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บทคัดย่อภาษาไทย 

58252348 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมองค์การ/ความสุขในการท างานของครู 

นาย วัลลภ บุตรเกตุ: วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ส าเริง อ่อนสัมพันธ์ุ 

 
การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) วัฒนธรรมองค์การ สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการท างานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียน จ านวน 52 โรง ผู้ให้
ข้อมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการ
โรงเรียน จ านวน 1 คน หัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระ จ านวน 1 คน และครู จ านวน 3 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
ทั้งหมด จ านวน 312 คน โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของ
โรงเรียนตามแนวคิดของแพตเตอร์สัน, เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ และความสุขในการท างานของครู ตามแนวคิดของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถิติที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ 
มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. วัฒนธรรมองค์การ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การยอมรับ ความเอื้ออาทร ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความหลากหลายของบุคลากร เปูาประสงค์ขององค์กร การมอบอ านาจ ความเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
ความไว้วางใจ ความมีคุณภาพ  การตัดสินใจ 

2. ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ทางสงบ ครอบครัวดี หา
ความรู้ น้ าใจงาม  ใช้เงินเป็น สังคมดี สุขภาพดี การผ่อนคลาย 

3.  วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะที่คล้อย
ตามไปในทิศทางเดียวกัน 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252348 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : ORGANIZATIONAL CULTURE / HAPPY WORKPLACE 

MR. WANLOP BUTKET : ORGANIZATIONAL CULTURE AND HAPPY 
WORKPLACE OF TEACHERS IN SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL 
SERVICE AREA OFFICE 9 THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SAMRERNG 
ONSAMPANT, Ph.D. 

This research is a descriptive research. The research purposes were to determine    1) the 
organizational culture under the Secondary Educational Service Area Office 9 2) The happy workplace of 
teacher in school under the Secondary Educational Service Area Office 9 3) the relationship between the 
organizational culture and the happy workplace of teacher’s in school under the Secondary Educational 
Service Area Office 9. The samples were 52 schools under the secondary educational service area office 
9. The respondents in each school were a director, a deputy director or assistant to the school director 
and 3 teachers with the total of 312. The research instrument was a questionnaire concerning the 
organizational culture based on the concept of Patterson, Purkey and Parker and the happy workplace of 
teachers based on Thai Health Promotion Foundation. The statistical were used to analyze data included 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s product-moment correlation 
coefficient. 

The results of this research were as follows : 

1. The organizational culture under the Secondary Educational Service Area Office 9, 
collectively and individually,was found at a high level; ranking from the highest mean to the lowest 
mean : Acceptance, Generosity, Honesty, Workforce Diversity, Organization Goals, Devolution, 
Organization Unity, Trust, Quality, and Decision making. 

2.The happy workplace of teacher in school under the Secondary Educational Service Area 
Office collectively and individually, was found at a high level; ranking from the highest mean to the 
lowest mean : Happy soul , Happy Family, Happy brain , Happy heart , Happy money , Happy society, 
Happy body , and Happy relax . 

3. The relationship between organizational culture  and the happy workplace of teacher in 
school under the Secondary Educational Service Area Office 9 was found at .01 level of a statistical 
significance. 
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บทท่ี 1  

บทน า 
 

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่ทหารบก 
ทหารเรือ ทหารอากาศ ต ารวจ และอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนาม ในงานพระราชพิธี
รัชดาภิเษก 8 มิถุนายน 2514 ท่ีกล่าวว่า “ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับ
อวัยวะท้ังปวง ท่ีประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย  ชีวิตร่างกายด ารงอยู่ได้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อย
ท างานเป็นปรกติพร้อมกันอย่างไร ชาติบ้านเมืองก็ด ารงอยู่ได้เพราะสถาบันต่าง ๆ ต้ังมั่นและปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น” จากพระบรมราโชวาทแสดงให้ว่าการที่ประเทศชาติจะพัฒนาได้ 
ต้องเกิดจากการร่วมมือกันของสถาบันต่างๆ จะต้องการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนท่ีได้รับมอบหมายให้
ดี จึงจะสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าได้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นสถาบันหนึ่งท่ีมีอยู่ใน
ประเทศเพื่อก าหนดนโยบายต่างๆ ให้สถานศึกษาต่างๆ เพื่อปฏิบัติไปในทางเดียวกันเพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนาต่อคนในชาติ ส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาตามไปด้วย แสดงให้เห็นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือ
หนึ่งท่ีสามารถใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุดภายในประเทศ 
ดังนั้นการจะพัฒนาประเทศในมีความเจริญรุ่งเรืองเทียวเท่ากับอารยประเทศ จะต้องเริ่มต้นท่ีการ
พัฒนาการ ศึกษา 1 กระทรวง ศึกษาธิ การ จึง ไ ด้มี การก าหนดแผนพัฒนาการ ศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี12 เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ท้ังท่ีอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการได้น าไปเป็นกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ต้ังแต่เกิดจนตลอดชีวิต ให้บรรลุผล
ตามเปูาหมายของแผนฯ โดยจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานท า
และสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ รวมท้ังมีความเป็นพลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based 
Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมี

                                                             
1 ส านักงานเลขาธิการ . “ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2575 ” 

กรุงเทพฯ . 2559. 
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รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า2 และการจะน าประเทศไปสู่ประเทศท่ี
พัฒนาได้แล้วนั้น จะต้องมีการพัฒนาจากจุดท่ีเล็กท่ีสุด แต่มีส าคัญท่ีสุด นั้นคือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์นั้นเอง เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงต้องมีการการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของ บุคลากร เพื่อลดความเครียด ความวิตกกังวล และสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีในท่ีท างาน ซึ่งกระบวนการ สร้างองค์กรแห่งความสุข คือ การสร้างสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ สังคม บุคลากร และชุมชนให้เอื้อ ต่อการท างาน ผู้บริหารให้ความส าคัญ แสดงภาวะ
ผู้น าและสร้างความเช่ือมั่น ทุกคนในองค์กรได้มี ส่วนร่วมเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัย
แห่งความส าเร็จนั้นคือ การที่ทุกคนในองค์กรได้ ร่วมมือกันเปล่ียนแปลงต้ังแต่เริ่มแรก และมีส่วนร่วม
ในการสร้างองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน ย่อมส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืนและมี
คุณภาพ3 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเป็นแผนแม่บท
หลักในการพัฒนาประเทศท่ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ี
สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม มี
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  ในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข    ในสังคม” จึงได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์และวางเปูาหมายท่ีสามารถตอบสนองการพัฒนาท่ีส าคัญในด้านต่างๆ 4 จากแผนพัฒนา
ฉบับดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้น านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ภายใต้โมเดล “สพม.9 : ก้าวพอดี 

                                                             
2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, “แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับ

ท่ี12”, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.mua.go.th/users/bpp/ 
main/download/plan/EducationPlan12.pdf 

3 ก้านทอง บุหร่า, "องค์กรแห่งความสุข: แนวคิด กระบวนการ และบทบาทของนักบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์" ,วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์28, 3 (กันยายน-ธันวาคม 
2560): 69-70. 

4 เรื่องเดียวกัน 
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สู่ 9 คุณภาพ”5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญท่ีวัฒนธรรมองค์การมีส่วนช่วยในการพัฒนาแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนาองค์การ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อก่อให้เกิดคนท่ีมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม 
และเมื่อคนในองค์การมีคุณภาพแล้ว ย่อมส่งผลให้องค์การมีคุณภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งการพัฒนาคนและ
องค์การนั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ และคนในฐานะกลไกการขับเคล่ือนงานใน
องค์กรนับเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก องค์กรต่าง ๆจึงเริ่มหันมาให้ความ
สนใจในการบริหารงานควบคู่กับการบริหารคน  “แนวคิด Happy Workplace ซึ่งเป็น
กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเปูาหมายและยุทธศาสตร์  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
องค์กร เพื่อให้คนมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง น าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”6 โดยการ
มุ่งเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กรเพื่อให้คนท างานมีความสุข มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดย
ผ่านเครื่องมือท่ีช่วยออกแบบรูปแบบกิจกรรม/ โครงการสร้างสุขในองค์กรท่ีเรียกว่า “Happy 8” 
หนึ่งในนั้นคือ “ปัจจัยในด้านวัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศในท่ีท างาน” แสดงให้เห็นว่า การ
สร้างบรรยากาศท่ีดีในท่ีท างานจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีเอื้อให้บุคลากรในองค์กรเกิดพฤติกรรมองค์กรใน
ลักษณะท่ีสร้างสรรค์ ซึ่งหากพฤติกรรมดังกล่าวของสมาชิกในองค์กรมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  จน
น าไปสู่การพัฒนา หรือสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์การรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีมุ่งเน้นบรรยากาศการท างานท่ีดี
ในการท างานร่วมกันของบุคลากรในองค์กร ซึ่งนับเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญท่ีท าให้บุคลากรรู้สึกรักและ
ผูกพันกับเพื่อนร่วมงานและองค์กร เมื่อคนในองค์กรมีความรักและรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรแล้ว เมื่อ
องค์กรเผชิญกับภาวะวิกฤต ประสบปัญหา บุคลากรเหล่านี้ก็จะอยู่เคียงข้างองค์กร มีความเช่ือและ
ทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างเต็มท่ี ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้องค์กรอยู่ได้ จึงเป็นท่ีมาของการ
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้องค์กร เป็นเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรจากภายในซึ่งหาก
องค์กรใดมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีแข็งแกร่งและเหมาะสมกับบริบทของการเปล่ียนแปลงของสังคมในยุค
ปัจจุบัน ย่อมสามารถฝุาฟันอุปสรรคความยากล าบากในภาวะวิกฤตได้ดีกว่าองค์กรอื่นเสมอซึ่งปัจจุบัน
องค์กรต่างมีการก าหนดค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติตนของบุคลากรใน
ด าเนินงานภายในองค์กรจะสามารถน าไปสู่การสร้างหรือเปล่ียนแปลงรูปแบบพฤติกรรมของคนใน
องค์กรให้มีธรรมเนียมปฏิบัติแห่งความมีน้ าใจของพนักงาน รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รักองค์กร

                                                             
5
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, “แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561”, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จากhttp://www.mathayom9.go.th/ 
webspm9/data/polycy_spm961.PDF 

6 จุฑามาศ แก้ววิจิตรและคณะ,123สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข, (นนทบุรี:สองขาครีเอช่ัน 
จ ากัด,2556),9. 
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และรักเพื่อนร่วมงาน และเป็นธรรมเนียมท่ีบุคลากรทุกคนรับรู้ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนน าไปสู่
พฤติกรรมการให้ท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรด้ังเดิม หรือเกิดเป็นวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ได้
อย่างไร และสามารถสร้างให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมหลักองค์กร
ซึ่งเป็นการพัฒนาคนควบคู่กับการพัฒนาองค์กรโดยการเช่ือมโยงงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กรซึ่งนับเป็นจุดเช่ือมต่อเข้าสู่นโยบายขององค์กรได้ในท่ีสุด อันจะท าให้งานสร้างเสริม
สุขภาวะองค์กรมีความยั่งยืนและยังประโยชน์ต่อองค์กรต่อไปอีกด้วย เมื่อโรงเรียนน าแนวคิด Happy 
Workplace มาใช้ภายในโรงเรียนย่อมก่อให้เกิดผลแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วย
เช่นกัน เนื่องจากโรงเรียนถือเป็นองค์กรท่ีการศึกษาท่ีส าคัญ และผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นผู้ท่ีจะพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นทรัพยากรท่ีมี
คุณภาพ จึงจะส่งผลให้วัฒนธรรมองค์การมีคุณภาพ และเข้มแข็งตามไปด้วย โดยการท่ีจะท าให้
วัฒนธรรมองค์การมีคุณภาพนั้นก็ต้องมีการท าให้โรงเรียนเป็นสถานท่ีท างานท่ีมีความสุขด้วยเช่นกัน 

  

ปัญหาการวิจัย 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับ
ให้ดียิ่งขึ้น เพราะมีคะแนน ต่ ากว่าร้อยละ 85 มีดังนี้ 1. การปฏิบัติหน้าท่ี พบว่าบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ยังมีปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสปฏิบัติงาน ไม่
เพียงพอ หรือด าเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และไม่เท่า
เทียมกัน ส่งผลให้ความมีคุณภาพขององค์การด้อยลง 2. การมอบอ านาจ พบว่าบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ  
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งยังไม่เป็นธรรมเท่าท่ีควรและมีเลือก
ปฏิบัติ ส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษาขาดแรงจูงใจในการท างาน 3. คุณภาพการด าเนินงาน พบว่า
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไม่
ตรงไปตรงมา มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ไม่ค านึงค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นการไม่ 
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ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้องค์กรได้รับความเสียหาย และยังมีคุณภาพการด าเนินงานไม่
ดีเท่าท่ีควร7 

นอกจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นรายตัวชี้วัด ท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังพบว่ายังมีอีกหลายตัวช้ีวัดควร
มีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น เช่น 1. การใช้งบประมาณ พบว่าการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่คุ้มค่า ไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่าท่ีควร และยังมีการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง ควรมีการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  ตนเองได้ 
จึงจะสอดคล้องกับการใช้เงินเป็น จะส่งผลให้หน่วยงานมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น พร้อมท้ังใช้งบประมาณ
พัฒนาได้ตรงจุด เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาในองค์กร 2. การแก้ไขปัญหาการทุจริต พบว่าส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามีการออกนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันการทุจริต ในหน่วยงานยังมีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงพอ และจัดท าแผนงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ควรท าให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ท่ีจะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และ
จะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้  บุคลกรภายใน การร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝูาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการ
น าผลการตรวจสอบของฝุายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน 
เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 อีกด้วย8 นอกจากสภาพปัญหาข้างต้นแล้วตาม
เอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้น าเสนอข้อมูลจ านวนครูท่ีเข้ารับ
การพัฒนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร โดยมีครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ จ านวน 2,207
คน คิดเป็นร้อยละ64.82 และครูท่ีไม่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ จ านวน 1198 คน คิดเป็นร้อยละ
35.18 แสดงให้เห็นว่าการหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าท่ีควร เนื่องจากครู

                                                             
7 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, “แผนปฏบิัติการโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”, เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม 2563, เข้าถึงได้จาก 
http://www.mathayom9.go.th/webspm9/data/planp63.pdf 

8 เรื่องเดียวกัน 
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หลายท่านยังไม่เห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเองเพื่อน าความรู้ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน9 

จากสภาพปัญหาข้างต้นท าให้ผู้วิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อทราบวัฒนธรรมองค์การ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 , เพื่อทราบความสุข
ในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ เพื่อทราบ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อน าผลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การให้เป็น
องค์การท่ีมีวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็งและมีความสุขต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย และสามารถตอบปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจน ผู้วิจัยจึง
ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อทราบ วัฒนธรรมองค์การ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
2. เพื่อทราบ ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา     

มัธยมศึกษา เขต 9 
3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการท างานของครูใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

ข้อค าถามของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดข้อค าถามเพื่อตอบปัญหาดังนี้ 
1. วัฒนธรรมองค์การ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  อยู่ในระดับใด 
2. ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 อยู่ในระดับใด 
3. วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สัมพันธ์กันหรือไม่ 
 

                                                             
9
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, “รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561”, เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
http://www.mathayom9.go.th/webspm9/data/report61.pdf 
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สมมติฐานของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสมมติของการวิจัยดังนี้ 
1. วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

อยู่ในระดับปานกลาง 
2. ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง 
3. วัฒนธรรมองค์การสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีระบบแบบเปิดของลูเน็นเบอร์กและออร์นสไตน์ ท่ี
กล่าวถึงองค์การว่า องค์การเป็นระบบหนึ่ง ๆ ท่ีประกอบด้วยชุดขององค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กันอย่าง
เป็นเอกภาพเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายขององค์การร่วมกัน ชุดขององค์ประกอบดังกล่าวมี 5 ประการดังนี้ 
1) ปัจจัยปูอนเข้า (Inputs) 2) กระบวนการเปล่ียนแปลง (Transformational process) 3) ปัจจัย
ปูอนออก (Outputs) 4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และ 5) สภาพแวดล้อม (Environment) มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จะขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไม่ได้ และจะท างานร่วมกันเป็นวัฎจักร เมื่อส่วนหนึ่งมี
ปัญหาส่วนอื่นก็จะหยุดชะงักไปด้วยในขณะเดียวกันธรรมชาติของระบบจะต้องมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ(Feedback) ซึ่ ง เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้ระบบยืนยาวอยู่ ไ ด้ นอกจากนี้ระบบยังมี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและระบบจะสร้างผลผลิตให้กลับสภาพแวดล้อม10 สถานศึกษาถือว่า
เป็นองค์การท่ีมีลักษณะเป็นระบบเปิด มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตัวปูอนในระบบ
การศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ นโยบายการศึกษา บุคลากร งบประมาณ และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งจะ
ด าเนินการผ่านกระบวนการตามภารกิจของสถานศึกษา ได้แก่ กระบวนการบริหาร ประกอบด้วย 
วัฒนธรรมองค์การ ความสุขในการท างาน และการนิเทศและประเมินผล การมีระบบการบริหารงานท่ี
มีคุณภาพจะส่งผลให้ผลผลิตขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับแบบ
วัฒนธรรมองค์การโรงเรียนของดราฟ (Daft) ได้กล่าวถึงปัจจัยแวดล้อมภายนอกมีผลต่อวัฒนธรรม
องค์การ ภายในองค์การหนึ่งๆ อาจมีวัฒนธรรมย่อยท่ีแตกต่างกันได้ แต่วัฒนธรรมท่ีเป็นแก่นหลักจะ
เหมือนกัน เพราะอยู่ภายใต้องค์การเดียวกัน วัฒนธรรมแก่นนี้คือส่ิงท่ีช่วยยึดเหนี่ยวและส่งเสริมให้

                                                             
10 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 

Concepts and Practices, 6th ed. (California: Wadworth, 2012), 20-22.  
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องค์การไปสู่ความส าเร็จ11 แพตเตอร์สัน  เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ (Patterson,Purkey and Parker) 
ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรท่ีเป็นสถานศึกษาว่ามีประเด็นต่างๆท่ีเป็นตัวบ่งช้ีได้ 10 ประการ คือ         
1) วัตถุประสงค์ของโรงเรียน (School purposes) 2) การมอบอ านาจ (Empowerment)               
3) การตัดสินใจ (Decision making) 4) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน (Sense of 
community) 5) ความไว้วางใจ (Trust) 6) ความมีคุณภาพ (Quality) 7)การยอมรับ(Recognition)                            
8) ความเอื้ออาทร (Caring) 9)ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity ) และความหลากหลายของบุคลากร 
(Diversity)  

ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุขนั้น จุฑามาศ  แก้วพิจิตร ได้ให้ความหมายของ
องค์กรแห่งความสุข หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเปูาหมาย และยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้คนมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง น าพาองค์กรไปสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยองค์กรแห่งความสุขมีลักษณะท่ีส าคัญคือ คนท างานมีความสุข ท่ีท างานน่าอยู่ 
และชุมชนสมานฉันท์12 และได้กล่าวถึงลักษณะขององค์กรแห่งความสุข13 คือ คนท างานมีความสุข ท่ี
ท างานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ ดังนี้   1) คนท างานมีความสุข (Happy People) คือ องค์กรต้อง
ตระหนักว่าพนักงานเป็นบุคลากรท่ีส าคัญขององค์กร  ดังนั้นต้องส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นมือ
อาชีพ มีความเป็นอยู่ มีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีศีลธรรมอันดีงาม และเอื้ออาทรต่อตนเองและสังคม 
คนท างานมีความสุข เพราะมีสุขภาพและจิตใจท่ีดี มีความมั่นคงในชีวิตด้านการงาน เศรษฐกิจ และ
สังคม  2) ท่ีท างานน่าอยู่ (Happy Home) องค์กรต้องท า ให้ท่ีท างานเป็นเหมือนบ้านหลังท่ี 2 ของ
พนักงาน แก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องงาน สร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร 3) ชุมชน
สมานฉันท์ (Happy Team Work) องค์กรต้องมีความสามัคคี ท างานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
และเอื้ออาทรต่อสังคมรอบข้าง โดยองค์กรแห่งความสุขจะเกิดขึ้นได้จากความสุข 8 ประการ14 
ประกอบด้วย เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพดีดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น  (Happy Body) เป็นผู้ท่ีมีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น (Happy Heart) เป็นผู้ท่ีสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) เป็นผู้

                                                             
11Richard L. Daft, Leadership: Theory and Practice (Orlando: The Dryden 

Press, 1999), 194. 
12 จุฑามาศ  แก้ววิจิตรและคณะ,123สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข, ,(นนทบุรี:สองขาครี

เอช่ัน จ ากัด,2556),9. 
13 เรื่องเดียวกัน,7. 
14ส านักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ, 

องค์กรแห่งความสุข(Happy Workplace),เข้าถึง 15 พฤษภาคม 2559,เข้าได้จาก
http://www.happyworkplaceclinic.com 
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รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงานของตนเอง (Happy Brain) เป็นผู้มีคุณธรรมและ ความกตัญญู 
(Happy Soul) เป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money) เป็นผู้ท่ีรักและดูแลครอบครัวตนเองได้ (Happy 
Family) เป็นผู้ท่ีรักและดูแลองค์กร/สังคมของตนเองได้ (Happy Society) จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัย
น ามาเป็นขอบข่ายของทฤษฎีเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงได้ดังแผนภูมิท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 
ท่ีมา : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: Concepts 
and Practices, 6thed. (CA: Wadworth Publishing, 2012), 20-22.  
        : Jerry L.Patterson, Stewart C Purkey and Jackson V. Parker, “Guiding Beliefs of 
Our School District.” In Productive School Systems for a Nonrational World (New York 
: Magraw-Hill Book Company 1986), 50-51. 
         : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),HR&HAPPY WORKPLACE, 
(กรุงเทพมหานคร : แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน, 2551), 2-3. 

