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บทคัดย่อ  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของบรรยากาศภายในองค์กร
ของกลุ่มพนักงานออฟฟิศที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ (LGBT) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากพนักงานออฟฟิศกลุ่ม LGBT จ านวน 400 ราย สุ่มตัวอย่าง
โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นแบบก้อนหิมะ (Snowball sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ พบว่า บรรยากาศภายในองค์กรสามารถจัดกลุ่มตัวแปรได้  
3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเป็นตัวตน (Fine) ความเป็นปรปักษ์ (Foe) และความเป็นมิตร (Friend) 
โดยทั้ง 3 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรข้อค าถามท้ังหมด (Explain 
Variance - Cumulative) ได้ร้อยละ 50.55 และมีความน่าเชื่อถือผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ทั้งนี้  
องค์ประกอบความเป็นตัวตน สามารถอธิบายความแปรปรวนได้มากที่สุด รองลงมาคือ องค์ประกอบ
ความเป็นปรปักษ์ และสุดท้ายคือ องค์ประกอบความเป็นมิตร 
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ, พนักงานออฟฟิศ, ผู้ที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study was to analyze the exploratory factors of 
organizational climate of office workers with various gender identities (LGBT) in 
Bangkok and metropolis region. This research gathered data, using questionnaires, 
from 400 office workers. The non-probability snowball sampling technique was 
employed.  Then, the descriptive and exploratory factor analyses were applied.  The 
study found that variables could be divided into 3 components, namely Fine, Foe, 
and Friend.  All three factors, which could explain 50.55% of the variance of 
relationships among the items, had acceptable reliability. Among these 3 factors, the 
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ขอความท่ีปรากฏในบทความแตละเร่ืองในวารสารวิชาการเลมนี้     
ไมใชความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผูจัดทํา บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ความรับผิดชอบดานเนื้อหาและการตรวจรางบทความแตละเร่ือง 

เปนของผูเขียนบทความแตละทาน 


