรากฏวามีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
และความพอใจของบุคลากรในองคการ ดังการศึกษาของลิทวินและสตริงเจอร (Litwin & 
Stringer,1968, p.57)  พบวาองคการที่มีบรรยากาศในการบริหารงานแบบใชอํานาจ กลาวคือ อํานาจ
การตัดสินใจอยูที่สวนกลาง บุคลากรในองคการตองปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด บรรยากาศ
อยางนี้จะใหผลิตภาพต่ํา บุคลากรในองคการมีความรูสึกไมพอใจในงาน ไมเกิดความริเริ่ม และมี
ทัศนคติที่ไมพึงประสงคตอกลุมผูปฏิบัติงาน สวนในองคการที่มีบรรยากาศการรวมประสาน
สัมพันธและเนนความสัมพันธที่ดีตอกันในหมูสมาชิกขององคการ สภาพบรรยากาศองคการที่มุง
การประสานสัมพันธดังกลาว จะมีผลทําใหบุคลากรในองคการเกิดความพึงพอใจในงาน มีทัศนคติ
ที่ดีตอบุคลากรในองคการ เกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค แตผลงานยังอยูในระดับต่ํา และในองคการ
ที่มีบรรยากาศมุงผลสําเร็จงาน กลาวคือ มุงเนนความสําเร็จของงาน บุคลากรมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคและมีผลิตภาพสูง ซ่ึงบรรยากาศองคการแบบดังกลาวจะมีผลทําใหบุคลากรในองคการ
เกิดความ   พึงพอใจในงานทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ  ซ่ึงสอดคลองกับเฟรดเดอร ริกสัน 
(Frederickson, 1974, อางถึงใน  ชมัยภรณ  ถนอมศรีเดชชัย, 2539, หนา 19)ที่ไดกลาวไววา 
บรรยากาศองคการที่มุงคนซึ่งประกอบดวยการติดตอส่ือสารชนิดเปด การใหการสนับสนุนรวมกัน 
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และการกระจายอํานาจ การตัดสินใจจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากร  ลดการลาออกจาก
งาน ลดตนทุนการผลิตและลดเวลาในการฝกอบรม ตามลําดับ 
  โดวเนย,  ฮีลลรายเกลและสโลคูม (Downey, Hellriegel & Slocum, อางถึงใน สมยศ  
นาวีการ, 2539, หนา 298) ไดกลาวถึงความสําคัญของบรรยากาศองคการตอผูบริหารและบุคคลอื่น
ในองคการดวยเหตุผล 3 ประการ คือ 
   1) บรรยากาศแบบทําใหผลการปฏิบัติงานของงานอยางใดอยางหนึ่งดีกวาบรรยากาศ
แบบอื่น ๆ   
   2) ผูบริหารมีอิทธิพลตอบรรยากาศองคการของตน 
   3) ความเหมาะสมระหวางบุคลากรและองคการ มีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงาน
และความพอใจของบุคคลภายในองคการ 
  กลาวโดยสรุปแลว จะเห็นไดวาบรรยากาศองคการมีความสําคัญตอการบริหารงาน  
ผูบริหาร และบุคลากรอื่น ๆ ในองคการ ดังนั้น การวิเคราะหพฤติกรรมการทํางานของบุคคล  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการจะไมถูกตองสมบูรณ หากไมพิจารณาถึงสภาพแวดลอม  
ในองคการ (Internal environment) ซ่ึงมีสวนกําหนดทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานของบุคคล     
ในองคการ ซ่ึงก็คือบรรยากาศองคการนั่นเอง 
 
  2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับบรรยากาศองคการ 
  
  ไดมีนักวิชาการเสนอแนวความคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับบรรยากาศองคการไวมากมาย
หลายทาน ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
   1) ทฤษฎีของ ลิวิน (Lewin, 1938, อางถึงใน : อรุณ  รักธรรม, 2539, หนา 64) ซ่ึง
เริ่มตนในป 1930 โดยเขาพยายามที่จะเชื่อมโยงระหวางพฤติกรรมของคนและสภาพแวดลอมเขา
ดวยกัน  ดังตัวแบบตอไปนี้ 
    B = f (P,E)   
   จากตัวแบบขางตนนี้ ชี้ใหเห็นวา  พฤติกรรมของคน (B)  จะไดรับอิทธิพลมาจาก
บุคลิกหรือคุณลักษณะสวนบุคคล (P) ของผูนั้นและสภาพแวดลอมหรือบรรยากาศขององคการนั้น 
(E) 
   2) ทฤษฎีของกิบสัน, อินวานเซนิช และดอนนิลล่ี (Gibson, Invancenich & Donnelly, 
อางถึงใน : อรุณ  รักธรรม, 2539, หนา 78) ซ่ึงไดประมวลผลทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองคการไว
ดังตาราง 1 
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ตาราง  1   ทฤษฎีเกีย่วกับบรรยากาศองคการ 

ทฤษฎี  การใหความสาํคัญ  แนวความคดิ 
เก่ียวกับบรรยากาศองคการ 

ทฤษฎีการบริหารงานแบบ
วิทยาศาสตรของ  Taylor 

 
 

การบริหารงานมีวิธีที่ดีที่สุด
เพียงวิธีเดียว 

 
 
การจัดแบงหนวยงาน  และการ
กําหนดสายการบังคับบัญชา  
ไปสูการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีของ  Woodward,  
Lawrence  และ  Loesch 

 
 

ความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  
โครงสราง  และการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 

โครงสรางขององคการและ
เทคโนโลยีเปนตัวกําหนด
บรรยากาศ  โดยผานการ
คาดหวังตองาน 

ทฤษฎี  Cybernetics  มนุษยสามารถควบคุมและ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมของ
ตนเองได 

 
 
 

ขอมูลมีอิทธิพลตอบรรยากาศ
ในการปฏิบัติงาน 

Span  of  Control  ของ   
Lockheed 

 
 

การพัฒนารูปแบบเพื่อการจดั
ชวงการบังคับบัญชาที่ดี 

 
 