สภาพแวดล้อม(Environment) 

 

กระบวนการ (Process) 

-การบริหารจัดการ 

-วัฒนธรรมองค์การ 

 

-ความสุขในการท างาน

ของครูในโรงเรียน 

-การนิเทศและประเมินผล 

-การเรียนการสอน 

ผลผลิต(Output) 

-คุณภาพสถานศึกษา 

-คุณภาพบุคลากร 

-ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

ปัจจัยน าเข้า(Input) 

-นโยบายการศึกษา 

-บุคลากร 

-งบประมาณ 

-อุปกรณ์อื่นๆ 

ผลย้อนกลับ(Feedback) 

องค์กร (Organization) 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการทราบถึงวัฒนธรรมองค์กับความสุขในการท างานของครู
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในด้านวัฒนธรรมองค์การ           
ของแพตเตอร์สัน เพอร์กื้และพาร์เกอร์ (Patterson,Purkey and Parker) ซึ่งมีหัวข้อท่ีจะใช้ใน
การศึกษา 10 ประการ ประกอบด้วย 1) ความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา(organization purposes) 
2) การมอบอ านาจ (empowerment) 3) การตัดสินใจ (decision making) 4) ความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของสถานศึกษา (sense  of community) 5) ความไว้วางใจ (trust)  6) ความมีคุณภาพ 
(quality) 7) การยอมรับ ( recognition) 8) ความเอื้ออาทร (caring) 9) ความซื่อสัตย์สุจริต 
(integrity) 10) ความหลากหลายของบุคลากร(diversity)15 ส่วนความสุขในการท างานของครูใน
โรงเรียน ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกอบด้วย ความสุข 8 
ประการ ดังนี้ 1) สุขภาพดี (Happy body) 2) น้ าใจงาม (Happy heart) 3) สังคมดี (Happy 
society)   4) การผ่อนคลาย (Happy relax) 5) หาความรู้ (Happy brain)  6) ทางสงบ(Happy 
soul) 7) ใช้เงินเป็น (Happy money) 8) ครอบครัวดี (Happy family)16   ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ทาง
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย สรุปไว้ดังแผนภูมิท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
15 Jerry L.Patterson,Stewart C Purkey and Jackson V. Parker, “Guiding Beliefs 

of Our School District.” Productive School Systems for a Nonrational World (New 
York : Magraw-Hill Book Company,1988),107-109. 

16 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),HR&HAPPY WORKPLACE, 

(2551),2-3 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตการวิจัย 
ท่ีมา : Jerry L.Patterson,Stewart C Purkey and Jackson V. Parker, “Guiding Beliefs of 
Our School District.” Productive School Systems for a Nonrational World (New York : 
Magraw-Hill Book Company,1986),50-51 
      : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),HR&HAPPY WORKPLACE, 
(2551),2-3. 

 
 
 

 

 

 

1. ความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา(X1) 

2. การมอบอ านาจ (X2) 

3. การตัดสินใจ (X3)         

4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (X4)  

5. ความไว้วางใจ (X5) 

6. ความมีคุณภาพ (X6) 

7. การยอมรับ (X7) 

8. ความเอื้ออาทร (X8) 

9. ความซื่อสัตย์สุจริต (X9) 

10. ความหลากหลายของบุคลากร(X10) 

 

1.สุขภาพดี (Happy body Y1) 

2.น้ าใจงาม (Happy heart Y2) 

3.สังคมดี (Happy society Y3) 

4.การผ่อนคลาย (Happy relax Y4) 

5.หาความรู้ (Happy brain Y5) 

6.ทางสงบ (Happy soul Y6) 

7.ใช้เงินเป็น (Happy money Y7) 

8.ครอบครัวดี (Happy family Y8) 

 

วัฒนธรรมองค์การ (Xtot) ความสุขในการท างานของครู     

ในโรงเรียน (Ytot) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อให้เข้าใจความหมายเฉพาะของค าท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ตรงกัน ผู้วิจัยให้นิยาม
ความหมายดังนี้ 

วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง แบบแผนการปฏิบัติ ขอบเขตของค่านิยม สัญลักษณ์ของ
องค์การ ระเบียบแบบแผน ความเช่ือและพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อโครงสร้าง
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่ในองค์การต่างให้การยอมรับและ
ยึดถือปฏิบัติกันและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของคนรุ่นหลังสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ทุก
คนท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเปูาหมายขององค์การท่ีวางไว้ อันจะท าให้แต่ละองค์การมีลักษณะท่ี
แตกต่างกันออกไปตามเปูาหมายขององค์การนั้นๆ โดยมีองค์ประกอบ 10 ประการ 1) ความมุ่ง
ประสงค์ของสถานศึกษา(organization purposes) 2) การมอบอ านาจ (empowerment)             
3) การตัดสินใจ (decision making)  4) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (sense  of 
community) 5) ความไว้วางใจ (trust)  6) ความมีคุณภาพ (quality) 7) การยอมรับ (recognition) 
8) ความเอื้ออาทร (caring)  9) ความซื่อสัตย์สุจริต (integrity) 10) ความหลากหลายของบุคลากร
(diversity)  

ความสุขในการท างานของครู หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรให้มีความสุขใน
การท างานให้บรรลุเปูาหมาย และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้คนมีความ
พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง น าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยความสุข 8 ประการ 
คือ 1) สุขภาพดี Happy Body 2) น้ าใจงาม Happy Heart 3) สังคมดี Happy Society                     
4) การผ่อนคลาย Happy Relax 5) หาความรู้ Happy Brain 6) ทางสงบHappy Soul                      
7) ใช้เงินเป็น Happy Money 8) ครอบครัวดี Happy Family 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมายถึง โรงเรียนท่ีมีการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1-6 โดยมี 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครปฐม จ านวน 29 โรง และจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 32 โรง รวมท้ังส้ิน 61 โรง 

 

 
 
 
 

 



 13 
 

บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 

ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ“วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับความสุขในการท างานของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” โดยผู้วิจัยได้แบ่งสาระส าคัญออกเป็น             
4 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนของแพตเตอร์สัน เพอร์กี้และ
พาร์เกอร์ (Patterson,Purkey and Parker) ส่วนท่ีสอง เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการท างาน
ของครู ตามแนวคิดของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ส่วนท่ีสาม  เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 ส่วนท่ีส่ี เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) 

 
วัฒนธรรมองค์การ เป็นวิถีชีวิตท่ีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งจะกลายเป็น

นิสัยและความเคยชิน และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเช่ือ ค่านิยม 
รวมท้ังภาษาวัตถุส่ิงของต่าง ๆ วัฒนธรรมท าให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีการอยู่ร่วมกั นอย่างมี
ระเบียบ ผลของวัฒนธรรมจะออกมาในรูปจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมท่ีใช้ในการตัดสินใจหรือวินิจฉัย
ส่ังการ จริยธรรมองค์การถือเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้การด าเนินงานขององค์การก้าวหน้าและส่งผล
ให้องค์การได้รับความเช่ือถือจากสังคม ดังนั้นองค์การทุกประเภทจึงจ าเป็นอย่างยิ่ งท่ีจะต้องน า
จริยธรรมมาใช้ในการบริหารและแก้ไขปัญหาองค์การอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้รับความเช่ือถือ ภาพพจน์ท่ี
ดี อันน ามาซึ่งช่ือเสียง เกียรติยศและความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์การ ในองค์การเกิดจากการ
รวมกลุ่มของคนอย่างมีระเบียบนั้น บุคคลจะกระท าการไปสู่เปูาหมายใด ๆ ได้นั้น เขาอาศัยศูนย์รวม
ของใจหรือจิตใจเป็นตัวน า เมื่อปัจเจกบุคคลมารวมกันในองค์การมีจิตใจแตกต่างกันไป ส่ิงท่ีจะผูก
ความแตกต่างของจิตใจเหล่านี้ให้อยู่ด้วยกันได้และท างานไปในทิศทางเดียวกันได้ หรือมีค่านิยมใน
เรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะค่านิยมท่ีเกี่ยวกับงานในหน่วยงานท่ีตนเองมีวิถีชีวิตอยู่สอดคล้องกันได้ ส่ิง ๆ 
นั้นก็คือ “วัฒนธรรม” ในองค์การ การศึกษาวัฒนธรรมในองค์การได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน 
เมื่อการเปล่ียนแปลงของสังคมมีผลกระทบต่อองค์การ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สามารถท าให้งานง่ายข้ึนและท าให้การท างานในยุคข้อมูลข่าวสารหรือยุคโลกาภิวัตน์สามารถจัดขนาด
องค์การให้เล็กลง มีการกระจายอ านาจออกไปให้บริการอย่างกว้างขวางเฉพาะพื้นท่ี เฉพาะราย 
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เฉพาะด้าน จนกลุ่มคนเหล่านี้มีเปูาหมายเฉพาะของกลุ่ม เช่น กลุ่มนิติกร กลุ่มบัญชี กลุ่มบริหารงาน
บุคคล และกลุ่มอื่น ๆ  กลุ่มเหล่านี้อาจมีช่ือเป็นแผนก ฝุาย กอง กรม หรือกระทรวงก็ได้ อย่างไรก็ดี
จะมีสายโยงใยคือ วัฒนธรรมในการท างาน เป็นศูนย์รวมของจิตใจจากองค์การต่าง ๆ เพื่อให้องค์การ
สามารถท างานมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันได้ 
 

ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ 

ในเรื่องความหมายของวัฒนธรรมองค์การ ได้มีนักวิชาการท้ังในประเทศและนอกประเทศ ได้
น าเสนอไว้ 2 มิติ ดังนี้  มิติท่ี 1 นักวิชาการของต่างประเทศ ได้แก่  

แพตต้ีเกิล (Pettigrew) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ระบบความหมายท่ีกลุ่ม
ยอมรับในช่วงเวลาหนึ่ง รวมถึง ความเช่ือ ภาษาและประเพณี17  

ในขณะท่ีกอร์ดอนและคณะ (Gordon and others) ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การ
(Corporate Culture)ว่าเป็นระบบค่านิยมความเช่ือและพฤติกรรมร่วมกันของคนในองค์การซึ่งจะ
เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างในการสร้างบรรทัดฐานของกลุ่มวัฒนธรรมจะช่วยให้บุคคลรู้ว่าเขาจะต้องท า
อะไรและต้องประพฤติหรือมีพฤติกรรมอย่างไร18  

และอีกส่วน คอล์บ,รูบิน และออสแลนด์ (Kolb, Rubin and Osland) ได้ให้ความหมายของ
วัฒนธรรมองค์การไว้ว่า เป็นรูปแบบของคติฐานท่ีท าให้กลุ่มได้เรียนรู้ ท่ีจะคิดประดิษฐ์ พัฒนา 
แก้ปัญหาในการปรับตัวจากภายนอกและบูรณาการจากภายใน19  

อีกท้ังเซอร์เมอร์ ฮอร์น , ฮันท์ และออสบอน (Schermer horn,Hunt and Osborn) ได้ให้
ความหมายของวัฒนธรรมองค์การว่าเป็นระบบของกิจกรรมค่านิยม คุณค่า และความเช่ือร่วมกันซึ่ง
พัฒนาขึ้นในองค์การและใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ20  

                                                             
17 Pettigrew,“On studying Organization Cultuer”, In Administrative Science 

Quarterly (n.p.,1979),570 
18 Gordon,J.R. and others, Management and Organizational 

Behavior.Needham Height (Massachusetts : Allyn and Bacon,1990),621. 
19 Divid A. Kolb, Irwin M. Rubin and Joyce S. Osland,The Organizational 

Behavior Leader.5th ed.(Englewood Cliffs,NJ : Prentice-Hall,1991),370. 
20 Schermerhorn, J.R.,Hunt. J.G. and Osborn R.N., Organizational Behavior .6th 

ed.(New York:John wiley and Son.,1997),267. 
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โดยมี ร็อบบินส์ (Robbins) ได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่าวัฒนธรรมองค์การมีลักษณะเฉพาะของแต่
ละองค์การจะท าให้มองเห็นความแตกต่างระหว่างองค์การหนึ่งและนอกจากวัฒนธรรมองค์การจะท า
ให้เกิดความยึดมั่นผูกพันของคนในองค์การแล้วยังช่วยลดความยึดมั่นในตนเองของสมาชิกอีกด้วย อัน
เป็นผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในองค์การมากยิ่งขึ้น ประเด็นส าคัญนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้ว
ยังพบว่าวัฒนธรรมองค์การก่อให้เกิดจิตส านึกและกลไกในการควบคุมในองค์การโดยมิต้องใช่ระบบ
ทางการบริหารในการควบคุมสมาชิกในองค์การ21  

โดยแพทเทอร์สัน, เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson Purkey and Parker) กล่าวว่า 
วัฒนธรรมโรงเรียน หมายถึง กลุ่มของแนวความเช่ือร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียนซึ่งแสดงออกทาง
พฤติกรรมในการท างานของบุคลากร22  

และ ฮอฟสตีด ( Hofstede ) ให้ความหมายว่า วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง แบบแผน
ความคิด ความรู้สึกของสมาชิกท่ีได้รับการก าหนดร่วมกันภายในองค์กร ซึ่งมีผลท าให้สมาชิกของ
องค์กรนั้นแตกต่างไปจากสมาชิกขององค์กรนั้น23  

มิติท่ี 2 นักวิชาการในประเทศไทยได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ ดังนี้ 
สมคิด  บางโม ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การไว้ว่า หมายถึง ความคิด แบบแผน

ปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตของบุคลากรในองค์การหนึ่ง ๆ ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ในองค์การ ยอมรับ
และปฏิบัติเป็นประเพณีและใช้เป็นแบบแผนในการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกขององค์การ24   

สอดคล้องกับความหมายของ นิติพล  ภูตะโชติ ท่ีให้ไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การไว้ว่า หมายถึง 
แบบแผนท่ีเกี่ยวข้องกับความคิด ค่านิยม ความเข้าใจ ความเช่ือ ความรู้สึกของสมาชิกในองค์การ ซึง
เป็น บรรทัดฐานเพื่อให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันไปสู่สมาชิกรุ่นใหม่ วัฒนธรรมแต่ละองค์การ 
จะมีความแตกต่างกัน ซึงแต่ละองค์การจะมีการสร้างระเบียบแบบแผนเพื่อให้สมาชิกปฏิบัติร่วมกัน 
อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การจะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การหลายอย่าง เช่น ความ 
                                                             

21 Stephen P. Robbins, Organizational Behavior (Englewood Cliff : Prentices-

Hall,2003),524-525. 
22 Jerry L. Patterson, Purkey Stewart C. and Parker Jackson V. Productive 

School Systems for a Nonrational World (Virginia: Association for Supervision and 
Curriculum Development, 1986), 49. 

23 10 Culture’s Consquences : International Differences in work -Related 

Values (Beverly Hills, California:Sage Publications, 1980), 180. 
24

 สมคิด บางโม. องค์การและการจัดการ.  (กรุงเทพ: บริษัทวิทยพัฒน์  จ ากัด,2558),42 
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ร่วมมือของสมาชิก การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน สมาชิกในองค์การจะมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ 
นอกจากนั้น วัฒนธรรมองค์การยังมีผลต่อความส าเร็จและประสิทธิภาพของการท างานในองค์การ
ด้วย25   

และสมยศ นาวีการ  ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การคือ ค่านิยมความเช่ือความ เข้าใจและ
บรรทัดฐานร่วมกันของบรรดาสมาชิกภายในองค์การวัฒนธรรมเป็นบรรทัดฐานท่ีไม่เป็น ทางการและ
ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรท่ีผูกสมาชิกขององค์การเข้าด้วยกัน  

กล่าวโดยสรุป วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง แบบแผนการปฏิบัติ ความคิด ค่านิยม ความเช่ือ
รวมไปถึงประเพณี ท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน และส่งผลต่อโครงสร้างและพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่ในองค์การต่างให้การยอมรับและยึดถือปฏิบัติกันและ
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของคนรุ่นหลังสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ทุกคนท างานร่วมกันเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายขององค์การท่ีวางไว้ อันจะท าให้แต่ละองค์การมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไปตาม
เปูาหมายขององค์การนั้น 
 

หน้าที่ของวัฒนธรรม 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอหน้าท่ีของวัฒนธรรม
ท่ีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

ร็อบบินส์ (Robbins) ได้กล่าวว่าวัฒนธรรมในองค์การ ท าหน้าท่ีหลายประการ ประการท่ี
หนึ่ง วางขอบเขตของบทบาท ซึ่งบทบาทนั้นสร้างความแตกต่างระหว่างองค์การหนึ่งกับองค์การหนึ่ง 
ประการท่ีสอง สร้างความรู้สึกท่ีบ่งช้ีความเป็นสมาชิกขององค์การ ประการท่ีสาม วัฒนธรรมสนับสนุน
ให้บุคลากรรุ่นใหม่ มีความผูกพันต่อส่ิงท่ียิ่งใหญ่กว่าความสนใจส่วนตัวของแต่ละปัจเจกบุคคล 
ประการท่ีส่ี  วัฒนธรรมช่วยยกระดับความมั่นคงของระบบสังคม วัฒนธรรมเปรียบเสมือนกาวท่ีเช่ือม
ติดบุคคลในองค์การเข้าด้วยกัน โดยมีมาตรฐานท่ีเหมาะสมส าหรับบุคลากร ควรจะพูดอย่างไรและ
ควรจะท าอย่างไร ประการท่ีห้า วัฒนธรรมเปรียบดังกลไกในการควบคุมและความรู้สึกต่อการกระท า 
ซึ่งเป็นแนวทาง รูปแบบของทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร26 

โดย ดาฟท์ (Daft) เสนอว่า วัฒนธรรมองค์การนั้นมี จุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ                     
ประการท่ี 1 เพื่อบรูณาการเช่ือมโยงสมาชิกขององค์การ เข้าด้วยกันท า ให้สมาชิกรู้ว่าจะต้องติดต่อ
                                                             

25 นิติพล  ภูตะโชติ. พฤติกรรมองค์การ. (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2559),135. 