ใชมาตรฐานประเมินระดับ
ความสําคัญของปจจัย
บรรยากาศ  เชน  ระดับการ
อบรมแกผูจัดการ  หรือการ
วางแผนภายในองคการ 

การกระจายอํานาจ  การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจใหกบัหนวยงาน
ระดับลาง 

 
 
 

ระดับของการมอบอํานาจ
ขึ้นอยูกับความไววางใจและ
ความเชื่อมั่นของบุคคล 
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ตาราง 1 (ตอ) ทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 

(ที่มา : อรุณ  รักธรรม, 2539, หนา 78) 
 
 จากตารางขางตนสามารถแสดงใหเห็นถึงความแตกตางกันของแตละทฤษฎี ดังนี้ 
 การบริหารงานแบบวิทยาศาสตรโดยทายเลอร (Taylor, 1974, อางถึงใน อรุณ   รักธรรม, 
2539, หนา 79) ซ่ึงเปนบิดาการบริหารแบบวิทยาศาสตร   ไดกําหนดหลักการในการบริหารงานโดย
ยึดหลักวิทยาศาสตร การบริหารในยุคนี้ไมไดกลาวถึงบรรยากาศองคการอยางเดนชัด แนวคิดตาม
ทฤษฎีนี้ใหความสําคัญเก่ียวกับความชํานาญเฉพาะดานและการแบงหนาที่การงาน โดยกําหนด
โครงสรางของการบริหารงานเปนแบบรูปนัย การบริหารงานตามแนวคิดของทายเลอร กอใหเกิด
บรรยากาศภายในองคการที่มีลักษณะเฉพาะ ตามแบบการบริหารแบบวิทยาศาสตร  
 ทฤษฎีชวงการบังคับบัญชา (Span of Control) ของล็อกฮีด (Lockheed, 1972, อางถึงใน 
อรุณ   รักธรรม, 2539, หนา 86) การบริหารงานตามทฤษฎีนี้ มุงที่ขอบเขตและชวงของการบังคับ
บัญชา  แนวความคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคการจะอยูที่การประเมินหาองคประกอบที่สําคัญของ
บรรยากาศ  เชน ระดับการฝกอบรมผูบริหาร และสภาพการวางแผนภายในองคการ เปนตน 
 ทฤษฎีการกระจายอํานาจ (Decentralization) ทฤษฎีนี้ใหความสําคัญในเรื่องการกระจาย
อํานาจ การตัดสินใจใหกับหนวยงานระดับรองลงไป ดังนั้นแนวความคิดเก่ียวกับบรรยากาศ
องคการจึงขึ้นอยูกับการกระจายอํานาจการตัดสินใจใหแกหนวยงานระดับรองลงไป ซ่ึงการกระจาย

ทฤษฎี การใหความสาํคัญ แนวความคดิ 
เก่ียวกับบรรยากาศองคการ 

ทฤษฎีระบบ 4 ของ  Likert กระบวนการกลุมซึ่งจะ
สัมพันธกับการมีสวนรวมการ
ติดตอส่ือสาร  การจูงใจ  โดยมี
ภาวะผูนํา  เปนปจจยัหลักใน
การแสดงใหเห็นถึงระดับของ
ความสัมพันธนั้น ๆ  

สภาพแวดลอมการทํางานที่
เอื้ออํานวยตอการเสริมสราง
บรรยากาศที่พงึประสงคจะ
นําไปสูการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

การเพิ่มภาระหนาที่และความ
รับผิดชอบในงาน  ( Job  
enrichment ) 

การปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจในการทํางาน
โดยการปรับปรุงลักษณะงาน 

การเสริมสรางบรรยากาศ  โดย
การเพิ่มความรับผิดชอบ  การ
ยอมรับ  และโอกาสใน
ความกาวหนาแกพนกังาน 
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อํานาจนี้จะตองอยูบนพื้นฐานของสภาพความเปนจริง และความไวเนื้อเชื่อใจ(อรุณ  รักธรรม, 
2539, หนา 87) 
   ระบบ 4 ทฤษฎีนี้ยึดระบบของกระบวนการกลุมซึ่งมีปฏิสัมพันธกันของ ลิเกิรต 
(Likert, 1974, อางถึงในอรุณ  รักธรรม, 2539, หนา 89) โดยจะเนนในเรื่องการมีสวนรวม การ
ส่ือสาร การจูงใจ และระดับปฏิสัมพันธกันจะอยูในระดับใด ขึ้นอยูกับภาวะผูนําเปนสําคัญ ดังนั้น
บรรยากาศองคการจึงขึ้นอยูที่กระบวนการกลุมและระดับของการมีปฏิสัมพันธของบุคคลใน
หนวยงาน 
   การเพิ่มภาระหนาที่และความรับผิดชอบในงาน (Job enrichment) การบริหารงาน
ตามทฤษฎีนี้เปนการบริหารงานเพื่อคนหา และปรับปรุงสมรรถภาพในการทํางาน ตลอดจนทําให
ผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานดวยการปรับปรุงลักษณะงาน ดังนั้น แนวความคิดเกี่ยวกับ
บรรยากาศองคการขึ้นอยูกับการทําใหผูปฏิบัติงานพรอมที่จะปฏิบัติงาน มีความสํานึกในหนาท่ี  
การงาน และโอกาสของความกาวหนาในหนาที่การงาน (อรุณ  รักธรรม, 2539, หนา 90) 
   3) ทฤษฎีความมีวุฒิภาวะ (Immaturity - Maturity Theory) ของแอกรีริส  (Agryris, 
1976, อางถึงในอรุณ  รักธรรม, 2539, หนา 103 ) ซ่ึงเปนนักวิชาการอีกรายหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของบรรยากาศองคการตอบุคลิกภาพของพนักงานโดยเชื่อวาองคการไดกําหนดขอบเขต
และบทบาทหนาที่ของพนักงาน  โดยไมสอดคลองตอความตองการของพนักงาน  ซ่ึงเปนผูที่บรรลุ
วุฒิภาวะแลว  ซ่ึงตามทฤษฎีทฤษฎีความมีวุฒิภาวะนั้นบุคลิกภาพของคนจะคอย ๆ  พัฒนาจากการที่
ตองพึ่งพาคนอื่นในวัยเด็ก   มาเปนความตองการที่จะคิดหรือทําอะไรอยางอิสระหรือทําอะไรให
สําเร็จดวยตนเอง  เมื่อเติบโตเปนผูใหญ  และจากการที่องคการไดกําหนดโครงสรางและงานที่ต่ํา
กวาระดับความสามารถของพนักงาน  ยอมจะกอใหพนักงานรูสึกผิดหวังและตีตนออกจากองคการ  
การปฏิเสธความรับผิดชอบตลอดจนการตอตานองคการ  ทั้งนี้ปญหาดังกลาวก็สามารถเกิดขึ้นได
ในระดับผูบริหาร  หากโครงสรางขององคการ  กอใหเกิดสภาพแวดลอมในลักษณะของการ
ระแวดระวังแบบปดและการเสี่ยง  ตามลําดับ  ดังนั้น  แอกรีริส จึงมุงเนนความสําคัญขององคการ
และพนักงานตลอดจนประสิทธิภาพของปจจัยทั้งสอง 
   จากหลักการ ทฤษฎี และแนวความคิดในการบริหารดังกลาว สรุปไดวา  เมื่อองคการ
บริหารงานตามทฤษฎีใดยอมกอใหเกิดสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานตามแนวคิด หรือทฤษฎี  
นั้น ๆ ซ่ึงคํานึงถึงบุคคลและสภาพแวดลอมในองคการเปนสําคัญ และผูที่มีสวนที่ทําใหบุคคลรับรู
บรรยากาศองคการไปในทิศทางใดนั้น ก็คือผูนํานั่นเอง 
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  2.2.4  มิติของบรรยากาศองคการ 
  มิติของบรรยากาศองคการ (Dimension of organizational climate) เปนองคประกอบ
ยอยที่จะนํามาใชวัดถึงลักษณะของบรรยากาศองคการซึ่งไดมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอ
แนวความคิดขึ้น ดังนี้ 
   แฮลพิ้นและเครฟท (Halpin & Crefts, 1966, อางถึงใน  ชมัยภรณ  ถนอมศรีเดชชัย, 
2539, หนา 21) ไดวัดบรรยากาศองคการ 8 มิติ โดยใหผูปฏิบัติงานประเมินบรรยากาศจาก
พฤติกรรมของผูรวมงาน 4 มิติ และจากพฤติกรรมผูบริหาร 4 มิติ ดังนี้ 
    1) พฤติกรรมของผูรวมงาน 4 มิติ ไดแก 
     (1) มิติขาดความสามัคคี (Disengagement) หมายถึง ความรูสึกวาการ
ปฏิบัติงาน มีลักษณะตางคนตางทํา ขาดความสามัคคี ขาดความรวมมือและประสานงานกัน 
     (2) มิติอุปสรรค (Hindrance) หมายถึง ความรูสึกวา การปฏิบัติงานขาดความ
คลองตัว ขาดความสะดวกสบาย เพราะผูบริหารใชงานมากเกินไป ผูปฏิบัติงานอึดอัดใจที่ตอง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซ่ึงเห็นวา ไมมีความจําเปนและกอใหเกิดความยุงยาก 
     (3) มิติความสามัคคีในหมูคณะ (Esprit) หมายถึง ความรูสึกวาผูรวมงาน
ปฏิบัติงานในหนาที่โดยมีความรักในหมูคณะเพราะไดรับการตอบสนองความตองการทางดาน
สังคม และไดรับความสําเร็จในการปฏิบัติงานสูง 
       (4) มิติมิตรสัมพันธ (Intimacy) หมายถึง ความรูสึกวา ผูรวมงานปฏิบัติงาน
ดวยความสนุกสนานและมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดซึ่งอาจไมเกี่ยวกับความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงาน 
    2) พฤติกรรมของผูบริหาร 4 มิติไดแก 
     (1) มิติหางเหิน (Aloofness) หมายถึง ความรูสึกตอพฤติกรรมผูบริหารวา 
บริหารโดยคํานึงถึงกฎระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายมากกวาคํานึงถึงในจิตใจของผูปฏิบัติงาน  
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานมีนอย 
     (2) มิติมุงผลงาน (Production emphasis) หมายถึง ความรูสึกตอพฤติกรรม
ผูบริหารวาคํานึงถึงผลงานมาก ผูบริหารจะควบคุม ตรวจตรา ส่ังการ และนิเทศการปฏิบัติงานอยาง
ใกลชิด ผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด ปราศจากปฏิกิริยาหรือความคิดเห็นใด 
     (3) มิติเปนแบบอยาง (Thrust) หมายถึง ความรูสึกที่มีตอพฤติกรรมผูบริหารวา
พยายาม ที่จะกระตุนหรือจูงใจผูปฏิบัติงานโดยวิธีการที่ผูบริหารปฏิบัติงานของตนใหดีที่สุด   เพื่อ
เปนแบบอยางใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม 