26 Robbins p. Stephen, Organizational Behavior (Englewood Cliff : Prentices-
Hall,2003),524-525. 
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สัมพันธ์กับคนอื่นในองค์การ อย่างไร (Internal integration) พวกเขาจะรู้วิธีในการท างานร่วมกัน 
โดยผ่านการก าหนดอ านาจและสถานภาพของสมาชิก ประการท่ี 2 เพื่อช่วยให้องค์การสามารถ
ปรับตัวโต้ตอบ กับสภาพแวดล้อมภายนอกได้ (external adaptation) เพราะว่า วัฒนธรรมจะช่วยให้
การปฏิบัติงานประจ าวันของพนักงานสามารถ บรรลุเปูาหมายและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ทันท่วงที27 

และสุพานี สฤษฎ์วานิช กล่าวว่า วัฒนธรรมมีหน้าท่ีหรือมีประโยชน์ต่อองค์การในลักษณะ
ต่างๆ ดังนี้ 1. ท าให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 2. ท าให้พนักงานเกิดความผูกพันกับ
องค์การ 3. เป็นเครื่องมือช้ีแนะแนวทางส าหรับพนักงานในการประพฤติปฏิบัติภายในองค์การ             
4. ช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จ 5. ช่วยองค์การในการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม 6. ช่วยในการถ่ายทอดเอกลักษณ์ (Identity) ขององค์การ28 
 

ลักษณะของวัฒนธรรม 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอลักษณะของ
วัฒนธรรมท่ีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

โดย ดายเออร์ และลุนด์เบอร์ก (Dyer and Lundberg) เสนอว่า ลักษณะวัฒนธรรม มี              
2 ระดับ คือ 1) วัฒนธรรมทางกายภาพ ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (Artifacts) เป็นระดับวัฒนธรรมพื้นผิวท่ีสุด
ซึ่งเป็นส่ิงมองเห็นจับต้องได้ สามารถ ได้ยินหรือรู้ สึกได้ง่าย เป็นค่านิยมท่ีเป็นสัญลักษณ์ 2) 
แนวความคิด (Perspectives) เป็นกฎเกณฑ์และ ค่านิยมร่วมทางสังคม เป็นแนวทางแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้น ช่วยให้สมาชิกในองค์การเข้าใจในการเผชิญ กับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น29 

และสเมอร์ซิช (Smircich) ได้ช้ีให้เห็น ว่า องค์กรสมัยใหม่มักมีวัฒนธรรมองค์กรปรากฏใน
หลายลักษณะควบคู่กันไป 1) มีลักษณะวัฒนธรรมหลัก (Integration Perspective) ซึ่งหมายความว่า 
สมาชิกองค์กรส่วนใหญ่หรือเกือบทุกคน มีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องบางเรื่อง 2) มีลักษณะ
วัฒนธรรมย่อยหลายวัฒนธรรม (Differentiation Perspective) หมายความว่า สมาชิกองค์กรมี
ค่านิยมความเช่ือส่วนใหญ่ต่างกัน 3) ลักษณะปรากฏวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด ( Ambiguity 
Perspective) นั่นคือ สมาชิกองค์กรมีค่านิยมความเช่ือตรงกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง และไม่ชัดเจนบ้าง 

                                                             
27 Daft, R.L. ,Organization Theory and Design, (OH: South Western Cengage) 
28

 สุพานี สฤษฎ์วานิช,พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่กรุงเทพฯ,(โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.) 
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จนยากท่ีจะสรุปเป็นแบบแผนท่ีแน่นอนได้ ถ้าจะมีความเห็นพ้อง ต้องกันก็คงเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นในบาง
สถานการณ์เท่านั้น30 

ซึ่ง ร็อบบินส์ (Robbins) ได้กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรมขั้นต้นไว้ 7 ประการ ได้แก่ 
1.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความกล้าเส่ียง  Innovation and risk taking : risk 

tolerance หมายถึง ระดับขั้นปริมารต่อการกระตุ้นให้บุคลากรสร้างนวัตกรรม และเพื่อปฏิบัติท่ีจะ
เลือกความเส่ียงให้มีน้อยท่ีสุด 

2.การให้ความสนใจในรายละเอียด Attention to detail หมายถึง ระดับขั้นปริมาณต่อ
ความคาดหวังให้บุคลากรแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา สามารถวิเคราะห์ และมีความต้ังใจปฏิบัติใน
รายละเอียดของงาน 

3.การมุ่งผลส าเร็จหรือผลงาน Outcome orientation หมายถึง ระดับขั้นปริมาณซึ่งให้
ด าเนินการจัดการมุ่งถึงผลลัพธ์เป็นเปูาหมายมากกว่าการค านึงถึงเทคนิค และกระบวนการท่ีจะให้
ส าเร็จได้ผลลัพธ์ออกมา 

4. การให้ความส าคัญกับบุคคล People orientation หมายถึง ระดับขั้นปริมาณซึ่งให้มีการ
ตัดสินใจในการจัดการ โดยพิจารณาถึงผลกระทบของผลลัพธ์ “คน” ในองค์การ 

5. การท างานเป็นทีม Team orientation หมายถึง ระดับข้ันปริมาณของการปฏิบัติกิจกรรม 
ด้วยการท างานเป็นทีมมากกว่าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

6. การท างานเชิงรุก Aggressiveness หมายถึง ระดับขั้นปริมาณของการแสดงออก ในการ
ปฏิบัติของบุคลากรอย่างรุนแรง และมีการแข่งขันกันสูงมากกว่าจะปฏิบัติอย่างตามสบาย 

7. ความมีเสถียรภาพ Stability หมายถึง ระดับขั้นปริมาณของการร่วมกิจกรรมในองค์การ
ของบุคลากร ด้วยความพร้อมใจ ความเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งตรงข้ามกับต่างคนต่างเติบโตหรือก้าวหน้า31 

ประกอบกับ ไชน์(Schein) เสนอแนวคิดของวัฒนธรรมองค์การว่า มีลักษณะส าคัญ คือ                
1.) เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได้อย่างสม่ าเสมอ (Observed Behavioral Regularities) เช่น ภาษา
ในการติดต่อส่ือสาร พิธีการต่างๆ และรูปแบบของพฤติกรรมท่ียอมรับ  2.) มีบรรทัดฐาน (Norms) 
ซึ่งยึดถือเป็นมาตรฐานของ พฤติกรรมและแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน 3.) ค่านิยมท่ีมีลักษณะเด่น 
(Dominant Values) เป็นค่านิยม ส่วนใหญ่ท่ีบุคคลในองค์การยอมรับ ให้การสนับสนุน และคาดหวัง
ใน การปฏิบัติงานร่วมกัน 4.) มีปรัชญาขององค์การ (Philosophy) เป็นความเช่ือ เกี่ยวกับการ

                                                             
30 Smircich, L., Concept of culture and organizational analysis. Journal of 

Administrative Science Quarterly, 28 (3), pp. 339 - 358. 
31 Robbins p. Stephen, “Organization Theory : Structure Design and 

Applications,3rd.” (Englewood Cliff : Prentices-Hall,1997),237. 
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ปฏิบัติงานและการให้บริการ 5.) มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Rules) เป็นระเบียบแบบแผน และ 
แบบอย่างในการปฏิบั ติงาน 6.) ความรู้ สึก (Feelings) ซึ่ ง เป็นบรรยากาศขององค์การ 
(Organizational Climate) เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของบุคคลใน องค์การและนอกองค์การ32 
 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การ 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การ ผู้วิจัยของประมวล ดังนี้  
ร็อบบินส์ (Robbins) ได้กล่าวว่า ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ อาจแบ่งลักษณะของ

วัฒนธรรมองค์การได้หลายมิติ เช่น 
มิติท่ี 1 แบ่งเป็น33 

1. วัฒนธรรมเด่น (Dominant Culture) จะเป็นลักษณะของคนในองค์การโดยรวมซึ่งจะเห็น
ได้จากค่านิยมหลักขององค์การนั้น วัฒนธรรมประเภทนี้จะเป็นวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ท่ีรับรู้และ
ยอมรับ ตลอดจนเข้าใจร่วมกัน  เช่น วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คือ ส่งเสริม
ประชาธิปไตยและความเสมอภาค ตลอดจนมุ่งรับใช้สังคม 

2. วัฒนธรรมย่อย (Subculture) จะเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มงาน แผนกงาน หรือพื้นท่ีงาน ซึ่ง
ในองค์การหนึ่ง ๆ ท่ีมีหลายกลุ่มงานหรือแผนกงานก็จะมีวัฒนธรรมย่อย ๆ หลายแบบได้ เ ช่น ท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ละคณะก็อาจมีวัฒนธรรมย่อยของตนเอง เช่น วัฒนธรรมของคณะ
พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ท่ีเน้นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และการมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งจะแตกต่างจากวัฒนธรรมของคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนท่ีเน้นความ
เป็นอิสระของวิชาชีพของส่ือต่าง ๆ เป็นต้น 

การมีวัฒนธรรมย่อยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การหรือไม่นั้นอยู่กับถ้าว่าวัฒนธรรมย่อย
นั้น ๆ เห็นพ้องต้องกันกับความเช่ือท่ีเป็นสมมติฐานพื้นฐานและค่านิยมหลักขององค์การ แต่ไม่เห็น
พ้องกับพฤติกรรมหรือวิธีการท่ีจะไปสู่ความเช่ือมั่น องค์การจะได้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์
และความแตกต่างในความคิดดังกล่าวได้มิติท่ี 2 แบ่งเป็น 

                                                             
32 Schein, E. H. ,Organizational Culture and Leadership.  (San Francisco: 

Jossey-Bass,1996) 
33 Stephen P. Robbins, Organizational Behavior (Englewood Cliff : Prentices-

Hall,2001),512. 
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วัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง หรืออ่อนแอ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับของการเห็นพ้องต้องกัน (Consensus หรือ 
Agreement) การยึดเหนี่ยวกัน (Cohesiveness) และการผูกพัน (Commitment) ของสมาชิกต่อ
วัฒนธรรมองค์การนั้น ๆ 

1. วัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง (Strong Culture) หมายถึง วัฒนธรรมท่ีมีน้ าหนักมาก คนเห็นพ้อง
ต้องกันและยอมรับมากจึงเปล่ียนแปลงยาก วัฒนธรรมท่ีเข้มแข็งจะมีผลต่อการควบคุมพฤติกรรม
ได้มาก และท าให้สมาชิกขององค์การมีแรงยึดเหนี่ยวกันสูง มีความจงรักภักดีและผูกพันต่อองค์การ
มาก ในองค์การทางการทหารหรือในองค์การของชาวเกาหลีและญี่ปุุน จะมีวัฒนธรรมองค์การท่ีมี
น้ าหนักและมีความเข้มแข็งมากกว่าองค์การแบบตะวันตก อันเป็นผลมาจากการได้รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมประจ าชาตินั่นเอง 

และเดลและแคนนาด้ี (Deal and Kennedy ได้เสนอว่าองค์การท่ีมีวัฒนธรรมองค์การท่ี
เข้มแข็งจะมีส่วนประกอบของวัฒนธรรมท่ีส าคัญคือ 

1) มีค่านิยม ซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ และความเช่ือขององค์การท่ีชัดเจน ดังเช่นท่ี 3 เอ็มท่ีมี
ความเช่ือในการมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม 

2) มีวีรบุรุษ ซึ่งจะปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าขององค์การ เช่น บิลเกตต์ จะมีวีรบุรุษท่ีส าคัญใน
การสร้างวัฒนธรรมการมุ่งคิดไปข้างหน้าให้เกิดข้ึนแก่ไมโครซอฟท์ 

3) มีพิธีกรรมและพิธีการ เพื่อเป็นการเน้นย้ าค่านิยมขององค์การ เช่น  พิธีมอบรางวัล
ดีเด่นให้แก่พนักงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ แก่องค์การ 

4) มีเครือข่ายของวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นวิธีการต่าง ๆ ในการส่ือสารวัฒนธรรมให้ถูกปลูกฝัง
และเน้นย้ าวัฒนธรรมองค์การแก่สมาชิกในองค์การนั้น ๆ  เช่น การมีสมุกพกหรือบัตรวัฒนธรรม
องค์การติดตัวพนักงาน34 

โดยท่ัวไปพบว่า วัฒนธรรมท่ีเข้มแข็งจะท าให้สมาชิกยึดมั่นต่อเปูาหมายขององค์การ สร้าง
แรงจูงใจให้แก่สมาชิก แต่ขณะเดียวกันก็พบว่า องค์การมักจะยึดถือดีและมุ่งเน้นภายในองค์การเป็น
ส าคัญ ตลอดจนมีความเป็นระบบราชการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าองค์การนั้น ๆ มีผล
ประกอบการทางการเงินท่ีประสบความส าเร็จ และถ้าองค์การต้องการเปล่ียนแปลงก็มักจะเปล่ียนได้
ยาก ตัวอย่างขององค์การท่ีมีวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง ได้แก่ วอลมาร์ท สายการบินเซาท์เวสต์ บริษัท
เครื่องส าอาง แมรี่เคย์ สวนสนุกดิสนีย์ และฮิวเล็ตแพคการ์ด เป็นต้น 

                                                             
34 Deal, T.I., & Kennedy, A.A. Corporate Culture: The Rites and Rituals of 

Corporate Life.( Massachusetts: Addison-Wilely) 
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2. วัฒนธรรมท่ีอ่อนแอ (Weak Culture) จะเป็นวัฒนธรรมท่ีคนอาจจะไม่เห็นพ้องต้องกัน
มาก และเปล่ียนแปลงได้ง่าย และไม่ค่อยมีน้ าหนักต่อสมาชิกเท่าไรนัก ซึ่งปรากฏในองค์การท่ีเพิ่งก่อต้ัง
หรือองค์การท่ีมีอายุไม่ยาวนานนัก วัฒนธรรมองค์การจึงอาจยังไม่มีน้ าหนักต่อสมาชิกมากเท่าใดนัก 
หรืออาจจะเกิดขึ้นในองค์การท่ีผู้น าไม่ได้ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมขององค์การมากนัก หรือ
เนื่องจากองค์การเปิดรับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมมาก 

โดยท่ี แพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ได้กล่าวถึง 
วัฒนธรรมในสถานศึกษาว่ามีประเด็นบ่งช้ี 10 ประการ ประกอบด้วย ความมุ่งประสงค์ขององค์กร 
(organization purposes) การมอบอ านาจ (empowerment) การตัดสินใจ (decision making) 
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (sense of community) ความไว้วางใจ (trust) คุณภาพ (quality) 
การยอมรับ (recognition) ความเอื้ออาทร (caring) ความซื่อสัตย์สุจริต (integrity) และความ
หลากหลายของบุคลากร (diversity) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ความมุ่งประสงค์ขององค์กร (organization purposes) โดยปกติในการท างานหรือ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ มนุษย์มักท าโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อท่ีจะท างานให้บรรลุความประสงค์ท่ีต้ังไว้
เช่นเดียวกันกับการปฏิบัติงานขององค์กรทุกแห่งต่างก็มีจุดมุ่งหมายท่ีจะท างานให้บรรลุความมุ่ง
ประสงค์ขององค์กร การท่ีจะท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น บุคลากรในองค์กรควรมี
ประเมินผลร่วมกัน รวมท้ังค านึงถึงการตัดสินใจท่ีมีผลต่อความมุ่งประสงค์ขององค์กรด้วย องค์กรใด
จะอยู่รอดและมีความเจริญรุ่งเรืองนั้น ความส าคัญอยู่ตัวบุคคลท่ีท างานร่วมอยู่ในองค์กรนับต้ังแต่
ผู้บริหารลงไปถึงผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างจะสามารถท างานให้มีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ควรค านึงถึง
ความมุ่งประสงค์ขององค์กรเป็นส าคัญ การก าหนดความมุ่งประสงค์เป็นขั้นตอนต่อ เนื่องจากกา ร
ก าหนดสภาพปัจจุบันและปัญหา หากไม่ทราบสภาพปัจจุบันและปัญหาก่อน ย่อมไม่สามารถก าหนด
ความมุ่งประสงค์ท่ีดีได้ แม้จะก าหนดขึ้นคงจะได้ความมุ่งประสงค์ท่ีไม่สอดคล้องกับปัญหาหรือความ
ต้องการท่ีแท้จริงขององค์กร 

2. การมอบอ านาจ (empowerment) ในองค์กรผู้บริหารเป็นผู้มีและเป็นผู้ใช้อ านาจได้ตาม
ต าแหน่ง แต่ในการปฏิบัติงานในองค์กรผู้บริหารมีภาระหน้าท่ีมาก จึงต้องมีการแบ่งอ านาจในการ
รับผิดชอบไปยังผู้ท่ีอยู่ในต าแหน่งรองลงไปช่วยจัดท า แต่ท้ังนี้ผู้ใช้อ านาจนั้นจะต้องใช้โดยไม่ขัดกับ
ความมุ่งประสงค์ขององค์กรท่ีต้ังไว้ ซึ่งแพทเทอร์สัน, เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson Purkey 
and Parker) ได้กล่าวถึง การมอบอ านาจว่า ผู้บริหารจะต้องเห็นความส าคัญของการให้อ านาจการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรในองค์กรบางสถานการณ์ พร้อมท้ังให้โอกาสในการรับรู้ข่าวสารและการได้รับ
ปัจจัยต่างๆในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน ความจ าเป็นในการมอบอ านาจ 
การมอบอ านาจแก่หัวหน้าช้ันรองลงไปมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
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3. การตัดสินใจ (decision making) การตัดสินใจเป็นภารกิจส าคัญของการบริหารท่ีเป็น
ส่วนหนึ่งของความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร เพราะการตัดสินใจเป็นการเลือกวิธีปฏิบัติท่ี
เห็นว่าดีท่ีสุด เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ นอกจากต้องมีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเป็น
ปัจจุบันแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย สอดคล้องกับแนวคิด
ของแพทเทอร์สัน, เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson Purkey and Parker) ได้เสนอว่า ผู้บริหาร
ควรค านึงถึงความเป็นไปได้และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแก่องค์กร พร้อมการมีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น
องค์ประกอบในการตัดสินใจให้มากท่ีสุด ดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นภารกิจท่ีผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมกันก าหนดเปูาหมายท่ีส าคัญเพื่อเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยทุกฝุายมีโอกาสแสดงความคิดเห็นใน
การตัดสินใจผู้บริหารควรค านึงถึงความเป็นไปได้และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแก่องค์กร พร้อมท้ังการมี
ข้อมูลท่ีเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจมากขึ้น การตัดสินใจถือว่าเป็นส่ิงส าคัญยิ่งของกระบวนการ
บริหาร เป็นพฤติกรรมหลักของการบริหารเป็นเสมือนเครื่องมือทดสอบความสามารถของผู้บริหาร
และเป็นพฤติกรรมท่ีนักบริหารได้น าไปเป็นองค์ประกอบที่เป็นตัวช้ีถึงความมีประสิทธิภาพของการ
บริหาร ดังนั้นผู้บริหารต้องตัดสินใจเกือบทุกเรื่องภายในองค์กร หากผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดย่อม
หมายถึงอนาคตขององค์กร 

4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (sense of community)การท่ีคนเราท างานร่วมกันใน
องค์กรใดๆ ก็ตาม ถ้ามีความประทับใจในสถานท่ีนั้นก็จะเกิดความรู้สึกรักและผูกพันในสถานท่ีนั้น 
รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั้นๆ ซึ่งแพทเทอร์สัน , เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson 
Purkey and Parker)ให้แนวคิดว่าในการด าเนินงานควรยึดถือองค์กรเป็นหลักโดยถือว่าบุคลากรทุก
คนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงควรให้ความช่วยเหลือและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกระตุ้นให้
บุคลากรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของมีความผูกพันรู้จักรับผิดชอบช่วยเหลือและพัฒนาองค์กรร่วมกันให้
มากท่ีสุด 

5. ความไว้วางใจ (trust) ผู้บริหารควรให้โอกาสบุคลากรเลือกท างานตามความต้องการและ
ให้ความไว้วางใจว่าจะสามารถตัดสินใจได้เป็นอย่างดี แพทเทอร์สัน , เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ 
(Patterson Purkey and Parker)  ได้กล่าวถึง ความไว้วางใจ (trust)ไว้ว่า ผู้บริหารควรให้ความ
ไว้วางใจในการตัดสินใจปฏิบัติงานต่างๆของบุคคลในองค์กร 

6. คุณภาพ (quality)การปฏิบัติงานภายในองค์กรใดๆต่างก็ย่อมคาดหวังว่าผลงานท่ีออกมามี
คุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งแพทเทอร์สัน , เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson Purkey and 
Parker)ได้ให้ความเห็นว่าในการปฏิบัติงานขององค์กรจะต้องค านึงถึงมาตรฐานของงานและคุณภาพ
ของบุคลากรโดยมีความเช่ือว่าบุคลากรองค์กรจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยบุคลากรจะถูกกระตุ้นให้มีส่วนร่วมและก่อให้เกิดความรู้สึกความเป็น อันหนึ่งอัน
เดียวกัน มีความไว้วางใจกันและความรู้สึกแบบครอบครัว 
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7. การยอมรับ (recognition) ผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีได้รับอ านาจตามกฎหมายให้เป็นผู้น าใน
การด าเนินงานขององค์กร เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ ผู้บริหารจึงเป็นผู้ท่ีมีอิทธิพล
ต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู้ร่วมงาน อีกท้ังมีบทบาทต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของ
งาน บทบาทท่ีส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหาร คือการยอมรับและเห็นคุณค่าของการแสวงหาแนวคิด
ท่ีดีของบุคลากรในองค์กร เพราะมนุษย์ทุกคนต้องการให้ผู้อื่นยอมรับในความรู้ความสามารถของตน 
ซึ่งแพทเทอร์สัน, เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson Purkey and Parker) ได้กล่าวถึง การยอมรับ
(recognition) ว่าองค์กรควรยอมรับและเห็นคุณค่าของบุคลากร พร้อมท้ังส่งเสริมบุคคลในองค์กรใน
การแสวงหาแนวคิดท่ีดีและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

8. ความเอื้ออาทร (caring) การท่ีบุคลากรจะท างานอย่างมีคุณภาพและให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีนั้น บุคลากรต่างก็ปรารถนาให้ผู้บริหารให้ความเอาใจใส่ดูแลและเอื้ออาทรในความเป็นอยู่ การ
ปฏิบัติงานตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพของตน ส่ิงต่างๆ เหล่านี้เป็นขวัญและก าลังใจในการท่ีจะ
สร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งแพทเทอร์สัน , เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ 
(Patterson Purkey and Parker)  เสนอว่าองค์กรควรเอาใจใส่ดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคคลในองค์กร 

9. ความซื่อสัตย์สุจริต (integrity) เป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าในความ
ซื่อสัตย์ของบุคลากร โดยการชมเชยและให้ผลตอบแทน รวมท้ังการก าหนดแนวทางเพื่อให้ทุกคน
ปฏิบัติตาม และเห็นคุณค่าในความมานะพยายามของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอไม่ย่อท้อซึ่ง
แพทเทอร์สัน, เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson Purkey and Parker) เสนอว่าองค์กรควรเห็น
คุณค่าของความเป็นเอกภาพและความซื่อสัตย์ของบุคคลในองค์กร พร้อมท้ังรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานและคุณภาพของบุคลากร นอกจากนี้การปฏิบัติขององค์กรต่อบุคลากรจะยึดมั่นใน
แนวทางแห่งจริยธรรมเป็นหลัก จะเห็นได้ว่าจริยธรรมเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคัญต่อมนุษย์ท้ังโดย
ส่วนตนและส่วนรวม และเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีช่วยให้องค์กรมีความสงบเรียบร้อย 