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     (4) มิติกรุณาปราณี (Consideration) หมายถึง ความรูสึกตอพฤติกรรมผูบริหาร
วาปฏิบัติตอผูรวมงานโดยแสดงถึงความเปนผูที่มีเมตตากรุณา ชวยเหลือในการปฏิบัติงานและธุระ
สวนตัวของผูปฏิบัติงานเปนอยางดี 
   ลิทวินและสตริงเกอร (Litwin& Stringer, 1968, อางถึงใน ชญานุช  ลักษณวิจารณ,  
2541, หนา 20) ไดพัฒนาแบบสอบถามที่ใชในการวัดบรรยากาศองคการขึ้น โดยเครื่องมือท่ีใชใน
การศึกษานี้คือ Revised of lmproved Climate Questionnaire (Form B) ซ่ึงไดกําหนดมิติของ
บรรยากาศองคการไว ดังนี้ 
    1) มิติโครงสรางองคการ (Structure) ขนาดของการกําหนดโครงสรางที่นําไปใช
กับงานซึ่งเปนขอจํากัดที่กําหนดขึ้นมาโดยผูบังคับบัญชาหรือองคการตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงจะ
สงผลกระทบตอพฤติกรรมระหวางบุคคลและพฤติกรรมของพนักงานที่เกี่ยวกับงาน 
    2) มิติความทาทายและความรับผิดชอบ (Challenge and responsibility) มิตินี้ใช
วัดความเขาใจหรือการรับรูทางดานความทาทายของงาน และความรูสึกเกี่ยวกับความสําเร็จของ
งาน 
    3) มิติความอบอุนและการสนับสนุน (Warmth and support ) มิตินี้วัดความสําคัญ
ทางดานการสงเสริมแทนที่จะเปนการลงโทษ ซ่ึงความอบอุนและการสนับสนุนที่มีอยูในองคการ
จะชวยลดความกังวลในเรื่องเกี่ยวกับงานไดและจะทําใหเกิดความผูกพันในที่สุด 
    4) มิติการใหรางวัลและการลงโทษ (Reward and punishment) มิตินี้วัดการรับรู
ทางดานการใหความสําคัญกับการใหรางวัลและการลงโทษภายในสถานการณการทํางานซึ่ง          
ลิทวินและสตริงเกอร  กลาววา ในสภาพบรรยากาศที่ใหความสําคัญของการจัดหารางวัลแทนที่    
จะเปนการลงโทษยอมจะเปนสิ่งกระตุนความสนใจของพนักงานทางดานความสําเร็จและความ
ผูกพันไดและจะลดความกลัวเกี่ยวกับความลมเหลวได 
    5) มิติความขัดแยง (Conflict) เปนการวัดการรับรูที่ผูปฏิบัติงานมีความมั่นใจวา  
องคการสามารถยอมรับความขัดแยง หรือความแตกตางในความคิดเห็น ตัวอยางเชน ผูบังคับบัญชา
และเพื่อนรวมงานยินดีรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางออกไป เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้นก็นําเอามา  
ตกลงแกไขกัน 
    6) มิติมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานและความคาดหวัง (Performance standards 
and expectation) เปนการรับรูเกี่ยวกับความสําคัญของผลการปฏิบัติงานและความชัดเจนของความ
คาดหมายที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานภายในองคการวาไดมีการตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    7) มิติความเปนหนึ่งเดียวในองคการและการจงรักภักดีตอกลุม (Organizational 
identity and group loyalty) เปนการรับรูเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอกลุมผูปฏิบัติงาน รับรูถึงความ
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เปนมิตร ความอบอุนและการสนับสนุนซ่ึงกันและกันของพนักงาน รวมทั้งความภาคภูมิใจของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในองคการ 
    8) มิติความเสี่ยงภัยและการรับความเสี่ยงภัย (Risk and risk taking) หมายถึง การ
รับรูเกี่ยวกับปรัชญาของฝายบริหารทางดานการยอมรับความเสี่ยงภัย รวมทั้งการทาทายในงานและ
องคการ โดยเนนที่จะพิจารณาทางเลือกที่เสี่ยง เปนการเสี่ยงที่จะชวยใหไดทางเลือกที่ดีในการ
ดําเนินงาน 
   โนวล (Knowle, 1974, อางถึงใน ชญานุช  ลักษณวิจารณ, 2541, หนา 22) ไดแบงมิติ
ของบรรยากาศองคการออกเปน 5 ประการ ดังนี้ 
    1) นโยบายเกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ (Policy frame work for 
the HRD program) หมายถึง เปนเรื่องที่องคการสนับสนุนใหมกีารพัฒนาคนในองคการอยางเต็มที ่
    2) ปรัชญาการจัดการ (Management philosophy) หมายถึง การบริหารงาน
องคการภายในภายใตแนวความคิดการจัดการที่ใหความสําคัญกับการเปนมนุษยในองคการ เชน 
แนวความคิดการเขามามีสวนรวมหรือประชาธิปไตยในการบริหารงาน 
    3) โครงสรางขององคการ (Structure of organization) หมายถึง โครงสรางของ
องคการที่เขมงวดรวมศูนยเขาสูสวนกลาง ไมกระจายอํานาจหรอืเผด็จการทําใหเกิดการบั่นทอน
กําลังใจของคนในองคการที่จะปรับปรุง ตัวเอง (Self – improvement) และเปนอุปสรรคขัดขวางตอ
การเรียนรู หรือความกระตือรือรนของคนในองคการ 
    4) นโยบายเกี่ยวกับการเงิน (Financial policy) หมายถึง องคการไดมีการจัดสรร
งบประมาณใหกับการพัฒนากําลังในองคการอยางเพียงพอหรือไม ซ่ึงลักษณะเชนนี้จะทําใหเห็นวา
การที่องคการเห็นความสําคัญขององคการและคุณคาตามไปดวย 
     5) ระบบการใหรางวัลตอบแทน (Reward system) คือ ระบบการเลื่อนเงินเดือน
หรือตําแหนงหรืออ่ืน ๆ ก็ดี ตองยุติธรรมและเหมาะสมเพื่อทําใหคนอยากเรียนรูเพื่อเพิ่ม
ประสบการณหรือพัฒนาตนเอง 
   มูลเลอร (Muller, 1976,  อางถึงใน ชญานุช  ลักษณวิจารณ, 2541, หนา 20) ไดทํา
การวิเคราะหใหเห็นวา มิติตาง ๆ ของบรรยากาศองคการที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาของคนใน
องคการนั้นมี ดังนี้ 
    1) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา (Development 
responsibilities) ใหความรับผิดชอบของฝายบริหารอยางชัดเจน 
    2) ระบบรางวัลตอบแทน (Reward system) ตองถูกกําหนดขึ้นมา สําหรับ
ความสําเร็จในการพัฒนา 
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    3) การจัดสรรเงินและเวลาในการพัฒนาอยางเหมาะสม 
    4) การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง 
   ลิเกิรต (Likert, 1974, อางถึงใน ปฐม วงษอุน, 2544, หนา 19) ไดทําการวัด
บรรยากาศองคการ โดยพิจารณาจากมิติหรือตัวแปรตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
    1) การติดตอส่ือสารภายในองคการ คือผูปฏิบัติงานรูความเปนไปภายใน
หนวยงานผูบังคับบัญชาแสดงความใจกวางที่จะติดตอส่ือสารอยางเปดเผยเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับ
ขอมูลขาวสารที่ถูกตองอันจะนําไปสูการปฏิบัติงานใหไดผลดี 
    2) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ ผูปฏิบัติงานมีสวนในการกําหนดเปาหมาย
การทํางาน การตัดสินใจในเรื่องงานทุกระดับถามีขาวสารเพียงพอในการตดัสินใจหากการตัดสินใจ
ดังกลาวมีผลกระทบถึงใครแลว ผูบังคับบัญชาจะขอความคิดเห็นของผูนั้นดวย 
    3) การคํานึงถึงผูปฏิบัติงาน (Employee – oriented) หมายถึง องคการเอาใจใส   
จัดสวัสดิการ ปรับปรุงสภาพการทํางานใหผูปฏิบัติงานรูสึกพอใจในการทํางาน 
    4) อํานาจและอิทธิพลในองคการ ทั้งจากผูบังคับบัญชาและตัวผูปฏิบัติงานเอง 
    5) เทคนิควิทยาการที่ใชใน หนวยงาน คือ เทคนิคที่ใชในหนวยงานมีการปรับปรุง
อยางรวดเร็วเปนไปตามสภาพแวดลอม เครื่องมือและทรัพยากรที่ใชในหนวยงานไดรับการจัดการ
เปนอยางดี 
    6) แรงจูงใจ บรรยากาศที่ถือวาดีนั้นจะตองมีลักษณะยอมรับความแตกตางและ
ความไมลงรอยกันขององคการ องคการพรอมจะสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานขยันขันแข็ง ทํางานหนัก
เพื่อเงิน เพื่อเล่ือนตําแหนง เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
   ฟอรแฮนด (Forehand, 1975, อางถึงใน สมยศ  นาวีการ, 2539, หนา 75-77) ได
ช้ีใหเห็นวาบรรยากาศขององคการนั้นประกอบดวยกลุมและคุณลักษณะที่พรรณนาถึงองคการใด
องคการหนึ่ง โดยทําใหเกิดความแตกตางไปจากองคการอื่นและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน
ภายในองคการนั้นคุณลักษณะดังกลาวมี 5 ดาน คือ 
    1) ขนาดและโครงสรางขององคการ (Size and structure) โดยทั่วไปบุคคลยอมจะ
คิดวาองคการขนาดใหญมีความมั่นคงและความเปนทางการ ถึงแมวาขนาดองคการโดยสวนรวมจะ
มีความสําคัญ แตก็พบวาระดับของบุคคลภายในองคการมีความสําคัญในแงจิตวิทยา ระดับของ
บุคลากรคนใดคนหนึ่งตามสายการบังคับบัญชาภายในองคการจะมีผลกระทบตอบุคคลมากกวาไม
วาเขาจะทํางานอยูภายในองคการขนาดใหญ ขนาดกลางหรือขนาดเล็กก็ตาม โครงสรางของ
องคการจะมีความสําคัญเหมือนกัน และเกี่ยวพันกับขนาดดวย องคการที่มีขนาดใหญขึ้น ระยะทาง
ระหวางผูบริหารสูงสุดและบุคลากรระดับลางจะหางไกลกันมากขึ้น ระยะทางกอใหเกิด               
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ส่ิงกีดขวางทางจิตวิทยา ในลักษณะที่วาบุคลากรที่อยูหางไกลจากจุดตัดสินใจ อาจจะมีความเขาใจ
ตัวเองวามีความสําคัญนอย และระยะทางกอใหเกิดบรรยากาศของความเปนทางการหรือไมคํานงึถึง
ตัวบุคคลมาก เพราะวาการเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นทางสังคมจะกระทําไดยาก 
    2) แบบของความเปนผูนํา (Leadership patterns) แบบภาวะผูนํามีหลายแบบที่ใช
กันตามองคการธรุกิจ และหนวยงานของรัฐบาล พฤติกรรมของผูนําจะเปนแรงกดดันที่สําคัญตอ
การสรางบรรยากาศที่มีอิทธิพลโดยตรงตอผลงาน และการตอบสนองความพอใจของบุคลากร การ
พิจารณามิติหางเหินมุงผลงาน กรุณาปรานี ของฮอลพิ้น (Halpin) ก็เปนปจจัยทางดานแบบของ
ความเปนผูนําที่เขาใจโดยบุคลากรในองคการ และจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของพวกเขาโดยเฉพาะ 
    3) ความซับซอนของระบบ (System complexity) ภายในสภาพแวดลอมที่เปน
ระบบนั้นองคการจะแตกตางกันในเรื่องของความซับซอนของระบบที่นํามาใช ความซับซอน
อาจจะใหความหมายวา เปนจํานวนและลักษณะการเกี่ยวของระหวางกัน ระหวางสวนตาง ๆ ของ
ระบบแบบของการเกี่ยวของระหวางกันจะแตกตางกันไปตามปจจัย เชน เปาหมาย และวิทยาการ 
เปนตน 
    4) เปาหมาย (Goal direction) องคการยอมจะแตกตางกันในเปาหมายที่กําหนด
ขึ้นมาสําหรับองคการ ความแตกตางในเปาหมายจะมาจากการแยกประเภทขององคการอยางหนึ่ง 
เชน องคการธุรกิจ องคการที่ใหบริการกับสาธารณะ เปนตน แมกระทั่งในระหวางองคการธุรกิจ
ดวยกัน เปาหมายกาํไรซึ่งถือไดวาเปนเปาหมายที่สําคัญของธุรกิจความแตกตางก็จะมีอยูในรูปของ
การใชน้ําหนักเพื่อเปรียบเทียบเปาหมายอ่ืน ๆ เชน การปองกันอากาศเสีย ความสัมพันธที่มีกับ
สหภาพแรงงานและการใหความสนับสนุนกับสถาบันการศึกษา 
    5) สายใยของการติดตอส่ือสาร (Communication network) เปนคุณลักษณะที่
สําคัญอยางหนึ่งของบรรยากาศองคการ เพราะวาสายใยของการติดตอส่ือสารภายในองคการนั้นจะ
แสดงใหเห็นถึงสายใยสถานภาพ การจัดระเบียบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และการเกี่ยวของระหวางกัน
ของกลุม การติดตอส่ือสารจากเบื้องบนมาสูเบื้องลาง หรือตามแนวนอน ภายในองคการนั้นจะให
ความรูเกี่ยวกับปรัชญาในการบริหารโดยสวนรวมภายในองคการได 
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2.3 ความรูเกีย่วกับบรษิัทอาซาฮีสมบูรณ อลมูิเนียม จํากัด 
 