10. ความหลากหลายของบุคลากร (Diversity) เป็นเรื่องของความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันใน
การปฏิบัติ แพทเทอร์สัน, เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson Purkey and Parker)  ได้ให้ความเห็น
ว่าบุคลากรมีค่านิยมในด้านปรัชญาหรือความเช่ือตลอดจนบุคลิกภาพของทุกคนในองค์กรมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละคนจะมีค่านิยมในวิธีการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน มีค่านิยมท่ียืดหยุ่นในด้านการ
จัดการงานแตกต่างกันและวิธีการปฏิบัติงานท่ีต่างกันของบุคลากรทุกวิธีการน าไปสู่จุดประสงค์ ซึ่ง
แสดงถึงค่านิยมขององค์กรจึงกล่าวได้ว่าการก่อตัวของวัฒนธรรมองค์กร จะมีลักษณะท่ีเห็นเด่นชัดซึ่ง
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เป็นฐานท่ีมาแห่งความเข้าใจร่วมกันและแบบแผนพฤติกรรมท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วยการหล่อ
หลอมและผสมผสานกันเป็นภาพรวมแห่งวัฒนธรรมองค์กรท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร35 
 

ความสุขในการท างาน (Happy Workplace) 

การท างานในปัจจุบันมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรขององค์กร เช่น ภาวะ
ปัญหาทาง เศรษฐกิจ ค่าเงินบาท หรือผลกระทบในเรื่องค่าแรง รวมถึงปัญหาทางการเมือง สาธารภัย
ต่างๆ การบริหารองค์กรสมัยใหม่จึงมีแนวโน้มเป็นการบริหารองค์กรแบบองค์รวม (Holistic 
Management) มากยิ่งขึ้น และเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustain able Growth) การมีคุณธรรม
ในการด าเนินธุรกิจ เน้นการเพิ่มผลผลิต (High Performance Organization) ขณะเดียวกันก็เน้น
การปรับตัว (Adaptive Organization) เป็นองค์กรท่ีพนักงาน ชุมชน และภาคส่วนมีความสุข (Living 
Organization) แนวทางการบริหารต่างๆ ข้างต้น เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดจากวิกฤตต่างๆ และ
ท าให้องค์กร เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้ท้ังผลผลิต และพนักงานมีความสุขรวมเรียกว่า “องค์กรสุข
ภาวะ” (Healthy Organization) นอกจาก “องค์กรสุขภาพดี” แล้ว ยังมีการบริหารจัดการท่ีมี
รูปแบบคล้ายกัน หรือมีลักษณะ อย่างเดียวกัน ซึ่งถูกเรียกช่ือแตกต่างกันออกไป เช่น จิตวิญญาณแห่ง
องค์กร (Spirituality Organization) องค์กรแห่งความเบิกบานใจ (Joyful Organization) องค์กรท่ีมี
ความยืดหยุ่น (Flexible Organization) บริษัทสุขภาพดี (Healthy Companies) สถานท่ีท างานท่ีดี 
(Healthy Workplace) องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นต้น ความหมายองค์กรแห่ง
ความสุข องค์กรแห่งความสุข หมายถึงกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อให้คนมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงน าพา
องค์กรไปสู่การเติบโตอย่าง ยั่งยืนโดยองค์กรแห่งความสุขมีลักษณะท่ีส าคัญคือ คนท างานมีความสุข 
ท่ีท างานน่าอยู่และชุมชนสมานฉันท์ ผลของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขจะเกิดประโยชน์ท้ังต่อ
พนักงานองค์กรและสังคม โดยเหตุผล ท่ีองค์กรควรพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขคือ เพื่อ
สร้างจริยธรรมในการบริหารงานและส่งเสริมสิทธิ ของพนักงาน เพื่อส่งเสริมความส าเร็จขององค์กร 
กฎหมายก าหนดให้ต้องด าเนินการและองค์กรแห่งความสุข เป็นกรอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับโลก ความส าคัญขององค์กรแห่งความสุข องค์การอนามัยโลก ให้เหตุผลท่ีองค์กรควรพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กร แห่งความสุข  เพื่อสร้างจริยธรรมในการบริหารงานและส่งเสริมสิทธิของ
พนักงาน เนื่องจากหลักการบริหาร ท่ีมุ่งเน้นผลงานเพียงอย่างเดียว จะท าให้พนักงานเครียด องค์กร
ควรสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีให้แก่ พนักงาน นอกจากนี้แนวโน้มของการบริหารงานยังพยายาม

                                                             
35 Jerry L. Patterson, Stewart C Purkey and Jackson V. Parker, “Guiding Beliefs 

of Our School District.” Productive School Systems for a Nonrational World, 50-51. 
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ลดความเหล่ือมล้ าต่างๆ เช่น การส่งเสริมความเท่าเทียมกันของผู้ชายและผู้หญิง ปัจจุบันกฎหมายได้
ปกปูองสิทธิและเสรีและส่งเสริมสวัสดิการของพนักงานมากขึ้น ประกอบ กับการส่งเสริมความเป็นอยู่
ท่ีดีของพนักงาน ได้กลายเป็นเงื่อนไขทางการค้า ดังนั้นองค์กรต้องส่งเสริมสิทธิ  ของพนักงาน 
มาตรฐานการท างาน ส่ิงแวดล้อม และบริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส  ในมุมมองของพนักงาน 
พนักงานเรียนรู้สิทธิที่ตนเองควรได้รับ ซึ่งควรได้รับตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากนี้พบว่า พนักงาน
ไม่เพียงต้องการความปลอดภัยและส่ิงแวดล้มในการท างานท่ีดีเท่านั้นแต่ยังต้องการ ความเป็นอยู่ (ท้ัง
ของตนเอง ชุมชนและสังคม) ท่ียั่งยืน 

คนท างานมีความสุข (Happy People) หมายถึง พนักงานตระหนักว่าตนเองเป็นบุคคล 
ท่ีมีความส าคัญขององค์กร มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นอยู่ มีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีศีลธรรมอันดี
งามและเอื้ออาทรต่อตนเองและสังคมท่ีท างานน่าอยู่ (Happy Home) พนักงานต้องรู้สึกว่า ท่ีท างาน
คือบ้านหลังท่ี 2 ของพนักงานมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร โดยท่ีท า งานน่าอยู่นี้ ประกอบด้วย 
ความอบอุ่นของบ้าน (House) คนในองค์กร (Human) และความสุข (Happy) ชุมชนสมานฉันท์ 
(Happy Teamwork) ชุมชนต้องมีความสามัคคี มีการท างานเป็นทีม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน 
และเอื้ออาทรกับสังคมรอบข้าง และชุมชนสมานฉันท์ หมายความถึง ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
องค์กร รวมถึงชุมชน สังคม พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์กร 
 

ความหมายของความสุขในการท างาน 

 ความสุขในการท างานนั้นมีความส าคัญต่อองค์กรและบุคคลภายในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง
ผู้บริหารทุกองค์กรจ าเป็นจะต้องให้ความเอาใจใส่กับความสุขของบุคลากร ซึ่งจะท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของความสุขในการท างานไว้ดังนี้ 

ดายเนอร์ (Diener) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง การรับรู้ของบุคคลถึงอารมณ์
ความรู้สึกช่ืนชอบหรือเป็นสุขกับภารกิจหลักอันเป็นผลมาจากการท างาน สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง
กับการท างานซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของตนเองให้ชีวิตมีคุณค่าได้ท างานท่ีเกิดประโยชน์ 
เกิดความสมหวังในประสบการณ์ท่ีได้รับ36 

และแมเนียน (Manion) ให้ความหมายของ ความสุขในการท างาน ไว้ว่า การกระท าท่ีเกิด
จากการเรียนรู้พฤติกรรมการแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง มีพลังมีการแสดงออกได้
ท้ังทางร่างกายและค าพูด การแสดงออกเต็มไปด้วยพลัง และความต่ืนเต้น ความสุขในการท างาน

                                                             
36 Diener E., “Subjective Well-Being:The Science of Happiness and a 

proposal for a National Index”, American Psychologist 55,1(2000):34-43 
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เกิดขึ้นเมื่อมีคนมองเห็นคุณค่าในตัวบุคคล ให้การยอมรับนับถือ ท าให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจ พึง
พอใจท่ีได้ปฏิบัติงาน รู้สึกรักและอยากท่ีจะท างานนั้นให้ส าเร็จได้ผลดี37 
 โดยสอดคล้องกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ให้ความหมายของ 
ความสุขในการท างาน หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเปูาหมาย และยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้คนมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง น าพาองค์กรไปสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยองค์กรแห่งความสุขมีลักษณะท่ีส าคัญคือ คนท างานมีความสุข ท่ีท างานน่าอยู่ 
และชุมชนสมานฉันท์38 
 โดยสรุปแล้วความสุขในการท างานของครู หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรให้มี
ความสุขในการท างานให้บรรลุเปูาหมาย และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้
คนมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง น าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นเอง 
 

องค์ประกอบของความสุขในการท างาน  

เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ได้มีนักวิชาการได้เขียนองค์ประกอบของความสุขในการท างานไว้
ดังนี้ แมเนียน (Manion) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของความสุขในการท างานมี    4 องค์ประกอบ คือ 
การติดต่อสัมพันธ์ ความรักในงาน ความส าเร็จในงาน และการเป็นท่ียอมรับ 

1. การติดต่อสัมพันธ์ (connections) เป็นพื้นฐานท่ีท าให้เกิดความสัมพันธ์ ของบุคลากรใน 
สถานท่ีท างาน โดยท่ีบุคลากรมาร่วมกันท างานเกิดสังคมการท างานขึ้นเกิดสัมพันธภาพท่ีดี บุคลากรท่ี
ตนปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสนทนาพูดคุยอย่างเป็นมิตร ให้ การ
ช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน เกิดมิตรภาพระหว่างการปฏิบัติงานกับบุคลากร 
ต่างๆ 

2. ความรักในงาน (Love of the work) เป็นการรับรู้ถึงความรู้สึกรักและผูกพันอย่างแน่น 
เหนียวกับงาน รับรู้ว่าตนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความยินดีในส่ิงท่ีเป็นองค์ประกอบ 
ของงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกทางบวกท่ีได้ปฏิบัติ มีความเพลิดเพลิน เมื่อได้
ปฏิบัติงาน ปรารถนาท่ีจะท างาน รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ท างาน ภูมิใจท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน 

3. ความส าเร็จในงาน (Work achievement) เป็นการรับรู้ว่าตนได้ปฏิบัติงาน ได้บรรลุตาม 
เปูาหมายท่ีก า หนดไว้โดยได้รับความส าเร็จในการท างาน ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีท้าทายให้

                                                             
37 Manion,J, “Joy at work : creation a positing work place” Journal of 

Nursing Administration 33,22(2003),652-655. 
38 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,แผนงานสุขภาวะองค์กรเอกชน,

(นนทบุรี:สองขาครีเอช่ัน จ ากัด,2552),17. 
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ส าเร็จ เกิดผลลัพธ์การท างานไปในทางบวก ท าให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จความก้าวหน้าองค์การเกิดการพัฒนา 

4. การเป็นท่ียอมรับ (Recognition) เป็นการรับรู้ว่าตนเองได้รับความเช่ือถือจากผู้ร่วมงาน 
ผู้ร่วมงานได้รับรู้ถึงความพยายามของตนเกี่ยวกับเรื่องงาน ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ได้รับความคาดหวังท่ีดีในการปฏิบัติงานและความไว้วางใจจาก 
ผู้ร่วมงาน ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์จากผู้ร่วมงาน ใช้ความรู้อย่างต่อเนื่อง39 

โดยท่ี ส านักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ 
(สสส.) ได้เสนอแนวความคิดความสุขในการท างาน 8 ประการ หรือ Happy 8 ของ สังเคราะห์ขึ้นมา 
บนพื้นฐานของความต้องการให้เกิด ความสุขท่ีสมดุล และยั่งยืนโดยเป็นความสุขท่ีสมดุลของโลก 3 
ใบท่ีทับซ้อนกัน ได้แก่ 1) ความสุขของตนเอง 2) ความสุขของครอบครัว และ 3) ความสุขของ
องค์กร/สังคม ประกอบด้วย เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพดี (Happy Body) มีน้ าใจงาม (Happy Heart) เป็นผู้ท่ี
ผ่อนคลาย (Happy Relax) เป็นผู้หาความรู้ (Happy Brain) เป็นผู้มีทางสงบ (Happy Soul) เป็นผู้ใช้
เงินเป็น (Happy Money) เป็นผู้ท่ีมีครอบครัวดี (Happy Family) เป็นผู้ท่ีมีสังคมดี (Happy 
Society) ดังนี้  

1. เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพดี (Happy Body) คือ มีสุขภาพแข็งแรง ท้ังกายและจิตใจใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข ซึ่งเกิดจากการรู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน  

2. มีน้ าใจงาม (Happy Heart) คือ การมีน้ าใจ การคิดถึงคนอื่น มีน้ าใจ เอื้ออาทรต่อกันและ
กัน การรู้บทบาทของเจ้านาย ลูกน้อง บทบาทของคุณพ่อ บทบาทของคุณแม่และผลของการกระท า
ของตนเองต่อส่ิงต่างๆ  

3. เป็นผู้ท่ีผ่อนคลาย (Happy Relax) คือ การรู้จักการผ่อนคลายกับ ส่ิงต่าง ๆ ในการด าเนิน
ชีวิต เมื่อชีวิตในการท างาน และ/หรือการด าเนินชีวิตประจ าวันมีความเครียด ต้องหาวิธี  ผ่อนคลาย 
เพื่อรักษาสมดุลของชีวิตไว้  

4. เป็นผู้หาความรู้ (Happy Brain) คือ การศึกษาหาความรู้ การพัฒนาตัวเองตลอดเวลา 
เพื่อให้เป็นมืออาชีพ และเพื่อให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  

5. เป็นผู้มีทางสงบ (Happy Soul)  คือ การเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม โดยเฉพาะ หิริโอตัปปะ 
(ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าของตน) ซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นพื้นฐานของการอยู่รวมกัน 
ของสังคมมนุษย์และเป็นคุณธรรมท่ีส าคัญต่อการท างานเป็นทีม นอกจากนี้ควรมีคุณธรรมอื่น ๆ เช่น 

                                                             
39 Manion,J, “Joy at work : creation a positing work place” Journal of Nursing 

Administration 33,22(2003),652-655. 
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การเป็นคนดีมีศรัทธาต่อศาสนามีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต  มีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มี
ระเบียบวินัยตรงต่อเวลา เป็นต้น  

6. เป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money) คือ เป็นผู้ใช้เงินเป็น มีเงินเก็บ รู้จักใช้เป็นหนี้อย่างมี
เหตุผล มีชีวิตท่ีเหมาะสมกับตนเอง หรืออาจกล่าวว่า เป็นบุคคลท่ีสามารถจัดการรายรับรายจ่ายของ
ตนเองได้ ท้ังนี้ต้องบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายของตนเองและครอบครัว โดยอาจท าบัญชีรายรับ
รายจ่าย  

7. เป็นผู้ท่ีมีครอบครัวดี (Happy Family)  คือ การมีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมั่นคง ให้
ความส าคัญต่อครอบครัว และครอบครัวเป็นก าลังใจท่ีดีในการท างาน เพราะครอบครัวเป็นเหมือน  
ภูมิคุ้มกัน เป็นก าลังใจเมื่อต้องเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิต การมีครอบครัวเข้มแข็งจะท าให้
สังคม มั่นคงด้วย  

8. เป็นผู้ท่ีมีสังคมดี (Happy Society) คือ การเป็นสมาชิกท่ีดีของ องค์กรและสังคม โดย
สังคมมี๒ ระดับ คือ สังคมในท่ีท างานกับสังคมนอกท่ีท างาน ความสุข 8 ประการ เป็นแนวคิดของการ
จัดสมดุลชีวิต เพื่อให้มีความสุข ดังนั้น การจัดสมดุลของ แต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน ตามต้นทุนและ
บริบทของตนเอง ครอบครัว และองค์กร/ชุมชน ดังนั้น ความสุข ของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกัน เช่น 
ก มีความสุขท่ีได้ผ่อนคลายความเครียดด้วยการไปเท่ียวต่างประเทศ เพราะมีความพร้อมเรื่องการเงิน
และภาษา แต่ ข ซึ่งเพิ่งมีลูก มีความสุขท่ีได้อยู่ร่วมกับครอบครัว หรือ ค ซึ่งเพิ่งพบการศึกษาและเริ่ม
ท างาน เลือกวิธีการผ่อนคลายด้วยการดูภาพยนตร์ เป็นต้น 

การมีความสุขในการท างาน 8 ประการ ของบุคคลหนึ่ง ๆ จะต้องไม่ท าให้ตนเองครอบครัว 
องค์กร/ชุมชน เดือดร้อน เช่น การท างานหนักเพื่อให้ตนเองก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน จนไม่มีเวลา
ให้กับครอบครัว หรือปุวย จนเป็นภาระให้ครอบครัวต้องมาดูแล แนวความคิดความสุขในการท างาน 
8 ประการ จึงเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองของพนักงาน เพื่อให้มีความสุขใน การท างาน อย่างไรก็
ตามในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข องค์กรควรกระตุ้นและ  พัฒนาให้พนักงานมี
ความสุขตามแนวคิดความสุข 8 ประการ นี้ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดอบรมการ ท าบัญชี
ครัวเรือน การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การตรวจร่างกายของพนักงาน ท้ังนี้เพราะความสุข ของ
พนักงาน จะน าไปสู่ความสุขขององค์กร40 

ศิรินทิพย์ ผอมน้อย ได้กล่าวว่า ความสุขในการท างานเกิดจากองค์ประกอบท่ีหลากหลาย
ดังนี้ 

                                                             
40ส านักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ, 

องค์กรแห่งความสุข(Happy Workplace),เข้าถึง 15 พฤษภาคม 2559,เข้าได้จาก
http://www.happyworkplaceclinic.com 
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1.  ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย คือ ความมั่นคง การได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา  
2. โอกาสก้าวหน้าในการท างาน ได้แก่การได้มีโอกาสเล่ือนขั้นในต าแหน่งการงานท่ีสูงขึ้น 

การมีโอกาสก้าวหน้าจากความสามารถในงานย่อมท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน ผู้ชายมีความ
ต้องการในเรื่องนี้สูงกว่าผู้หญิง 

3. สถานท่ีท างานและการจัดการ หมายถึงสภาพท่ีท างาน ท้ังลักษณะทางกายสภาพ
โดยท่ัวไป และลักษณะของการจัดการด าเนินการ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายงานนั้นๆ รวมถึง ช่ือเสียงและ
เกียรติภูมิของสถานท่ีท างานนั้นด้วย 

4. อัตราค่าจ้างท่ีได้รับ ผู้ปฏิบัติงานชายจะให้ความส าคัญกับค่าจ้างมากกว่าผู้ปฏิบัติงานหญิง 
และผู้ท่ีท างานในหน่วยงานภาคเอกชนให้ความส าคัญแก่ค่าจ้างมากกว่าผู้ท่ีท างานในหน่วยงาน
ภาครัฐบาล 

5. ลักษณะงานท่ีท า คือ ลักษณะเฉพาะของงานแต่ละประเภทซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน
ออกไป เช่น งานสอน งานบริหาร งานบริการ เป็นต้น ลักษณะของงานมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานมาก หากบุคคลได้ท างานตรงตามความต้องการและความถนัดของ
ตนเองก็จะเกิดความพึงพอใจ 

6. การนิเทศงาน หมายถึง การติดตามดูแลให้การปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
การนิเทศงานมีความส าคัญและสามารถท าให้ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกพอใจต่องานได้ การนิเทศ
งานภายในหน่วยงานท่ีไม่ดีอาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดการย้ายงานและลาออกจากงาน 

7. ลักษณะทางสังคม การใช้ชีวิตในสถานท่ีท างานร่วมกับผู้อื่น 
8. สภาพการท างาน หมายถึง สภาพส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ลักษณะของแสงเสียง การ

ถ่ายเทอากาศ การจัดช่ัวโมงการท างาน ฯลฯ ซึ่งองค์ประกอบด้านนี้  ผู้ปฏิบัติงานหญิงจะให้
ความส าคัญมากกว่าผู้ปฏิบัติงานชาย 

9. ส่ิงตอบแทนหรือประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับนอกเหนือจากค่าจ้าง เช่น เงิน
บ าเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน เงินตอบแทนในโอกาสพิเศษ สวัสดิการต่างๆ  

10. บรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม เครื่องไม้เครื่องมือท่ีช่วยในการท างาน สถานท่ีท างาน สะอาด 
รู้สึกปลอดภัย ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสามารถจูงใจให้บุคคลท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

11. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การท างานทุกอย่างต้องมีทีมงานมีเพื่อนร่วมงานมี
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านาย ถ้าผู้ท างานสามารถเข้ากับทุกคนเข้ากับทุกระดับได้ การท างานนั้นก็จะมี
ความสุข 

12. การยอมรับนับถือ คนท างานทุกคนต้องการให้คนอื่นยอมรับนับถือให้เกียรติ มีการปฏิบัติ
ท่ีดีท้ังต่อหน้าและลับหลัง มีความจริงต่อกัน 
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13. การส่ือสาร การส่ือสารในงานมีสองอย่าง แบบใช้ค าพูดกับไม่ใช้ค าพูด การส่ือสารในงาน
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รวดเร็วทันเหตุการณ์ แบบใช้ค าพูดมีหลักการ คือ ต้องพูดจริง พูดตรงไปตรงมา 
พูดเปิดเผย ส่วนการส่ือสารท่ีไม่ใช่ค าพูดได้แก่ ประกาศ หนังสือเวียน โน้ตเล็กๆ กระดานเตือน
ความจ า ฯลฯ การติดต่อส่ือสารช่วยสร้างความเข้าใจให้ตรงกันแก่ผู้ร่วมงาน ท าให้งานสะดุดหรือเกิด
อุปสรรคน้อยลง 

14. การพัฒนาตน เป็นการพัฒนาตนเองในเรื่องความรู้ โอกาสในการสร้างความก้าวหน้า 
การได้เข้ารับการอบรมในโครงการต่างๆ เหล่านี้เป็นการพัฒนาตน41 
 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความสุขในการท างาน 

ผู้วิจัย จึงขอประมวลข้อมูล หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความสุขในการท างาน ดังนี้ 
ส านักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ 

(สสส.) ได้เสนอแนวความคิดความสุขในการท างาน 8 ประการ หรือ Happy 8 ประกอบด้วย เป็นผู้ท่ี
มีสุขภาพดีดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น (Happy Body) เป็นผู้ท่ีมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น (Happy 
Heart) เป็นผู้ท่ีสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) เป็นผู้รักการเรียนรู้และเป็นมือ
อาชีพในงานของตนเอง (Happy Brain) เป็นผู้มีคุณธรรมและ ความกตัญญู (Happy Soul) เป็นผู้ใช้
เงินเป็น (Happy Money) เป็นผู้ท่ีรักและดูแลครอบครัวตนเองได้ (Happy Family) เป็นผู้ท่ีรักและ
ดูแลองค์กร/สังคมของตนเองได้ (Happy Society)  

ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ และคณะ ได้เสนอแนวทางในการจัดการความสุข  (Happy 
Management) โดยเป็นการมองความสุขผ่านมุมมองของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีค านึงถึง
ความสุขของพนักงานในองค์กรเป็นหลัก ซึ่งองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ส่วนของโมเดลนี้ คือ ลักษณะของ
บุคคลท่ีมีความสุข วิธีการสร้างความสุขในท่ีท างาน และผลลัพธ์ของการท างานอย่างมีความสุข ดังนี้ 

1. บุคคลท่ีมีความสุขในการท างาน ต้องมีความเป็น อยู่ คือ ท่ีเหมาะสม ดังนี้ 
1.1 “เป็น” ประกอบด้วย เป็นตัวตนท่ีแท้จริง เป็นสุขทางใจ เป็นคนได้เต็มศักยภาพ

และเป็นคนท่ีครอบครัว สังคม ชุมชนพอใจ 
1.2 “อยู”่ ประกอบด้วย อยู่ดีกินดี อยู่อย่างมี Passion อยู่ในองค์กรท่ีดี มีผู้น า และ

เพื่อนร่วมงานดี อยู่ในต าแหน่งและอาชีพที่เหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ 
1.3 “คือ” ประกอบด้วย คือผลงานขององค์กร คือความหวังขององค์กรและคือ

ภาพลักษณ์ขององค์กร 

                                                             
41

 ศิรินทิพย์ ผอมน้อย. “ความสุขในการท างาน,” เข้าถึง 15 พฤษภาคม 2559,เข้าได้จาก 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=278062,  
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2. การสร้าง “อยู”่ ซึ่งสามารถสร้างได้หลากหลายวิธี แต่วิธีการท่ีเป็นหัวใจหลัก คือ  1) การ
ให้เกียรติและให้โอกาส 2) การส่ือสารอย่างจริงใจ และ 3) การพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3. ผลของการท างานอย่างมีความสุข นอกจากจะท าให้บุคคลคนนั้น “คือ” (บุคคลนั้น
ตระหนักว่าตนเองมีคุณค่า โดยมีผลงาน และเป็นท่ีต้องการขององค์กร) แล้ว ยังส่งผลให้ผู้น าเป็นท่ีรัก
และศรัทธา องค์กรมีผลงาน และครอบครัวได้รับการดูแลเอาใจใส่ 

บุคคลท่ีมีความสุขในการท างานจะมีองค์ประกอบของความสุขแบบ เป็น  อยู่ คือ ครบท้ัง           
3 องค์ประกอบ จะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้ แต่องค์ประกอบของ เป็น อยู่ คือ ของ
พนักงานแต่ละคนจะไม่เท่ากัน เงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความต้องการ เป็น อยู่ คือ ได้แก่ 1) ความต้องการ
ของแต่ละบุคคล 2) สถานการณ์ท่ีเผชิญ และ 3) เวลานอกจากนี้ยังพบว่า ในช่วงแรกเริ่มของการ
ท างานหรือการสมัครงาน พนักงานมีความต้องการ “เป็น” มาก แต่เมื่อเข้ามาท างาน หรือมีอายุมาก
ขึ้นความต้องการ “อยู”่ จะเพิ่มมากขึ้น 

3. พนักงานท่ีมีความสุข (Happy Employee) 
พนักงานท่ีมีความสุข (Happy Employee) การจะท าให้พนักงานมีความสุขนั้น มี

องค์ประกอบส าคัญ 7 ประการ ท่ีคนท างานจะรับรู้ได้  
ปัจจัยท่ี 1 พื้นฐานความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ ปัญญา และการฝึกฝนการรับรู้ความสุขของ

คนท างานมีปัจจัยพื้นฐานมาจากวิธีคิดหรือมุมมองท่ีมีของแต่ละคน  บางคนรับรู้ความสุขท่ีเกิดขึ้นได้
จากวิธีคิดของตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ก็สามารถรับรู้ความสุขท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง
ได้ในทางตรงกันข้าม คนบางคนไม่สามารถรับรู้ความสุขท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได้เลยไม่ว่าตนจะตกอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีคนอื่นอาจมองได้ว่าน่าจะมีความสุข แต่คนๆ นั้นกลับไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความสุข
เหล่านั้นปัญญา หรือ ความฉลาดท่ีเกิดจากการเรียนและคิด รวมถึงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ท่ีเข้าใจ 
“ความสุข” ของชีวิต ก็เป็นปัจจัยส าคัญในตัวคนแต่ละคนท่ีจะก าหนดความสามารถในการรับรู้เรื่อง
ความสุขได้ หากคนๆ นั้นเข้าใจธรรมชาติของชีวิตท่ีต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ หลากหลายและ
แตกต่าง ท่ีอาจน ามาซึ่งส่ิงท่ีพึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา ส่งผลต่อการรับรู้ความสุขของเรา 
เพราะฉะนั้นหากคนๆ ใดมีความเข้าใจในธรรมชาติข้อนี้แล้ว ก็จะสามารถรับรู้ความสุขบนพื้นฐานของ
ความเป็นจริงได้ไม่ว่าจะตนเองจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด ก็สามารถรับรู้และเข้าใจได้ถึงธรรมชาติของ 
ชีวิต ดังนั้น สามารถกล่าวได้ว่า พื้นฐานความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ ปัญญา และการฝึกฝน ของ
คนท างานแต่ละคนเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญในการรับรู้ความสุข และถ้าหากสังเกตในรูปจะเห็นได้ว่ามี
รูปหัวใจสีชมพูดวงเล็กๆ ก ากับอยู่ ซึ่งหมายถึงองค์กรมีบทบาทในการสร้างวิธีคิดในการรับรู้ความสุข
ให้เกิดข้ึนจากความเข้าใจท่ีถูกต้องเหมาะสมของคนท างานในองค์กรของตนได้ แต่อาจท าได้ไม่ง่ายนัก 
เพราะการปรับเปล่ียนวิธีคิดของคนแต่ละคนอาจต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องและเวลาท่ี
ยาวนานแตกต่างกันไป 
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ปัจจัยท่ี 2 ลักษณะงาน ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานนี้สามารถแบ่งได้เป็น  2 ส่วนคือ 
ส่วนแรก เกี่ยวข้องกับลักษณะของงานโดยตรงซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ลักษณะของงานท่ีท าสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้กับคนท างานได้ โดยเฉพาะเมื่อคนท างานมีโอกาสได้เลือกงานท่ีตนชอบและถนัด เมื่อ
งานนั้นเป็นงานท่ีตนและบุคคลอื่นเห็นว่าเป็นงานท่ีมีคุณค่าและความส าคัญ  และเป็นงานท่ีท าแล้วมี
ความก้าวหน้าและคนท างานได้เห็นพัฒนาการด้านความสามารถของตน น ามาซึ่งความพึงพอใจใน
การท างานส่งผลต่อการรับรู้ความสุขของคนท างานคนนั้น ส่วนท่ี 2 เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างาน
และปัจจัยสนับสนุนต่างๆ โดยสามารถอธิบายได้ว่ากระบวนการท างานสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับ
คนท างานได้ถ้าหากเป็นกระบวนการท่ีมีความน่าสนใจ มีความท้าทาย มีความยากง่ายในระดับท่ี
เหมาะสม มีเปูาหมายปลายทางหรือผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการท่ีชัดเจน คนท างานมีโอกาสได้รับ 
ทราบความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์และได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุง
กระบวนการท างานของตน และการได้รับผลตอบแทนท่ีสอดคล้องกับผลการท างานและอยู่ในระดับท่ี
พอเหมาะ ตลอดจนองค์กรมีปัจจัยสนับสนุนการท างานอย่างเหมาะสม  องค์ประกอบเหล่านี้มี
ความส าคัญต่อการรับรู้ความสุขของคนท างานท้ังส้ินดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า ลักษณะงานท่ีท า และ
กระบวนการท างานและปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความสุข และถ้าหาก
สังเกตในรูปจะเห็นได้ว่ามีรูปหัวใจสีชมพูดวงใหญ่ก ากับอยู่ ซึ่งหมายถึงองค์กรมีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดหรือออกแบบลักษณะงาน กระบวนการท างาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานเกิดความสุขในการท างาน 

ปัจจัยท่ี 3 หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และบุคคลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องปัจจัยท่ีเกี่ยวกับคนเป็น
ตัวแปรส าคัญอีกตัวแปรหนึ่งท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความสุขของคนท างาน  และอาจกล่าวได้ว่า เป็นตัว
แปรท่ีมีความแปรปรวน ไม่อยู่นิ่ง อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของคนแต่ละคนท่ีแสดงออกมาตาม
ความคิด ความเช่ือ อารมณ์และความรู้สึกท่ีมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมท่ีมากระทบใน
แต่ละช่วงเวลาหัวหน้าเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการรับรู้ความสุขในการท างานของคนใน
องค์กร เพราะเป็นบุคคลท่ีคนท างานทุกคนต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างสม่ าเสมอ และเป็นผู้ท่ีมีอ านาจ
ในการให้คุณให้โทษตามสายการบังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานเป็นบุคคลท่ีคนท างานติดต่อส่ือสาร
ประสานงานด้วย เพื่อให้งานเสร็จส้ินบรรลุเปูาหมายตามก าหนดเวลา ลูกค้าเป็นกลุ่มคนท่ีมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จและความอยู่รอดขององค์กร และบุคคลอื่นๆ ท่ีคนท างานต้องมีส่วน
เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้งานท่ีได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จ ดังนั้นลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล 
รวมถึงพฤติกรรมการท างานของแต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการรับรู้ความสุข
ของคนท างานด้วยกันท้ังส้ิน สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลท่ีคนท างานต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วย
นั้นเป็นอีกตัวแปรหนึ่งท่ีองค์กรต้องให้ความส าคัญ ซึ่งถ้าหากสังเกตในรูปจะเห็นได้ว่า มีรูปหัวใจสีชมพู
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ดวงใหญ่ก ากับอยู่ หมายถึงองค์กรมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลปัจจัยเหล่านี้ให้ส่งผลในทางบวก
ต่อการรับรู้เรื่องความสุขของคนท างานในองค์กร 

ปัจจัยท่ี 4 วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศในการท างานวัฒนธรรมองค์การเป็นกรอบใน
การแสดงออกของพฤติกรรมในการท างานของคนในองค์กร เปรียบเสมือนเป็นมาตรฐานกลางท่ีคน
ส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบัติ ท าให้ทุกคนสามารถแสดงบทบาทของตนเองในการท างานได้อย่างสอดคล้อง
กับความคาดหวังขององค์กรเมื่อวัฒนธรรมองค์การเป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม 
การท างานท่ีสร้างความส าเร็จ พัฒนาความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์มีบรรยากาศของ
การท างานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และสร้างความรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นพี่เป็นน้อง  เป็น
ครอบครัวเดียวกัน เมื่อนั้นคนในองค์กรส่วนใหญ่ก็จะสามารถรับรู้ได้ถึงความสุขท่ีเกิดขึ้นจากการ
ท างาน นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมในการท างานนับเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญยิ่งในการสร้างความสุข
ให้กับคนท างาน โดยสภาพแวดล้อมท่ีดีควรเอื้อให้คนในองค์กรสามารถท างานได้อย่างสะดวกสบาย
และปลอดภัยดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความสุขของคนในองค์กร และถ้าหากสังเกตในรูป
จะเห็นได้ว่ามีรูปหัวใจสีชมพูดวงใหญ่ ก ากับอยู่ ซึ่งหมายถึงองค์กรสามารถสร้างและส่งเสริมให้ปัจจัย
เหล่านี้เอื้ออ านวยต่อการรับรู้ความสุขในการท างานของคนในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

ปัจจัยท่ี 5 รูปแบบการใช้ชีวิต ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะกิจกรรมในการด าเนิน
ชีวิตของแต่ละคนต้ังแต่พฤติกรรมการบริโภค และอุปโภค จนถึงการดูแลสุขภาพกายและใจ เพราะ
ชีวิตของคนท างานไม่ได้มีแต่มิติเรื่องงานเพียงอย่างเดียว หากยังมีเรื่องส่วนบุคคลท่ีแต่ละคนต้องเผชิญ
ในแต่ละวัน รูปแบบการใช้ชีวิตจึงส่งผลต่อการรับรู้ความสุขของคนท างานด้วยเช่นกัน ถ้าคนท างานมี
รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีน ามาซึ่งความเครียด เช่น การใช้จ่ายในการบริโภคและอุปโภคท่ีเกินความจ าเป็น
และเกินก าลังความสามารถในการจ่าย การเล่นการพนันหรือการเล่นหวย หรือการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ ท่ีส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายและจิตใจ ก็จะท าให้คนๆ นั้นเกิดความทุกข์ และส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมการท างานและการรับรู้ความสุขในการท างานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้แต่ในทางตรง
ข้าม หากคนท างานมีรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีมีคุณภาพ เช่น การใช้จ่ายในการบริโภคและอุปโภคตาม
ความจ าเป็นและประหยัด มีการวางแผนการเงินในการใช้จ่าย ไม่สุรุ่ยสุร่าย และดูแลสุขภาพท้ัง
ร่างกายและจิตใจของตนเองอย่างเหมาะสม ก็จะท าให้คนๆ นั้นรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เกิดความเครียดจาก
ภาระหนี้สินหรือการพึ่งพาคนอื่น สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีเสรีภาพ ส่งผลต่อการรับรู้ความสุขได้
ในชีวิตส่วนตัว การมีสมาธิและการทุ่มเทให้กับการท างานอย่างประสบความส าเร็จ  และน ามาซึ่ง
ความสุขในการท างานด้วยในท้ายท่ีสุดถึงแม้ในปัจจัยนี้จะไม่มีรูปหัวใจก ากับอยู่ตามภาพข้างต้น เพราะ
ปัจจัยรูปแบบการใช้ชีวิตนี้เป็นปัจจัยท่ีขึ้นอยู่กับแต่ละปัจเจกบุคคลในการเลือกก าหนดพฤติกรรมการ 
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ด าเนินชีวิตของตนเอง แต่องค์กรก็ยังสามารถมีส่วนในการส่งเสริมให้คนท างานมีความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้คนๆ นั้นมีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีสมบูรณ์ พร้อม
ปฏิบัติภารกิจการงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมาย น ามาซึ่งการรับรู้ความสุขในการท างานได้เป็นอย่าง
ดี 

ปัจจัยท่ี 6 ครอบครัว ครอบครัวเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของทุก
คนโดยตรง เมื่อเสร็จส้ินภารกิจการงานในแต่ละวัน คนท างานทุกคนกลับบ้าน หากครอบครัวของ
คนท างานมีความรักใคร่กลมเกลียว เต็มไปด้วยความอบอุ่นห่วงใยกัน ก็จะส่งผลให้เป็นพลังและ
ก าลังใจท่ีเข้มแข็งในการท า งานของคนๆ นั้น และในทางตรงกันข้าม หากครอบครัวของคนท างาน
ขาดความผูกพัน ห่างเหินหมางเมิน ไม่มีความใกล้ชิดกัน ก็น่าเสียดายท่ีคนๆ นั้นอาจจะไม่ได้รับ
ก าลังใจและการสนับสนุนท่ีส าคัญในการปฏิบัติภารกิจการงานให้ประสบความส าเร็จ 