 2.3.1 ประวัติความเปนมา 
 บริษัท อาซาฮีสมบูรณ อลูมิเนียม จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 361 หมู 1 ถนนรัตนราช ตําบลบางบอ  
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ปจจุบันมีพนักงานที่ปฏิบัติงานอยูจํานวน 311 คน ซ่ึงมีประวัติ
ความเปนมา  ดังนี้ 
  พ.ศ. 2531 กลุมสมบูรณและบริษัท อาซาฮี เทค จํากัด (ประเทศญี่ปุน) ไดรวมกัน
ปรึกษาหารือถึงธุรกิจดานการผลิตอะไหลชิ้นสวนอลูมิเนียมรถยนตในประเทศไทย และไดเล็งเห็น
วาตอไปในอนาคตประเทศไทยจะเปนศูนยกลางของตลาดการคาและอุตสาหกรรมในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
  พ.ศ.2532 กอตั้งบริษัท อาซาฮีสมบูรณ อลูมิเนียม จํากัด ในป 2532 ดวยทุนจดทะเบียน 
60 ลานบาทใชงบประมาณการลงทุนทั้ งหมด  290 ลานบาทโดยได รับการสง เสริมจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บี.โอ.ไอ) เพื่อดําเนินการผลิตชิ้นสวนอะไหลรถยนตชวงลางโดย
บริษัทฯไดทําพิธีเปดโรงงานอยางเปนทางการเมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2533 
  บริษัท อาซาฮีสมบูรณ อลูมิเนียม จํากัดไดนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
ในการผลิต และวัตถุดิบสวนใหญส่ังมาจากตางประเทศ  เชน ออสเตรเลีย นอรเวย เปนตน 
ขบวนการในการผลิตแบงเปน 2 ประเภท ซ่ึงระยะแรกสินคาที่ผลิตออกมามีอยู 2 ลักษณะคือ 
Gravity Die Casting, High Pressure Die Casting ตลาดสวนใหญจะเปนผูประกอบรถยนตทั้ง       
ในประเทศและตางประเทศ 
  พ.ศ. 2534 จนถึงปจจุบัน บริษัท อาซาฮีสมบูรณ อลูมิเนียม จํากัด ไดดําเนินกิจการผลิต
ช้ินสวนอะไหลรถยนตจนเปนที่รูจักและยอมรับของลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงใน
ปจจุบันมีลูกคาประมาณ 23 ราย เชน AAT, KOYO, MSC, ZVCT   เปนตน 
 