ปัจจัยท่ี 7 สังคม สถานการณ์/ปัจจัยแวดล้อม เราอาศัยอยู่ในสังคม จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได้ท่ีวิถีและความเปล่ียนแปลงเป็นไปในสังคมส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนท างานทุกคน 
รวมถึงสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และธรรมชาติ ด้วย 
เพราะการรับรู้ความสุขในการท างานนั้นไม่อาจแยกออกจากอารมณ์ความรู้สึกในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีคนท างานต้องประสบพบเจอในการใช้ชีวิตใน
วันหนึ่งๆ จึงมีส่วนส าคัญต่อความสุขท่ีจะเกิดขึ้นกับคนๆนั้น ปัจจัยสุดท้ายปัจจัยนี้สามารถกล่าวได้ว่า
เป็นปัจจัยท่ีตัวบุคคลมีอ านาจในการควบคุมและก าหนดความเป็นไปได้น้อยท่ีสุดโมเดลความสุขในเชิง
พฤติกรรมศาสตร์ “หมุนรหัส ขจัดทุกข ์บ ารุงสุข”ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นเหมือนแม่กุญแจท่ีมี
แปูนหมุนรหัสอยู่ด้านหน้า โดยมีศูนย์กลางเป็นปัจจัยเกี่ยวกับพื้นฐานความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ 
ปัญญา และการฝึกฝนของคนแต่ละคน เป็นหัวใจส าคัญและเปรียบเสมือนแกนกลางในการรับรู้
ความสุขของคนท างาน ปัจจัยพื้นฐานส าคัญนี้ถูกแวดล้อมด้วยปัจจัยส าคัญอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
รับรู้ความสุขอีก 6 ปัจจัย ซึ่งการถอดรหัสความสุขของคนแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับการหมุนรหัสปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องเหล่านี้ให้มีส่วนผสมอย่างลงตัวเหมาะสมในแต่ละช่วงขณะเพื่อท าให้มาตรวัดความสุข
สามารถวัดระดับความสุขได้จากปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและประมวลผลออกมาเป็นระดับความสุข
โดยรวมของคนๆนั้น ระดับความสุขของคนท างานเกิดจากการประมวลการรับรู้ในแต่ละปัจจัย   ใน
บางช่วงบางขณะปัจจัยบางตัวอาจส่งผลให้การรับรู้ความสุขอยู่ในระดับสูง ปัจจัยบางตัวอาจส่งผลให้
การรับรู้ความสุขอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยอีกบางตัวอาจส่งผลให้การรับรู้ความสุขอยู่ในระดับ
ต่ า คนเราส่วนใหญ่รับรู้ความสุขในการท างานของตนในลักษณะของการมองภาพรวม  โดยน าระดับ
การรับรู้ความสุขจากทุกปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมาค านวณความรู้สึกเฉล่ียโดยรวม  ดังค าพูดท่ีกล่าวว่า 
“สุขและทุกข์คลุกเคล้ากันไป” เพราะหากมีคนมาต้ังค าถามว่า “ตอนนี้ชีวิตเรามีความสุขหรือไม่” 
หลายคนก็มักจะตอบไปในลักษณะท่ีว่า “สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ตามอัตภาพ” เพราะการรับรู้ความสุขของ
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เราเป็นการประมวลผลในภาพรวมของปัจจัยท้ังหมดตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น คนท างานท่ีมี
ปัจจัยพื้นฐานในด้านความคิด ความเช่ือ ทัศนคติท่ีเหมาะสม ได้รับการฝึกฝนให้มีสติ มีปัญญา มีวิธีคิด
อย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เข้าใจในธรรมชาติของสรรพส่ิง ก็จะเป็น
คนท่ีมีต้นทุนเดิมท่ีดีในการมองโลกและรับรู้ความสุขได้ โดยมีความสามารถในการรับรู้ความสุขท่ีเป็น
อิสระจากปัจจัยอื่นๆ รอบตัว คือไม่ว่าปัจจัยเหล่านั้นจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร จะไม่เป็นไปตาม
ความต้องการหรือความคาดหวังของเราอย่างไร ตัวเราก็ยังมีความสามารถในการมองเห็นและสัมผัส
ความสุขในการรับรู้ของเราได้ แต่อย่างไรก็ตาม  คนท างานทุกคนได้พบกับสถานการณ์ในชีวิตท่ี
แตกต่างกันออกไป ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมในการด าเนินชีวิตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
บางคนอาจต้องพบกับปัจจัยท่ีมีความซับซ้อนมาก บางคนอาจได้พบกับปัจจัยท่ีมีความซับซ้อนน้อย 
คนท่ีมีโจทย์ชีวิตง่ายก็อาจแทบไม่ต้องอาศัยความสามารถในการคิดท่ีลึกซึ้งซับซ้อนมากนัก ก็สามารถ
รับรู้ถึงความสุขได้ แต่คนท่ีมีโจทย์ชีวิตยากก็อาจจ าเป็นต้องใช้ความอดทน การเรียนรู้ฝึกฝนท่ีท าให้
สามารถคิดและเข้าใจ รับรู้ได้ถึงความสุขท่ีเกิดขึ้นบนเงื่อนไขท่ีแตกต่างจากคนอื่นๆ“แล้วโมเดลท่ี
น าเสนอนี้บอกอะไรกับองค์กรบ้าง” ส่ิงท่ีองค์กรสามารถท าให้คนท างานในองค์กรนั้นรับรู้ถึงความสุข
ในการท างานได้ก็คือการพยายามสร้างเสริมให้ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดดังท่ีกล่าวแล้วข้างต้น  
โดยเฉพาะปัจจัยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรง ให้เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบในทางบวกต่อการ
รับรู้ความสุข ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบลักษณะงานให้มีความเหมาะสม การให้ปัจจัยสนับสนุนในการ
ท างานให้ประสบความส าเร็จ การพัฒนาภาวะผู้น าให้คนท างานทุกระดับ การมีระบบการบริหาร
จัดการท่ีดีท่ีให้ความส าคัญท้ังลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายในองค์กร การสร้างบรรยากาศการท างาน
ท่ีใกล้ชิดเป็นกันเอง การส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานท่ีเอื้อต่อการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายของ
องค์กรไปพร้อมๆ กับการเกิดความพึงพอใจของคนท างานนอกจากนี้องค์กรยังต้องให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดความเช่ือท่ีถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้
คนท างานทุกคนได้เพิ่มพูนสติปัญญาเพื่อให้รู้และเข้าใจสัจธรรมของชีวิต มีวิถีด ารงชีวิตอยู่อย่างมี
คุณภาพ ส่งผลให้คนท างานสามารถรับรู้ความสุขในการท างานและการด าเนินชีวิตของตนได้อย่าง
เหมาะสมภายใต้ความไม่แน่นอนของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติของสรรพส่ิงบนโลกนี้ 
และได้กล่าวอีกว่า การพัฒนาเพื่อให้พนักงานเกิดความสุขในการท างานนั้นจะต้องต้องอาศัยความ
ร่วมมือกัน ระหว่างพนักงานและองค์กร ดังนี้ 1. พนักงานต้องพัฒนาตนเองให้มีความสุขในการท างาน 
โดยการจัดสมดุลชีวิตตามแนวคิดความสุข 8 ประการ (Happy 8) อย่างไรก็ตามด้วยความสุขของ
พนักงานจะน ามาซึ่งความสุขขององค์กร และท าให้องค์กรมีผลผลิต (Productivity) ท่ีดีขึ้น ดังนั้น 
องค์กรควรจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถจัดสมดุลชีวิตของตนเองได้ 2. การ
พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ซึ่งเป็นหน้าท่ีหลักขององค์กรท่ีต้องด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ และเป็นองค์รวม โดยเน้นการสร้างการท างานเป็นทีม (Teamwork) การใช้ความคิด
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สร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกันและมีการพัฒนาร่วมกัน (Creativity) รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงาน
สามารถจัดสมดุลชีวิต ตามแนวคิดความสุข 8 ประการได้ เมื่อองค์กรสามารถสร้างองค์กรแห่ง
ความสุขได้ในระดับหนึ่งแล้วกระบวนการท่ีส าคัญต่อไปคือ การท าให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร หรือการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข ซึ่งต้องเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะท่ีเหมาะสมกับ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและการอยู่ร่วมกันของคนใน
องค์กร ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจขององค์กร ท าให้องค์กรมีความพร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลง มีความยั่งยืน เป็นองค์กรท่ีมีการเติมโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นองค์กรแห่งความสุข42 
 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 

ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
           " เป็นผู้น าการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ " 
พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
และมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยม
อันพึงประสงค์ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 

เปูาประสงค์ (Goal) 
1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและ

เสมอภาค 
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์           
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงานและวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถงึบริการทางการศึกษา 

                                                             
42 ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ และคณะ,มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ,(นนทบุรี:สอง

ขาครีเอช่ัน จ ากัด,2556),18-19. 
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3. พัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 
สภาพการจัดการศึกษา 

ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มี เขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นั้น อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ มาตรา 8 และมาตรา 33 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีต้ัง ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 42 เขต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการ
จัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6) ในเขต
พื้นท่ี ความรับผิดชอบ จ านวน 61 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 32 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 29 
โรงเรียน มีนักเรียน จ านวน 76,663 คน มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3,663 คน 
และบุคลากรส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 60 คน43 

โรงเรียนท่ีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 61 โรงเรียน โดย
จังหวัดนครปฐมมี 7 อ าเภอ ประกอบด้วย 1) อ าเภอเมือง จ านวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระ
ปฐมวิทยาลัย,โรงเรียนราชินีบูรณะ ,โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม,โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2,
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย,โรงเรียนศรีวิชัย,โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม,โรงเรียนวัดห้วยจระเข้
วิทยาคม 2) อ าเภอดอนตูม จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา,โรงเรียนคงทองวิทยา 
3) อ าเภอก าแพงแสน จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา,โรงเรียนมัธยมฐานบิน
ก าแพงแสน ,โรงเรียนศาลาตึก 4) อ าเภอบางเลน จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบางเลนวิทยา,  
โรงเรียนบางหลวงวิทยา,โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา,โรงเรียนสถาพรวิทยา 5) อ าเภอนครชัยศรี จ านวน 

                                                             
43 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต9,สภาพการจัดการศึกษา,2559,เข้าถึงเมื่อ 

16 พฤษภาคม 2559,เข้าถึงได้จากhttp://www.mathayom9.go.th/webspm9/index.php. 
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6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา,โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ,โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา,
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย,โรงเรียนเพิ่มวิทยา,โรงเรียนแหลมบัววิทยา   6) อ าเภอพุทธ
มณฑล จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม,โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชฯ 7)อ าเภอสามพราน จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสามพรานวิทยา,โรงเรียนภ.ป.ร.ราช
วิทยาลัย,โรงเรียนปรีดารามวิทยาลัย,โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และ จังหวัดสุพรรณบุรี มี 10 อ าเภอ 
ประกอบด้วยโรงเรียน 1) อ าเภอเมือง จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ,   
โรงเรียนสงวนหญิง, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี, โรงเรียนตล่ิงชันวิทยา  2) อ าเภอ
บางปลาม้า  จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบาลปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์",โรงเรียนหรรษาสุจิตต์
วิทยา 2, โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์, โรงเรียนสวนแตงวิทยา 3) อ าเภอศรีประจันต์  
จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข", โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา, โรงเรียนวัง
หว้าราษฎร์สามัคคี 4) อ าเภอสองพี่น้อง จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา, โรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 5, โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา, โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา, โรงเรียนบางล่ี
วิทยา 5) อ าเภออู่ทอง จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอู่ทอง, โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย, โรงเรียน
สระยายโสมวิทยา, โรงเรียนดอนคาวิทยา,  6) อ าเภอดอนเจดีย์  จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1, โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา, 7) อ าเภอสามชุก จ านวน 3 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม, โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม, โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิ ทยา 6           
8)อ าเภอเดิมบางนางบวช จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย, โรงเรียนบ่อกรุวิทยา, 
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา, โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7  9) อ าเภอด่านช้าง จ านวน 2 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3, โรงเรียนด่านช้างวิทยา 10) อ าเภอหนองหญ้าไซ จ านวน             
1 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา44 

 
 
 
 
 
 

                                                             
44 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต9,โรงเรียนในสังกัดสักนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต9,2559,เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559,เข้าถึงได้จาก
http://www.mathayom9.go.th/webspm9/index.php. 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับแบบวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนและความสุขในการท างาน ได้มี
ผู้วิจัยกล่าวไว้หลากหลาย ในด้านท่ีต่างกัน ผู้วิจัยได้น าเสนอโดยแยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ งานวิจัยใน
ประเทศ และงานวิจัยต่างประเทศ ดังนี้ 

งานวิจัยในประเทศ 

 กาญจนา  เกษร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรม
องค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านการมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 
ด้านความมีคุณภาพ รองลงมา คือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้าน
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันคือ ในทิศทางบวกและพบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับ ค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับคี่อนข้างสูง ท้ัง 10 ด้าน เรียงอันดับ ความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 
ความหลากหลายของบุคลากร ด้านความมีคุณภาพ ด้านการยอมรับ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้าน
ความเอื้ออาทร ด้านความไว้วางใจ ด้านการตัดสินใจ ด้านการมอบอ านาจ ด้านความมุ่งประสงค์ของ
โรงเรียน และ ด้านความรู้สึกเป็นหนึ่งของโรงเรียน45 

กชนิกา  พลจันทึก ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ผลการวิเคราะห์
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรโดยรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก ผู้วิจัยได้สรุปผลออกเป็นในแต่ละ
ด้าน ดังนี้ ผลการวิจัยเกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์กร โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้าน พบว่า มีการปฏิบัติ เรียงตามล าดับคือด้านความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา รองลงมา คือ 

                                                             
45

 กาญจนา เกษร, “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,2555),ค. 
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การมอบอ านาจการตัดสินใจ ความมีคุณภาพการยอมรับ ความไว้วางใจ ความหลากหลายของ
บุคลากร ความซื่อสัตย์สุจริต การเอื้ออาทร และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรตามล าดับ46 

สาคร  วรวะไล  ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมโรงเรียนและแนวทางพัฒนาโรงเรียนทัพพระยาพิทยา  
จังหวัดสระแก้ว  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศีกษา  เขต  7   กลุ่มประชากร  ได้แก่  
บุคลากรโรงเรียนทัพพระยาพิทยา  จังหวัดสระแก้ว  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  7   จ านวน  82  คน  พบว่า  สภาพท่ีเป็นอยู่ของวัฒนธรรมโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลางและสภาพที่ควรจะเป็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่กับ
สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมากและควรมีการพัฒนาท่ีส าคัญ 3  ด้าน  คือ  ด้านความหลากหลาย  
ด้านความเอื้ออาทรและด้านวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  ด้านความ
หลากหลาย  โรงเรียนควรมีการช้ีแจงมอบหมายงานตามหน้าท่ี  และการปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถตามท่ีแต่ละคนถนัด  สนับสนุนและกระตุ้นให้ทุกฝุายสร้างส่ิงท่ีมี
ความแตกต่าง  แสดงความหลากหลายในแต่ละคนออกมาให้เต็มศักยภาพและเกิดผลงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อตนและโรงเรียนและมีการสร้างขวัญก าลังใจในการท างานและยอมรับความแตกต่าง   ท้ัง
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การใช้ส่ือในการสอนหรือแม้แต่วิธีการสอนท่ีแตกต่างกัน  
ด้านความเอื้ออาทร  โรงเรียนควรจัดสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง  ให้ความเป็นธรรมตามความ
เหมาะสม  จัดกิจกรรมให้บุคลากรได้ แสดงออกถึงความเข้าใจซึ่งกันและกัน  โดยการช่วยเหลือเกื้อกูล  
มีการสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการท างาน  ให้ความเป็นกันเองทักทาย  ดูแลเอาใจใส่ใน
สวัสดิการอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน  ส่งเสริมการสร้างผลางานและการพัฒนาวิชาชีพของครู  ด้าน
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน  โรงเรียนควรมีการประชุมปรึกษาหารือผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุายในการก าหนด
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน  ร่วมกันระดมความคิด  แสดงความคิดเห็นร่วมกัน  มีการประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติร่วมกันให้ทราบท่ัวถึงและรวดเร็วเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด47 

                                                             
46

 กชนิกา  พลจันทึก, “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี”(วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตร์  มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี2556” 

47 สาคร  วรวะไล, “วัฒนธรรมโรงเรียนและแนวทางพัฒนาโรงเรียนทัพพระยาพิทยา จังหวัด
สระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7” (งานนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,2556),ง. 
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รัตนาภรณ์ ฤทธิรงค์ ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล การวิจัยครั้งนี ้ ผลการวิจัย พบว่า 1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรายด้าน ดังนี้ ด้าน
ลักษณะเชิงสร้างสรรค์ ( X = 4.16) ด้านลักษณะเฉื่อยชา ( X = 3.69) และด้านลักษณะก้าวร้าว( X = 
3.14) 2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อ
เปรียบเทียบ ตามประสบการณ์การท างานและขนาดโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับวัฒนธรรม องค์กรในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูลไม่แตกต่าง 
3. แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน เขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้แก่ มีการตั้งเปูาหมายร่วมกัน มีเปูาหมายการท างานอยู่ท่ีคุณภาพ 
งานมากกว่าปริมาณงานมีการสร้างขวัญก าลังใจ มีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ และสมาชิกทุกคนใน
องค์กร มีความเป็นกันเอง เปิดเผย จริงใจ เป็นต้น48 

เบญจมาภรณ์ เครือสุวรรณ ศึกษาวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า 
วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดย
ภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียง ล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ คือการ
บริหารอาคารสถานท่ี และการตัดสินใจระดับโรงเรียนด้วยหลักประชาธิปไตย ภาวะผู้น า ความมี
เสถียรภาพของบุคลากร การจัดท าโครงสร้างหลักสูตร และการจัดองค์กร การพัฒนาบุคลากร การมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนของผู้ปกครองการได้รับยกย่องในคุณภาพทางวิชาการ การจัดการเวลา
เรียนให้มากท่ีสุด การได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น ความร่วมมือในการวางแผนและความสัมพันธ์ใน
หมู่คณะ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  การมีเปูาหมายและมีความคาดหวังท่ีชัดเจนและความ
เป็นระเบียบ และความมีวินัย49 

                                                             
48

 รัตนาภรณ์ ฤทธิรงค์ “วัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน เขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล” (งานนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ครุศา
สตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,2557),ง. 

49
 เบญจมาภรณ์ เครือสุวรรณ , “วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตในการ

ท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2558),ง. 
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กัญญ์ภัคญา    ภัทรไชยอนันท์ ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะ 
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัย พบว่า  ด้านวัฒนธรรมองค์กรของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และวัฒนธรรมองค์กร กับ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสัมพันธ์ในทางบวก กัน
ทุกด้านอย่ีางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0150 

ภัคพร เจริญลักษณ์ ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า
วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดย 
ภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 9 ด้าน 
โดยเรียงล าดับ มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความซื่อสัตย์สุจริ ต การยอมรับและการให้
รางวัล ความเป็นเลิศ ความเอื้ออาทร ความหลากหลาย เปูาหมายของสถานศึกษา ความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของสถานศึกษา ความไว้วางใจและความเช่ือมั่น การเสริมสร้างพลังอ านาจ อยู่ในระดับมาก 
จ านวน 1 ด้าน คือ กระบวนการในการตัดสินใจ51 

พจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา ได้ศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ 
ความสุขในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า 
1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
โดย ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ความสุขในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 

                                                             
50 กัญญ์ภัคญา ภัทรไชยอนันท์, “วัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2557),ง. 

51 ภัคพร เจริญลักษณ์, “วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2561),ง. 
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สถานศึกษาส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0552 

อภิชาต  นิลภาทย์   ได้ศึกษาวิจัย  เรื่อง  ความสุขในการท างานกับสมรรถนะข้าราชการครู  
กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานเขตบางพลัด  ผลการวิจัยพบว่า 1 ) ความสุขในการท างานของ
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครสังกัดส านักงานเขตบางพลัด  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า มี  2  ด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด  คือ ความพึงพอใจในงานและอารมณ์
ทางบวก  และอีก  2  ด้านอยู่ในระดับมาก  คือ ความพึงพอใจในชีวิตและอารมณ์ทางลบในระดับต่ า
ส่วนสมรรถนะของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานเขตบางพลัดโดยภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมากท่ีสุด  และเมื่อพิจารณาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานพบว่าอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด  ท้ัง  2  ด้าน  2)  ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับสมรรถนะของข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานเขตบางพลัด  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  
.01 3)  ทรรศนะของผู้บริหารเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความสุขในการท างานกับสมรรถนะของ
ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานเขตบางพลัด  ผู้บริหารจะเน้นการท างานแบบมีส่วน
ร่วม  และหาแนวทางร่วมกันในการท างาน  สนับสนุน  ช่วยเหลือครูทุกด้าน  ให้อิสระในการท างาน
และค านึงผู้เรียนเป็นหลัก  เป็นตัวอย่างท่ีดี  เต็มท่ีและเต็มใจท างานร่วมกับครูมีความเป็นกลาง
ช่วยเหลือประสานให้เกิดความร่วมมือ  ส่วนแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารเน้นการท างาน
เป็นทีม นิเทศสอนงานให้  เป็นกัลยาณมิตรกับครู  มอบหมายงานให้ตามความถนัด  สนับสนุนให้เข้า
รับการฝึกอบรมและการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพ  สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์เต็มท่ี  เน้นย้ าให้ครู
เต็มใจบริการผู้เรียน  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ53 

จันทร์ทร ปานคล้ า ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สถานศึกษากับ
องค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า องค์กรแห่งความสุขใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาราย

                                                             
52 พจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา, "ทักษะการบริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความสุขในการ

ท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8" (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2556), ง. 

53 อภิชาต  นิลภาทย์, “ความสุขในการท างานของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักงานเขตบางพลัด” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2556),95-96. 
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ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 
การมีคุณธรรม การหาความรู้ การผ่อนคลาย สังคมดี และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ น้ าใจงาม สุขภาพดี ใช้เงินเป็น และครอบครัวท่ีดี54 

ธานิชา มุลอามาตย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ 
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี  เขต 3 
ผลการวิจัย พบว่า ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยระดับ
ความรู้สึกของครูต่อบุคลิกภาพและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในการท างาน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้าน
องค์กร โดยรวมในระดับมาก และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัย
ด้านองค์กรกับความสุขในการท างาน ได้แก่ เพศหญิง ระดับช้ันท่ีสอน มีความสัมพันธ์กันทางลบกับ
ความรู้สึกในการท างานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติและประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ด้าน
สุขภาพดี ด้านน้ าใจงาม ด้านครอบครัวท่ีดี ด้านสังคมดี ด้านใฝุรู้ดี ด้านสุขภาพการเงินดี มีความ
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ส่วนบุคลิกภาพท้ัง 5 ด้าน และแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ใน
การท างานมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญระดับท่ี.05 ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ 
สัมพันธภาพในครอบครัว และการสนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ปัจจัยด้านองค์กร ได้แก่ นโยบายและการบริหารงานของลักษณะงาน
ขวัญก าลังใจในการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยยะ
ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.0555  

ชยากานต์ เป่ียมถาวรพจน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู  
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสุขในการท างานของครู วัฒนธรรมโรงเรียน ภาวะผู้น าเหนือผู้น า และการ 
ใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก และ 

                                                             
54 จันทร์ทร ปานคล้ า, “การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สถานศึกษากับองค์กรแห่ง

ความสุขในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2557),ง. 