 2.3.2 ทิศทางการบริหาร 
  1) สรางเสถียรภาพที่มั่นคงเพือ่ใหบริษัทฯมกีําไร 
  2) ดําเนนิการลดตนทุนการผลิตเพื่อใหมีความสามารถในการแขงขันทางดานราคา 
  3) เพื่อใหไดเปนบริษัทที่ไดรับความเชื่อถือจากลูกคาทั้งในดานจัดสงและคุณภาพ 
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 2.3.3 ผังโครงสรางองคการ 
  การแบงสายงานการดําเนินการของบริษัท อาซาฮีสมบูรณ อลูมิเนียม จาํกัด สามารถ
แสดงไดตามผงัโครงสรางองคการดังนี ้
 

โครงสรางของบริษัท อาซาฮีสมบูรณ อลูมิเนียม จาํกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4  โครงสรางบริษัทอาซาฮีสมบูรณ  อลูมิเนียม  จํากดั 
(ที่มา :  แผนผังโครงสรางองคกร, 2547) 
 
2.4  ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษา การรับรูบรรยากาศองคการของพนักงานบริษัท อาซาฮี 
สมบูรณ อลูมิเนียม จํากัด ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับบรรยากาศองคการ และจาก
การศึกษา พบวา ตัวแปรลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับเงินเดือน ระดับ
การศึกษา  ระดับชั้นงาน  อายุงานและแผนก เปนสาเหตุที่ทําใหบุคคล มีการรับรูบรรยากาศองคการ
ที่ตางกัน ดังรายงานวิจัย ตอไปนี้  
    ศิริวรรณ  กิติเวชกุล (2539, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องบรรยากาศองคการที่เอื้ออํานวยตอ
การปฏิบัติงานของขาราชการ ศึกษากรณีกรมชลประทาน กลุมตัวอยางคือ ขาราชการพลเรือน
สามัญระดับ 1-8 สังกัดสวนบริหารราชการสวนกลางของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 25 กอง รวม 347 คน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระดับตําแหนงงาน ระดับตําแหนงทางการบริหาร ระดับเงินเดือน และสายงานที่สังกัด   
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มีผลทําใหขาราชการกรมชลประทาน มีการรับรูบรรยากาศองคการที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน 
  เรืองศักดิ์  วิทวัสการเวช (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการรับรูของพนักงานบริษัท
เทเลคอมเอเชียคอรปเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอบรรยากาศองคการ และทัศนคติของพนักงานตอการ
ปฏิบัติงาน  กลุมตัวอยางที่ใช คือ พนักงาน จํานวน 322 คน  ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มีเพศ 
สถานภาพสมรส รายได และตําแหนงงานตางกันที่การรับรูบรรยากาศองคการตางกัน 
 สุนทรี  ตรีอํานรรค (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษาวจิัยเร่ืองบรรยากาศองคการของ       
โรงพยาบาลตํารวจ โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง คือ พยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ จํานวน  
242 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางและ
แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่มีผลตอการรับรูบรรยากาศ
องคการ คือ อายุ ระดับชั้นยศ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับเงินเดือน และแผนกที่ปฏิบัติงาน 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
   ชมัยภรณ ถนอมศรีเดชชัย (2539, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาบรรยากาศองคการของ
กรมสงเสริมการเกษตรและศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอบรรยากาศองคการของกรมสงเสริมการ 
เกษตรโดยกลุมตัวอยางคือ ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตรระดับ 1 – 8 ที่สังกัดหนวยงานระดับ
สอง ในสวนบริหารราชการสวนกลางของกรมสงเสริมการเกษตรจํานวน 266 คน ซ่ึงผลการวิจัย
พบวา ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตรสวนใหญมีการรับรูตอบรรยากาศองคการในระดับปาน
กลาง สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอบรรยากาศองคการของกรมสงเสริมการเกษตร ไดแก เพศ หนวยงาน
ที่สังกัด สถานภาพสมรส และทรรศนะตอภาวะผูนํา ตามลําดับ 
  อักษร  เมธสุทธิ์ (2540, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและ
การปฏิบัติงานวิชาการของหัวหนาแผนกวิชาในวิทยาลัย สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรม
อาชีวศึกษา กลุมสถานศึกษาภาคกลาง โดยมีจุดประสงคเพื่อ ศึกษาระดับบรรยากาศองคการการ
ปฏิบัติงานวิชาการและความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับการปฏิบัติงานวิชาการของ
หวัหนาแผนกวิชา กลุมตัวอยางคือ หัวหนาแผนกวิชาในวิทยาลัย จํานวน 106 คน จากวทิยาลยัสังกดั
กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กลุมสถานศึกษาภาคกลาง จํานวน 9 วิทยาลัย เครื่องมือที่
ใชเปน แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองคการตามแนวความคิดของฟอกและคนอื่นๆ (Fox, et al) 
และการปฏิบัติงานวิชาการ ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการของวิทยาลัย
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กับการปฏิบัติงานวิชาการของหัวหนาแผนกวิชาในวิทยาลัย สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรม
อาชีวศึกษา กลุมสถานศึกษาภาคกลาง ในภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 
   ชาญกิจ  สันติเกษม (2542, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวาง
บรรยากาศองคการและความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่วิ เคราะหงบประมาณ  สํานัก
งบประมาณ กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณระดับ 3-4 จํานวน 274 คน เครื่องมือที่
ใช คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา เจาหนาท่ีสํานักงบประมาณมีการรับรูบรรยากาศองคการใน
ระดับปานกลาง มีความผูกพันตอองคการในระดับปานกลาง อายุ อัตราเงินเดือน และระยะเวลาใน
การทํางานเปนปจจัยที่มีผลตอการรับรูบรรยากาศองคการ สวนอายุ สถานภาพทางการสมรสและ
ระยะเวลาในการทํางานเปนปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการและบรรยากาศองคการมีความ 
สัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 
   ชญานุช  ลักษณวิจารณ (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาบรรยากาศองคการของบริษัท
กระเบื้องกระดาษไทย จํากัด และศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอผูนํากับการรับรูบรรยากาศ
องคการของพนักงานจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล โดยกลุมตัวอยางเปนพนักงานบริษัทกระเบื้อง
กระดาษไทย  จํากัด  ในระดับบังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการ ทั้งในสวนสํานักงานใหญ 
กรุงเทพมหานคร และโรงงานตางจังหวัด จํานวนทั้งส้ิน 285 คน ผลการวิจัยปรากฏวา พนักงานมี
การรับรูบรรยากาศองคการของบริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัดในระดับปานกลาง ในดาน
ความสัมพันธระหวางทัศนคตขิองพนักงานตอผูนํากับการรับรูบรรยากาศองคการของบริษัท พบวา
ทัศนคติตอผูนําแบบเผด็จการ และแบบเผด็จการอยางมีศิลปมีความสัมพันธทางลบกับการรับรู
บรรยากาศองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยังพบวาทัศนคติตอผูนําแบบปรึกษา 
หารือและแบบมีสวนรวม มีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูบรรยากาศองคการอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนั้นพบวา พนักงานหญิงมีการรับรูบรรยากาศองคการดีกวาพนักงาน
ชาย พนักงานที่มีอายุต่ํากวา 30 ป รับรูบรรยากาศองคการไดดีกวาพนักงานที่มีอายุ 30 ปขึ้นไป และ
พนักงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือสูงกวาปริญญาตรี รับรูบรรยากาศองคการได
ดีกวาพนักงานที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และพนักงานที่มี
อายุงาน 1-5 ป รับรูบรรยากาศองคการไดดีกวาพนักงานที่มีอายงุาน 11 ปขั้นไป อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 
   ลัดดา  สัจพันโรจน (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาบรรยากาศองคการและความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานบริษัท ซิโน –ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีการรับรูบรรยากาศองคการและความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูใน
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ระดับมากและบรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับความผูกพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
  
 2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  แคทซ และคาหน (Katz  & Kahn, 1966, p.332) พบวา การไดรับการยอมรับจากเพื่อน
รวมงานเปนปจจัยที่ชวยลดอตัราการขาดงานและการลาออกจากงานได อีกทั้งยังชวยเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพของงานไดอีกดวย 
   ลิทวิน และสตริงเจอร (Litwin & Stringer, 1968, p.85) ไดศึกษาบรรยากาศองคการ
ของเจาหนาที่หญิง จํานวน19 คน ที่ทําหนาที่ใหบริการลูกคาในแผนกบริการขององคการเพื่อ
สาธารณประโยชน ผลการวิจัยพบวา มิติโครงสรางองคการ และมิติมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู    
ในระดับสูง สวนมิติความรับผิดชอบ มิติความเสี่ยงภัย มิติการสนับสนุน มิติการขัดแยง มิติความ
อบอุน และมิติความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยูในระดับต่ํา     
   คารเวลล (Carvell, 1970, p.p.212 – 213) พบวา บรรยากาศองคการที่มีมิตรภาพไมตรี
จิต นอกจากจะเปนการตอบสนองความตองการทางดานสังคม (Need of Belonging) และยังมีสวน
ชวยในการลดอัตราการลาออกและการเปลี่ยนงานดวย     
   เฮรบบิเนียค และอลัตโต (Hrebiniak & Alutto, 1972, p.557) ไดศึกษาถึงความผูกพัน
ตอองคการของครูโรงเรียนประถมและมัธยม จํานวน  2 แหง และพยาบาลในโรงพยาบาล 3  แหง 
ทางตะวันตกของรัฐนิวยอรก โดยใชตัวแปรในการศึกษา 2 กลุม คือตัวแปรลักษณะสวนบุคคลและ
ตัวแปรเกี่ยวกับบทบาท ผลการศึกษา พบวา   
      เพศ มีความสัมพันธตอความผูกพันองคการ เนื่องจากเพศชายและหญิงจะมีการ
รับรูเกี่ยวกับการลงทุนหรือส่ิงที่สูญเสียหากจะอยูหรือออกจากองคการแตกตางกันไป กลาวคือ  
ผูหญิงจะเห็นวาการออกจากองคการเพื่อไปทํางานที่แหงใหมเปนการเสี่ยงมากกวาผูชาย ดังนั้น
แนวโนมที่ผูหญิงจะเปลี่ยนงานมีนอยกวาผูชาย      
    สถานภาพสมรส  พบวา ผูหญิงที่เปนโสดมีแนวโนมเปลี่ยนงานงายกวาหญิงที่
เปนหมายหรือแตงงานแลว ซ่ึงในกลุมหลังนี้จะมองวาการเปลี่ยนงานจะกอใหเกิดการสูญเสียและมี
ผลกระทบตอความมั่นคงในชีวิต ดังนั้นจึงมีแนวโนมที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนงานถึงแมจะมีทางเลือก
ใหทําเชนนั้นก็ตาม          
    อายุ เปนตัวแปรที่มีผลตอความผูกพันตอองคการเพราะอายุเปนปจจัยที่ทําใหเกิด
การรับรูถึงทางเลือกในระดับที่แตกตางกัน ผูที่มีอายุสูงจะมีความรูสึกวาตนเองไมเปนที่ตองการ
หรือเปนที่นาสนใจสําหรับองคการอื่น ดังนั้นจึงเลือกอยูกับองคการเดิมตอไป   
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   ดักลาส (Douglas, 1979, p.124) ไดทําการวิจัยเร่ืองการวัดบรรยากาศองคการเพื่อการ
ริเร่ิมสรางสรรค โดยออกแบบสอบถามชื่อ The  Litwin and Stringer’s IOCQ เพื่อวัดการรับรู
บรรยากาศองคการ 9 มิติ ผลการวิจัยพบวา บรรยากาศองคการในดานมิติโครงสรางองคการ มิติ
รางวัล มิติความอบอุน มิติการสนับสนุน มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมิติความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน  มีลักษณะเปนบวกสวนมิติองคการในดานความรับผิดชอบ มิติความเสี่ยงภัย และมิติความ
ขัดแยงมีลักษณะเปนลบ 
   ออรเพน (Orpen, 1994, p.76)ไดศึกษาการรับรูบรรยากาศองคการ ที่มีผลตอทัศนคติ
ของพนักงานโดยทําการศึกษากับพนักงาน จํานวน 119 คน ในธุรกิจดานการใหบริการการเงิน  
ผลการวิจัยพบวา ระดับตําแหนงงานของคนในองคการมีผลตอการรับรูบรรยากาศองคการแตกตาง
กันโดยผูที่มีตําแหนงสูงกวามีการรับรูบรรยากาศองคการดีกวา และมีความพึงพอใจและทัศนคติตอ
งานเปนไปในทางบวก          
   บราวน และเลห (Brown & Leigh, 1996, p.89) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
บรรยากาศองคการกับการมีสวนรวมในงาน การใชความสามารถและผลการปฏิบัติงาน โดยผูวิจัย
สรางแบบวัดบรรยากาศองคการจากการรับรูบรรยากาศองคการทางดานจิตวิทยา ซ่ึงพบวาการรับรู
บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในงานการใชความสามารถและผลการ
ปฏิบัติงาน 
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการรับรู
บรรยากาศองคการของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต บริษัท อาซาฮีสมบูรณ อลูมิเนียม 
จํากัด โดยผูวิจัยไดเลือกใชแนวคิด ทฤษฎี การรับรูบรรยากาศองคการของลิทวินและสตริงเจอร 
(Litwin & Stringer) โดยแบงบรรยากาศองคการออกเปน 8 มิติ คือ ดานโครงสรางองคการ ดาน
ความทาทายและความรับผิดชอบ ดานความอบอุนและการสนับสนุน ดานการ          ใหรางวัลและ
การลงโทษ ดานความขัดแยง ดานมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานและความคาดหวัง ดานความเปน
อันหนึ่งอันเดียวและการจงรักภักดีตอกลุม และดานความเสี่ยงภัย และการรับความเสี่ยงภัย มาเปน
ตนแบบในการศึกษาการรับรูบรรยากาศองคการของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต
บริษัท อาซาฮีสมบูรณ อลูมิเนียม จํากัด   
 
 
 
 
 
 
 