55 ธานิชา มุลอามาตย์,"ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการครูในโรงเรียน 
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3" (วิทยานิพนธ์ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา,2557),ง. 
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2) วัฒนธรรมโรงเรียน ภาวะผู้น าเหนือผู้น า การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมมีความสัมพันธ์ 
ทางบวกกับความสุขในการท างานของครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0156 

ธารินทร์ ระศร ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูสังกัดส านักงาน
เขตศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผลการวิจัยพบว่าความสุขในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยม เขต 21 อยู่ในระดับมาก ท้ังโดยรวมและรายด้านทุกด้าน และปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความสุขในการท างาน ครูสังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อยู่ในระดับมาก 
ท้ังโดยรวมและรายปัจจัย โดย ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูกับความสุขในการ
ท างานของครู สังกัด เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่
ในระดับปานกลาง สมการพยากรณ์ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2157 

อนุพงศ์ รอดบุญปาน  ได้ศึกษาวิจัยองค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี  (วัดวัง
ยาว) ผลการวิจัยพบว่า องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า มี 1 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ คุณธรรม และ
อีก 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ มีสังคมดี    การหา
ความรู้ น้ าใจงาม ครอบครัวท่ีดี การผ่อนคลาย สุขภาพดี และใช้เงินเป็น58 
 

                                                             
56 ชยากานต์ เป่ียมถาวรพจน์, "ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูโรงเรียน 

มัธยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6" (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2559), ง. 

57ธารินทร์ ระศร, “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560), ง. 

58 อนุพงศ์ รอดบุญปาน, “องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2561),ง. 
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งานวิจัยต่างประเทศ 

เซง (Zheng)  ศึกษาเรื่องผลกระทบของวัฒนธรรม  โครงสร้าง  และกลยุทธ์ขององค์กร ท่ีมี
ต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้และประสิทธิภาพขององค์กร  พบว่า  โครงสร้าง  และกลยุทธ์ของ
องค์กร  มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ กลยุทธ์เชิงองค์กร  มีผลกระทบเล็กน้อย  
และโครงสร้างเชิงองค์กรมีผลกระทบในเชิงบวกน้อยท่ีสุด  ประสิทธิภาพในการจัดการความรู้และ
วัฒนธรรม  โครงสร้างและกลยุทธ์เชิงองค์กรมีผลกระทบปานกลางต่อประสิทธิภาพขององค์กร  
การศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันในเชิงปฏิบัติส าหรับฝุายทรัพยากรมนุษย์ในการ
เช่ือมโยงการเรียนรู้และความรู้เข้ากับการปฏิบัติ  โดยให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมขององค์กรในความ
พยายามในการจัดการความรู้และการมุ่งไปท่ีประเด็นวัฒนธรรม  โครงสร้างและกลยุทธ์ขององค์กร  
นอกจากนี้ยังบ่งช้ีให้เห็นถึงการศึกษาในอนาคตเกี่ยวกับการปรับปรุง การวัดและการส ารวจปัญหาการ
วิจัยเพิ่มเติม59 

โอลิเวียร์  (Olivier)  ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมของครูและและสถานศึกษาประถมศึกษาใน
สหรัฐพบว่า  วัฒนธรรมการเอาใจใส่ดูแลอย่างเห็นอกเห็นใจกันเป็นตัวแปรท่ีมีอ านาจการท านายสูงสุด
ต่อความผูกพันท่ีครูจะต้ังใจอยู่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อไป  ความเช่ือในการมีประสิทธิภาพรวมกัน
ของครู  คือ  ตัวแปรท่ีมีอ านาจท านายสูงสุดของประสิทธิผลสถานศึกษา  และประสิทธิผลสถานศึกษา  
คือตัวแปรท่ีมีอ านาจท านายสูงสุดในผลลัพธ์ของนักเรียน(Outcomes) ซึ่งเป็นคุณภาพของผู้จบ
การศึกษาในระยะยาว  ท่ีนอกเหนือจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  (socioeconomic  status ) 
ของผู้เรียน60 

ซาราสัน(Sarason)นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเยลศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมโรงเรียนกว่า
สามสิบปี  ผลท่ีค้นพบอันดับท่ีหนึ่งคือวัฒนธรรมโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นอย่างไรเมื่อเขาศึกษาในปี ค.ศ. 
1960  แสดงว่าวัฒนธรรมโรงเรียนนั้นยากแก่การน าไปสู่การปฏิรูปอย่างมีประสิทธิภาพ  วัฒนธรรม
โดยปกติเป็นโอการที่โรงเรียนจะสร้างประโยชน์ต่อนักเรียนมีความคาดหวังว่าพวกเขาสามารถพัฒนา
นักเรียนและภาวะความสัมพันธ์ภายในสังคมโรงเรียน  เป็นวัฒนธรรมท่ีปิดกั้นการเปล่ียนแปลงอย่าง

                                                             
59 Vincent W. Zheng, The impact of organizational culture structure and 

strategy on knowledge management effectiveness and organizational 
effectiveness (University of Minnesota),Availabel from ProQuest 
http://proquest.umi.com, 2005,Abstract. 

60 Dianne F. Olivier, Teacher Personal and school Culture Characteristics in 
Effecttive School : Toward a Model of Professional Learniing 
Communicate,Accessed 15 May 2016,Available from http://www.lib.umi.com/ 
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แท้จริง  แบบแผนเหล่านี้ฝังลึกในโรงเรียนในโรงเรียนท่ีเขาศึกษาซาราสัน(Sarason)  แนะน าว่าการ
เปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสมคือการปฏิรูป  ซึ่งมีผลต่อความรู้สึกของผู้บริหารและครูในการปรับเปล่ียน
การปฏิรูปท่ีเหมาะสมกับโรงเรียน  โดยปกติแล้วหมายถึงส่ิงท่ีปรากฏออกไปภายนอก  แต่ส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงเล็กน้อยภายในห้องเรียนหรือในภาวะสัมพันธ์ของโรงเรียนในความหวังจะเป็นแรงกระตุ้น
ให้การปฏิรูปให้ประสบความส าเร็จ  นาตา (Nada)ศึกษาวิจัยเรื่องค่านิยมพื้นฐานในวัฒนธรรมแบบ
วิทยาศาสตร์และบทบาทของมหาวิทยาลัย Egyptian   ในการพัฒนานักศึกษาโดยศึกษาแรงผลักดัน
และองค์ประกอบอะไรบ้างท่ีส่งผลกับการพัฒนาค่านิยมพื้นฐานในวัฒนธรรมแบบวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษา  ซึ่งค่านิยมพื้นฐานในวัฒนธรรมแบบวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย  การยอมรับ  การพิจารณา  
และมิติของวัฒนธรรม  ส่วนแนวคิดวัฒนธรรมแบบวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่านิยม  
วิทยาศาสตร์  สังคม  และการก าหนดลักษณะของวิสัยทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และการพัฒนา
เทคโนโลยีร่วมสมัย  การพัฒนาค่านิยมพื้นฐานของวัฒนธรรมแบบวิทยาศาสตร์คือโครงสร้างหลักสูตร
ท่ีไม่เหมาะสมของหลักสูตรในประเด็นเกี่ยวกับสังคมวิทยาศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม  การไม่
สนใจหลักสูตรท่ีเน้นแนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและไม่ให้ความส าคัญกับหลักการ  ทฤษฎี   สูตร
ส าเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในรูปแบบเดิม61   

มาไรส์ (Marais) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและการปฏิบัติในการ 
ประเมินโครงการของหน่วยงานบริการบุคลากร 26 แห่ง ท่ีเมืองคาลามาซู มลรัฐ มิชิแกน พบว่าผล 
จากการประเมินมีความสัมพันธ์สูงกับรูปแบบอย่างของวัฒนธรรมองค์การ เช่น ความพึงพอใจของ
ลูกค้า คุณภาพการให้บริการ ภาวะผู้น า การติดต่อส่ือสาร การตัดสินใจ การวางแผน และก าหนด 
วิสัยทัศน์62 

มาเนียน (Manion) ได้ศึกษาความสุขในการท างาน (Joy at work) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวนท้ังส้ิน 24 คน พบว่า ค าจ ากัดความของความสุขในการท างาน นั้นคือ ผลอัน

                                                             
61 Abdou Nada, “Value Contexts in The Cultures of Science and The Role 

of Egyptian Universities in Developing them for their Student”,(Mansoura 
University),Accessed 15 may 2016. Available from 
http://tkc.go.th/thesis/abstract_eng.asp?item_id=227. 
             62 Lorraine C. Marais, "The Relationship between Organizational Culture 

the Practice Program Evaluation in Human Service Organizational," Accessed 5 

January 2017. Available from http:wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/9840039, 

Abstract. 
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เกิดจาก การเรียนรู้จากการท างาน การสร้างสรรค์งานของตนเอง ผลจากการประสบความส าเร็จใน
การท างานและ การมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเพิ่มข้ึน ท าให้แสดงอารมณ์ทางบวก เช่น ความ
สนุกสนาน การแสดงออกโดยการยิ้ม หัวเราะ น าไปสู่การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เกิด สัมพันธภาพท่ีดีในท่ีท างาน ท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานน่ารื่นรมย์ รู้สึกดีต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย มีความผูกพันในงานและคงอยู่ในองค์กรต่อไป ผลจากความสุขในการท างานคือ ผลงาน  
บรรลุตามเปูาหมายท่ีวางไว้63 

ฟรีเยอมุท และโชว์ไวลล์ (Freyermuth and Schonewille) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสุขใน 
การท างาน และการสร้างองค์กรแห่งความสุข ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าจะต้องเป็นผู้สร้างความสุขใน 
สถานท่ีท างาน โดยเริ่มจากการสร้างบรรยากาศในการท างานให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขและพวกเขายัง 
ได้สรุปแนวทางในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 8 ข้อ ดังนี้ 1) การคิดส่ิงท่ียิ่งใหญ่เพื่อท าให้เกิดความ 
แตกต่าง (for something) 2) การมีทัศนคติด้านบวกกับทุกเรื่อง รู้สึกมีความสุข (unabashed 
happiness) 3) ความเข้าใจในธรรมชาติ และรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน (nurturing environment) 
4) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยเริ่มต้นจากความรับผิดชอบต่อตนเอง (Working together we 
can) 5) รู้ จั ก สู้กับความผิดหวั งและน  ามาปรับปรุ ง สู่ความส า เร็ จ ( outrageous 
acknowledgement) 6) ความกระตือรือร้น (reach high) 7) การสร้างผลลัพธ์ท่ีน่าอัศจรรย์ผ่าน
ความคิดท่ีสร้างสรรค์ (Kick ass) และ 8) การมองเห็นส่ิงท่ีต้องการและวัดค่าได้ (specific 
outcome)64 

นิว อี โคโนมิกส์  ฟาวเดช่ัน   (New  Economics  Foundation )  ได้พัฒนาดัชนีทางเลือก
สะท้อนแนวคิดการพัฒนาแบบ “องค์รวม”  ได้อย่างาดีเยี่ยมและใช้ประโยชน์ได้จริงดัชนีชุดนี้ช่ือ  
Happy  Planet  Index  (HP)  หรือ “ดัชนีโลกมีสุข”  เป็นดัชนีชุดแรกในโลกท่ีน าดัชนีวัดผลกระทบ
ทางส่ิงแวดล้อมมาสังเคราะห์เข้ากับดัชนีวัดความอยู่ดีมีสุขของประชากรมีการตีพิมพ์ผลการประเมิน
ครั้งแรกออกมาในปี ค.ศ.  2006  องค์ประกอบในดัชนี  HPI  มี  3  ตัว  ได้แก่  1) ความพึงพอใจใน
ชีวิต (Life  Satisfaction )  เป็นตัวเลขแทนความเห็นท่ีเป็นอัตตวิสัย  (Subjective) 2) ความยืนยาว
ของอายุ  (Life  Expectancy) เป็นตัวเลขภววิสัย  (Objective)  3)  รอยเท้านิเวศ  (Ecological  
Footprint)  หมายถึง  ระดับผลกระทบต่อธรรมชาติ  (ท้ังทรัพยากร  ธรรมชาติท่ีใช้และผลกระทบต่อ

                                                             
63 J. Manion, "Joy at Work: Creating a Positive Workplace."Journal of Nursing 

Adiministration 33,12 (2003): 52-55. 
64 Paul A. Freyermuth and Drs. Reinder J. Schonewille, "Happy Workplaces ! 

Happy ? Are You Nuts ?," The Journal of the Conference for Global Transformation 
9,1 (2009): 9 
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ระบบนิเวศ)  ท่ีมนุษย์กระท าเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเปรียบเสมือน  “รอยเท้า” ที
มนุษย์ประทับลงบนธรรมชาติ  จากผลการค านวณดัชนี  HPI  ของ  New  Economics  
Foundation  ในปี  2006  ของ  178  ประเทศท่ัวโลก  พบว่า ไม่มีประเทศใดท่ีได้ระดับ  “ดี”  แต่มี
ผลลัพธ์ท่ีน่าสนใจคือประเทศท่ีมีดัชนี  HPI  สูงท่ีสุดในโลก  20  อันดับ  แรกส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีมี
ลักษณะเป็นหมู่เกาะมี  “รายได้ปานกลาง”  ตามนิยามของธนาคารโลกและอยู่ในทวีปอเมริกากลาง
ทะเลคาริบเบียนและอเมริกาใต้ในบรรดาประเทศเอเชีย  สามประเทศท่ีติด  20  อันดับ  แรกคือ  
เวียดนาม  ภูฎาน  และฟิลิปปินส์  ซึ่งภูฎานเป็นประเทศเดียวท่ีมีดัชนีองค์ประกอบระดับ  “ดี”  ถึง
สองในสามตัวคือดัชนีความพึ่งพอใจในชีวิตและรอยเท้านิเวศข้อมูลจาก  HPI  สะท้อนให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าล าพังความเจริญทางเศรษฐกิจมักจะส่งผลให้ประชาชนโดยเฉล่ียมีสุขภาพดีและอายุยืนนั้น
ไม่อาจรับประกันได้ว่าประชากรในประเทศนั้นจะมีความสุขกว่าประเทศท่ีมีรายได้ต่ ากว่า  และซ้ า
ความเจริญนั้นก็มักจะต้องแลกมาด้วยต้นทุนธรรมชาติท่ีสูงมาก  และความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม
ก็เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้คนรู้สึกไม่มีความสุข65  

สรุป 

วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง แบบแผนการปฏิบัติ ขอบเขตของค่านิยม สัญลักษณ์ของ
องค์การ ระเบียบแบบแผน ความเช่ือและพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อโครงสร้าง
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่ในองค์การต่างให้การยอมรับและ
ยึดถือปฏิบัติกันและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของคนรุ่นหลังสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ทุก
คนท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเปูาหมายขององค์การท่ีวางไว้ อันจะท าให้แต่ละองค์การมีลักษณะท่ี
แตกต่างกันออกไปตามเปูาหมายขององค์การนั้นๆ ในการศึกษาวัฒนธรรมองค์กับความสุขในการ
ท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ใช้ทฤษฎี
วัฒนธรรมองค์การของแพตเตอร์สัน เพอร์กื้และพาร์เกอร์ (Patterson,Purkey and Parker) ซึ่งมี
หัวข้อท่ีจะใช้ในการศึกษา 10 ประการ ดังนี้ 1) ความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา(organization 
purposes) 2) การมอบอ านาจ (empowerment) 3) การตัดสินใจ (decision making)             
4) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (sense  of community) 5) ความไว้วางใจ (trust)               
6) ความมีคุณภาพ (quality) 7) การยอมรับ (recognition) 8) ความเอื้ออาทร (caring)  9) ความ
ซื่อสัตย์สุจริต (integrity) 10) ความหลากหลายของบุคลากร(diversity) ส่วนความสุขในการท างาน

                                                             
65 New Economic Foundation, Happy Planet Index 2006,Accessed May 

17,2013, Available from http://neweconomics.org/sites/newecono mics.org 
/files/The_Happy_Planet_Index_1.pdf. 
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ของครู หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรให้มีความสุขในการท างานให้บรรลุเปูาหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้คนมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง น าพา
องค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวคิดHappy Workplace 8 ของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกอบด้วย 1) สุขภาพดี Happy Body 2) น้ าใจงาม 
Happy Heart 3) สังคมดี Happy Society  4) การผ่อนคลาย Happy Relax 5) หาความรู้ Happy 
Brain 6) ทางสงบ Happy Soul 7) ใช้เงินเป็น Happy Money 8) ครอบครัวดี Happy Family 
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บทที่ 3  

การด าเนินการวิจัย 

การด าเนินวิจัยในครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อทราบ 1)  วัฒนธรรมองค์การ สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                    
2) ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                    
3) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการท างานของครูในโร งเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 
Analysis) ประชากร ได้แก่ โรงเรียนท่ีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 
61 โรง และกลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนท่ีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 
52 โรง ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน รอง
ผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน  1 คน หัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ฯ จ านวน 1 คน ครู จ านวน 3 คน  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนตามแนวคิดของ  แพตเตอร์สัน  เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ 
(Patterson, Purkey and Parker) และความสุขในการท างาน Happy Workplace (ความสุข 8
ประการ) ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อให้การวิจัยเกิดความเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้มีการก าหนดขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีระบบและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียด
และขั้นตอนการด าเนินการวิจัย เป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยเป็นการเตรียมโครงการอย่างเป็นระบบ โดยศึกษา
ปัญหาท่ีปรากฏอยู่ในพื้นท่ีวิจัย และศึกษาวรรณกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากต ารา เอกสารวิชาการ 
ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาษาไทยและต่างประเทศ เพื่อเรียบเรียงผลงานเสนอขอความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและขออนุมัติโครงการวิจัย
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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          ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยน าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยหาความเช่ือมั่น และน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด โดยขอหนังสือ
รับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากโรงเรียนต่างๆ ท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วน า
ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการเสนอร่างรายงานผลการวิจัยเสนอ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการและน ามาปรับปรุง
แก้ไขข้อท่ีบกพร่อง ตามท่ี คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ เมื่อแก้ไขเสร็จส้ินให้จัดท า
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้
ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วย  แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือและพัฒนา
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) ท่ีมีแผนแบบการวิจัย
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว ตรวจสอบสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (The one-shot , Non-
experimentel case study design) ซึ่งแสดงด้วยแผนผัง(Diagram) ดังนี้ 
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R หมายถึง ตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่ม 
X หมายถึง ตัวแปรท่ีศึกษา 
O หมายถึง ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 

ประชากร 

 การวิจัยในครั้งนี้ ประชากรในการวิจัย คือ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จ านวนท้ังส้ิน 61 โรง จ าแนกโรงเรียนในจังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม 29 โรง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 32 โรง 
 
กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan) ได้จ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 52 โรง แล้วเลือกตัวอย่างโรงเรียนด้วยวิธีการสุ่ม
แบ่งประเภทตามจังหวัด (Stratified Random Sampling) ดังรายละเอียด ในตารางท่ี 2 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล 

 ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 
คน รองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน  1 คน หัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ฯ จ านวน 1 คน ครู จ านวน 3 คน รวมท้ังส้ิน 312 คน ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 
 

O 

 

 

       R               X 
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ตารางท่ี 1จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามโรงเรียนท่ีสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามจังหวัด 

โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

ประชากร 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

รอง
ผู้อ านวยการ/ 

ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 

หัวหน้างาน 
/หัวหน้า
กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ฯ 

ครู รวม 

จังหวัดนครปฐม 29 25 25 25 25 75 150 

จังหวัดสุพรรณบุรี 32 27 27 27 27 81 162 

รวม 61 52 52 52 52 156 312 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรท่ีใช้ในการในการท าวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรท่ีศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์ในต าแหน่ง  

2. ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้น (Xtot)  และตัวแปรตาม (Ytot) ดังนี้ 
2.1 ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การตามแนวคิด แพตเตอร์สัน  

เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) 
2.1.1 เปูาประสงค์ขององค์กร (Organization purposes : X1) หมายถึง การช้ีแจง

ให้บุคลากรในสถานศึกษา เข้าใจ และเห็นคุณค่าและความส าคัญเกี่ยวกับความมุ่งประสงค์ของ
สถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานและประเมินผลร่วมกันและค านึงถึงการตัดสินใจท่ีมีผล
ต่อความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา 

2.1.2 การมอบอ านาจ (Empowerment : X2) หมายถึง การให้ความส าคัญในการ
มอบอ านาจในการตัดสินใจ เมื่อมอบหมายงานให้บุคลากรน าไปปฏิบัติรวมท้ังการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล
และการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

2.1.3 การตัดสินใจ (Decision making : X3) หมายถึง การค านึงถึงความเป็นไปได้
ในการตัดสินใจท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและผู้ท าหน้าท่ีตัดสินใจบางครั้ งอาจเป็นผู้ท่ีได้รับ



 55 
 

 

ผลกระทบโดยตรงจากเรื่องนั้นๆ หรืออาจเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีรู้สถานการณ์และปัญหาเป็นอย่างดีโดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นหัวหน้างานเท่านั้น 

2.1.4 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Sense of community : X4) หมายถึง
การท่ีบุคลากรทุกคนเป็นเจ้าของ มีความผูกพัน รู้จักรับผิดชอบช่วยเหลือและพัฒนางานสถานศึกษา
ร่วมกัน 

2.1.5 ความไว้วางใจ (Trust : X5) หมายถึง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้โอกาสบุคลากร
เลือกท างานตามความต้องการและไว้วางใจว่าบุคลากรจะสามารถตัดสินใจได้เป็นอย่างดี 

2.1.6 ความมีคุณภาพ (Quality : X6) หมายถึง การท่ีสถานศึกษาเห็นคุณค่าและ
คาดหวังให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เช่ือมั่นในประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรรวมท้ังความส าคัญในการสร้างบรรยากาศของความเห็นอกเห็นใจและความร่วมมือของทุก
คนในสถานศึกษา 

2.1.7 การยอมรับ (Recognition : X7) หมายถึง การท่ีสถานศึกษาเปิดโอกาสและ
ให้การยอมรับความคิดเห็นท่ีดีของครูรวมทั้งยอมรับในความส าเร็จและผลงานของบุคลากร 

2.1.8 ความเอื้ออาทร (Caring : X8) หมายถึง การท่ีสถานศึกษาเอาใจใส่ดูแล ความ
เป็นอยู่การปฏิบัติงานของบุคลากรและสนับสนุนให้ก้าวหน้าในหน้าท่ี 

2.1.9 ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity : X9) หมายถึง การท่ีสถานศึกษาเห็นคุณค่า
ของความซื่อสัตย์ ความมานะพยายามของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ และการก าหนด
แนวทางท่ีให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามโดยยึดมั่นจริยธรรมเป็นหลัก 

2.1.10 ความหลากหลายของบุคลากร (Diversity : X10) หมายถึง การท่ีสถานศึกษา
ให้ความส าคัญในความแตกต่างในเรื่องของปรัชญา ความเช่ือ บุคลิกภาพ วิธีสอนหรือวิธีการท างานท่ี
แตกต่างของบุคลากรแต่ละคน การรู้จักยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

2.2 ตัวแปรตาม (Ytot) เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับความสุขในการท างานของครูในโรงเรียนตาม
แนวคิดของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ประกอบด้วย 

2.2.1 สุขภาพดี (Happy Body : Y1) หมายถึง การมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและ
จิตใจ รู้จักกิน รู้จักนอน เพราะมีความเช่ือว่าถ้ามนุษย์ มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงก็จะมีจิตใจท่ีดี 
พร้อมท่ีจะรับมือกับ ปัญหาท่ีจะเข้ามาได้เป็นอย่างดี  

2.2.2 น้ าใจงาม (Happy Heart : Y2) หมายถึง การมีน้ าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน 
เนื่องจากมีความว่าเช่ือความสุขท่ีแท้จริงคือการเป็นผู้ให้  

2.2.3 สังคมดี (Happy Society : Y3) หมายถึง การมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อ
ชุมชนท่ีตนท างาน และพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมท่ีดี เพราะเช่ือว่าการท่ีผู้คนมีความเป็นอยู่
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ท่ีดีภายในสังคมหรือชุมชน ย่อมเป็นพื้นฐานท่ีดี ท าให้ผู้อยู่อาศัย มีความรัก ความปรองดอง สามัคคี
กัน ต่อกัน พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

2.2.4 ผ่อนคลาย (Happy Relax : Y4) หมายถึง การรู้จักผ่อนคลายต่อส่ิงต่างๆ ใน
การด าเนินชีวิต เพราะเช่ือว่าการท่ีคนท างานหากไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลายให้กับตนเอง จะท าให้
ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียด อันส่งผลกระทบต่อหน้าท่ีการท างาน  

2.2.5 หาความรู้ (Happy Brain : Y5) หมายถึง การมีการศึกษาหาความรู้พัฒนา
ตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ น าไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการท างาน
เพราะเช่ือว่า ถ้าเราทุกคนแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ ก็จะ
เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน ช่วยให้องค์กรพัฒนาขึ้นด้วยบุคลากรท่ีมีศักยภาพ  

2.2.6 ทางสงบ (Happy Soul : Y6) หมายถึง การมีความศรัทธาในศาสนาและมี
ศีลธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะเช่ือว่า หลัก ธรรมค าสอนของศาสนา เป็นส่ิงท่ีจะช่วยการด าเนิน
ชีวิตของทุกคนให้ด าเนินไปในเส้นทางท่ีดีได้ ท าให้ทุกคนมีสติ มีสมาธิในการท างาน สามารถรับมือกับ
ปัญหาท่ีเข้ามาได้ ยึดหลักสนับสนุนให้เป็นคนดี คิดดี ท าดี และมีความศรัทธาในคุณงามความดีท้ัง
ปวง  

2.2.7 ใช้เงินเป็น (Happy Money : Y7) หมายถึง การมีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็น
หนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม ประหยัด รู้จักใช้ วิธีเงิน ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าท่ีจ าเป็น ยึดหลักค า
สอนการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2.8 ครอบครัวดี (Happy Family : Y8) หมายถึง การมีครอบครัวท่ีอบอุ่นและ
มั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพื่อน าไปเป็นหลักการใช้ชีวิต ให้รู้จักความรัก ความเช่ือมั่น และ
ความศรัทธาในความดีงาม จึงจะเกิดเป็นคนดี ในสังคม (รักตนเอง รักครอบครัว รักการงาน รักเพื่อน 
รักในส่ิงท่ีพอเพียง) 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี  ประสบการณ์
การในต าแหน่ง  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือแบบสอบถาม
ตามแนวคิดของแพตเตอร์สัน  เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ (Patterson,Purkey and Parker)  
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน (Happy 
workplace) ท่ีอยู่ใน ตามกรอบแนวคิดของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  

แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert)66 โดยก าหนดระดับและค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ หรือ ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน 
มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ หรือ ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน 
มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ หรือ ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน
มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ หรือ ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน 
มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ หรือ ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน 
มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 

 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือโดยมีขั้นตอนดังนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็น
แบบสอบถามโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และน าผลจาก
การศึกษามาสร้างเป็นเครื่องมือโดยการปรึกษาและค าแนะน าจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว
น าผลการศึกษามาปรับปรุงเครื่องมือเพื่อสร้างข้อค าถาม 

ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบความเตรงเชิงเนื้อหา(Content validity) ของแบบสอบถามโดยน า
แบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามรายละเอียดของตัวแปรโดย
ใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) และเลือกค าถามท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง0.60-
1.00 ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือท่ีใช้ได้ 

                                                             
66 Rensis Likert , New Patterns of Management (Tokyo : McGraw – Hill book 

company,1961) 73-74 
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ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้(Try out) กับสถานศึกษาท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 8 จ านวน  5 
โรง โดยมีผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 6 คน  รวมท้ังส้ิน 30 ฉบับ 

ขั้นตอนท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขมาหาค านวณหาค่าความเท่ียง 

(Reliability) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)67 โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) 
ได้ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ 0.978 เมื่อจ าแนกความเท่ียงวัฒนธรรมองค์การ
ของโรงเรียน เท่ากับ 0.974 และจ าแนกความเท่ียงความสุขในการท างานของครู เท่ากับ 0.945 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยด าเนินการตอนขั้นตอน ดังนี้ 

1.   ผู้วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยศิลปากร 
ขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2.   ผู้วิจัยลงพื้นท่ีในการขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง และส่ง
แบบสอบถามโดยการสอดซองปิดแสตมป์ทางไปรษณีย์ถึงโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่าง โดยทางโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้
ส่งคืนมาทางไปรษณีย์ และผู้วิจัยไปรับด้วยตัวเอง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาแล้วจัดระบบข้อมูลเพื่อลงรหัสแบบสอบถามหลังจากนั้น
ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
 

                                                             
67 L.J.Cronbach,Essentiala of Phychological Testing,3nd ed. (New York : 

Harper&Row,1970),161. 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีศึกษา 
และข้อค าถามท่ีต้องการทราบในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ คือ ค่าความถี่
(Frequency : f)  ค่าร้อยละ (Percentage : %) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลวัฒนธรรมองค์การ กับความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ คือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต 

(Arithmatic mean : x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และน าไป

เทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์(Best)68 ดังนี้ 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50-5.00 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการท างานของครู 

ในโรงเรียน มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50-4.49 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการท างานของครู 

ในโรงเรียน มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50-3.49 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการท างานของครู 

ในโรงเรียน มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50-2.49 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการท างานของครู 

ในโรงเรียน มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00-1.49 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการท างานของครู 

ในโรงเรียน มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการท างานของครู          

ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ คือ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(rxy) เพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) 
โดยน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 
 
 
 

                                                             
68 Joe W. Best,Reseach in Education,4thed.(Englewood Cliffs : Prentice-

Hall,1981)182. 
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.81 – 1.00 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการท างาน 
ของครูในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กัน อยู่ใน
ระดับสูง 

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.61– 0.80 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการท างาน 
ของครูในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กัน อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง 

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.41 – 0.60 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการ
ท างาน ของครูในโรงเรียน มีความสัมพันธ์
กัน อยู่ในระดับปานกลาง 

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.20 – 0.41 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการ
ท างาน ของครูในโรงเรียน มีความสัมพันธ์
กัน อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.00 - 0.20 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการท างาน 
ของครูในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กัน อยู่
ในระดับต่ า 

 

สรุป 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 
1) วัฒนธรรมองค์การ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  2) ความสุขในการ
ท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  3) ความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์(Unit of analysis) ประชากร ได้แก่ 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน 61 โรง  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
52 โรง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน รอง
ผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน     1 คน หัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ฯ จ านวน 1 คน ครู จ านวน 3 คน  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ตามแนวคิดของแพตเตอร์สัน  เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ (Patterson,Purkey 
and Parker)  และความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน Happy workplace (ความสุข                
8 ประการ) ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถิติท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
ประกอบด้วยค่าความถี่ (Frequency : f)  ค่าร้อยละ (Percentage : %) ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
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(Arithmatic mean : x̄  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และ            

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) 
 

บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) วัฒนธรรมองค์การ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการท างาน
ของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยใช้โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unity of analysis) ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง 52 โรง โดยมีผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 6 คน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน 
หัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ จ านวน 1 คน ครู จ านวน 3 คน รวมท้ังส้ิน 312 คน 
ได้รับแบบสอบถามคืนมา คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการ
วิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าอธิบาย แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการท างาน
ของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการเก็บข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 52 โรง โดยผู้ให้ข้อมูลโรงเรียน
ละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการ
โรงเรียน จ านวน 1 คน หัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ จ านวน 1 คน ครู จ านวน 3 
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คน รวมท้ังส้ิน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี 
ประสบการณ์ในต าแหน่ง ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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ตารางท่ี 2 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ   
           ชาย 126 40.38 
           หญิง 186 59.62 

รวม1 312 100.00 
2.อาย ุ   
          น้อยกว่า30ปี 86 27.56 
          31-40ป ี 80 25.64 
          41-50ป ี 67 21.48 
          มากกว่า50ปีข้ึนไป 79 25.32 

รวม2 312 100.00 
3.ระดับการศึกษา   
           ปริญญาตรี 158 50.64 
           ปริญญาโท 147 47.12 
           ปริญญาเอก 7 2.24 

รวม3 312 100.00 
4.ต าแหน่งหน้าท่ี   
          ผู้อ านวยการโรงเรียน 
          รองผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
          หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูฯ้ 

52 
52 
52 

16.66 
16.66 
16.66 

          ครู 156 50.00 
รวม4 312 100.00 

5.ประสบการณ์ในต าแหน่ง   
         น้อยกว่า10ปี 141 45.19 
         10-20ป ี 68 21.80 
         21-30ป ี 56 17.95 
         มากกว่า30ปีข้ึนไป 47 15.06 

รวม5 312 100.00 
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จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 186 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.62 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 126 คน   คิดเป็นร้อยละ 40.38  โดยมีการจ าแนก
ตามอายุ ได้ดังนี้ อายุน้อยกว่า 30 ปี มีมากท่ีสุด จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 27.56 ล าดับถัดมาคือ
ผู้ท่ีมีอายุ ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 25.64 ล าดับต่อมา คือผู้ท่ีมีอายุมากกว่า 
50 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 25.32 และล าดับท่ีน้อยท่ีสุดคือ ผู้ท่ีมีอายุ 41 -50 ปี           
จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 21.48 ด้านระดับการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีมากท่ีสุดจ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 50.64 ล าดับรองลงมา คือ ระดับ
การศึกษาปริญญาโท จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 47.12 และล าดับท่ีน้อยท่ีสุดคือ ระดับ
การศึกษาปริญญาเอก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.24 โดยมีการจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามมีต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66  ต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ16.66 ต าแหน่ง
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 และครู จ านวน   
156 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ในด้านประสบการณ์ในต าแหน่งพบว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี 
จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 45.19 ล าดับถัดคือผู้ท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่ง 10 -20 ปี จ านวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 ล าดับต่อมาคือผู้ท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่ง 21-30 ปี จ านวน 56 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.95 และน้อยท่ีสุดคือผู้ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีขึ้นไป จ านวน 47 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.06 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

  ในการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmatic mean : x̄  ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) จากผู้ให้ข้อมูล 52 โรง แล้วน าค่าของค่า
มัชฌิมเลขคณิต ไปเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์(Best) ปรากฏผลในตารางท่ี 3 ถึงตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Xtot) 

(n=52) 
ด้านที่ วัฒนธรรมองค์การ(Xtot) x̄  S.D. ระดับ 

1 เปูาประสงค์ขององค์กร (X1) 4.16 0.26 มาก  
2 การมอบอ านาจ (X2) 4.15 0.26 มาก   
3 การตัดสินใจ(X3) 3.97 0.33 มาก   
4 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร(X4) 4.15 0.25 มาก   
5 ความไว้วางใจ(X5) 4.15 0.33 มาก   
6 ความมีคุณภาพ(X6) 4.15 0.27 มาก   
7 การยอมรับ(X7) 4.24 0.26 มาก   
8 ความเอื้ออาทร(X8) 4.21 0.29 มาก   
9 ความซื่อสัตย์สุจริต(X9) 4.19 0.28 มาก   
10 ความหลากหลายของบุคลากร(X10) 4.17 0.31 มาก   

รวม(Xtot) 4.15 0.23    มาก 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   

เขต 9 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.15 , S.D. = 0.23) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 9
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การยอ มรับ                   

( x̄ = 4.24 , S.D. = 0.26) ความเอื้ออาทร ( x̄ = 4.21, S.D. = 0.29) ความซื่อสัตย์สุจริต                   

( x̄ = 4.19, S.D. = 0.28) ความหลากหลายของบุคลากร ( x̄ = 4.17, S.D. = 0.31) เปูาประสงค์ของ

องค์กร ( x̄ = 4.16, S.D. = 0.26) ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.25) การมอบ

อ านาจ ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.26) ความมีคุณภาพ ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.27) ความไว้วางใจ                   

( x̄ = 4.15, S.D. = 0.33) การตัดสินใจ ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.33) 
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า อยู่ระหว่าง 0.25-0.33 ลักษณะเช่นนี้ 

หมายคว ามว่ า  ผู้ ตอบแบบสอบถามมี คว าม คิด เห็ น สอดค ล้อ ง ไป ใน ทิศทาง เ ดี ย วกั น
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ตารางท่ี 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านเปูาหมายขององค์กร(X1) 

(n=52) 

ข้อที่ 
วัฒนธรรมองค์การ 

เป้าประสงค์ขององค์กร (X1) 
x̄  S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารมีการช้ีแจงให้ครูเข้าใจเปูาหมายของ
องค์กร 

4.12 0.32 มาก 

2 
ผู้บริหารมีการช้ีแจงให้ครูเห็นคุณค่า ความส าคัญ
ความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา 

4.20 0.31 มาก 

3 
ผู้บริหารมีแนวทางในการด าเนินงานและ
ประเมินผลร่วมกัน 

4.13 0.32 มาก 

4 
ผู้บริหารและครู มีการค านึงถึงการตัดสินใจท่ีมีผล
ต่อเปูาหมายขององค์กร 

4.20 0.31 มาก 

รวม 4.16 0.26 มาก 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

9  ด้านเปูาหมายขององค์กร(X1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.16, S.D. = 0.26) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้

ดังนี้ผู้บริหารมีการช้ีแจงให้ครูเห็นคุณค่า ความส าคัญความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา ( x̄ = 4.20,             

S.D. = 0.31) ผู้บริหารและครู มีการค านึงถึงการตัดสินใจท่ีมีผลต่อเปูาหมายขององค์กร ( x̄ = 4.20, 

S.D. = 0.31) ผู้บริหารมีการช้ีแจงให้ครูเข้าใจเปูาหมายขององค์กร ( x̄ = 4.12, S.D. = 0.32) 

ผู้บริหารมีแนวทางในการด าเนินงานและประเมินผลร่วมกัน ( x̄ = 4.13, S.D. = 0.32) 

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.31-0.32 ลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการมอบอ านาจ (X2) 

(n=52) 

ข้อที่ 
วัฒนธรรมองค์การ 

การมอบอ านาจ (X2) 
x̄  S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้ครูน าไปปฏิบัติ
ร่วมกัน 

4.27 0.31 มาก 

2 
ผู้บริหารและครู มีการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลอย่าง
เท่าเทียมกัน 

4.18 0.33 มาก 

3 
ผู้บริหารมอบอ านาจในการเข้าถึงทรัพยากรของ
โรงเรียนอย่างเท่าเทียมกัน 

4.09 0.29 มาก 

4 
ผู้บริหารและครู มีการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่า
เทียมกัน 

4.07 0.30 มาก 

รวม 4.15 0.26 มาก 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 9 ด้านการมอบอ านาจ (X2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.26) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้

ดังนี้ ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้ครูน าไปปฏิบัติร่วมกัน ( x̄ = 4.27, S.D. = 0.31) ผู้บริหารและ

ครู มีการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ( x̄ = 4.18, S.D. = 0.33) ผู้บริหารมอบอ านาจในการ

เข้าถึงทรัพยากรของโรงเรียนอย่างเท่าเทียมกัน ( x̄ = 4.09, S.D. = 0.29) ผู้บริหารและครู มีการ

เข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน ( x̄ = 4.07, S.D. = 0.30) 

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.29-0.33 ลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการตัดสินใจ(X3) 

(n=52) 

ข้อที่ 
วัฒนธรรมองค์การ 
การตัดสินใจ(X3) 

x̄  S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารและครู ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการ
ตัดสินใจท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

4.02 0.33 มาก 

2 
ผู้บริหารและครู ค านึงถึงความสอดคล้องในงานท่ี
ปฏิบัติ 

4.01 0.35 มาก 

3 
ผลของการตัดสินใจมีผลต่อการปฏิบัติงานของทุก
คนภายในโรงเรียน 

3.91 0.47 มาก 

4 
การตัดสินใจในบางครั้งต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญใน
เรื่องนั้นๆ 

3.92 0.38 มาก 

รวม 3.97 0.33 มาก 

 

จากตารางท่ี 6 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   

เขต 9  ด้านการตัดสินใจ(X3) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

ผู้บริหารและครู ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการตัดสินใจท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  ( x̄ = 4.02, 

S.D. = 0.33) ผู้บริหารและครู ค านึงถึงความสอดคล้องในงานท่ีปฏิบัติ ( x̄ = 4.01, S.D. = 0.35) การ

ตัดสินใจในบางครั้งต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ ( x̄ = 3.92 , S.D. = 0.38) ผลของการตัดสินใจ

มีผลต่อการปฏิบัติงานของทุกคนภายในโรงเรียน ( x̄ = 3.91, S.D. = 0.47) 

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.33-0.47 ลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร(X4) 

(n=52) 
ข้อที่ วัฒนธรรมองค์การ 

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร(X4) 
x̄  S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารและครู รู้จักรับผิดชอบร่วมกันภายใน
โรงเรียน 

4.00 0.36 มาก 

2 ผู้บริหารและครู มีความผูกพันกับโรงเรียน 4.21 0.28 มาก 

3 
ผู้บริหารและครู ภายในโรงเรียนให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

4.20 0.32 มาก 

4 ผู้บริหารและครู พัฒนางานในโรงเรียนรว่มกัน 4.18 0.30 มาก 

รวม 4.15 0.25 มาก 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   

เขต 9  ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร(X4) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.15,                
S.D. = 0.25) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก

มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหารและครู มีความผูกพันกับโรงเรียน ( x̄ = 4.21, S.D. = 0.28) ผู้บริหาร

และครู ภายในโรงเรียนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ( x̄ = 4.20, S.D. = 0.32) ผู้บริหารและครู 

พัฒนางานในโรงเรียนร่วมกัน ( x̄ = 4.18 , S.D. = 0.30) ผู้บริหารและครู รู้จักรับผิดชอบร่วมกัน

ภายในโรงเรียน ( x̄ = 4.00, S.D. = 0.36) 

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.28-0.36 มีลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การ            
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความไว้วางใจ(X5) 

(n=52) 
ข้อที่ วัฒนธรรมองค์การ 

ความไว้วางใจ(X5) 
x̄  S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารให้โอกาสครูเลือกท างานตามความ
ต้องการ 

4.08 0.42 มาก 

2 
ผู้บริหารไว้วางใจครูในการปฏิบัติงานของตนท่ี
ได้รับมอบหมาย 

4.17 0.32 มาก 

3 
ผู้บริหารและครู สามารถตัดสินใจในงานท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 

4.19 0.37 มาก 

รวม 4.15 0.33 มาก 

 

จากตารางท่ี 8 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   

เขต 9 ด้านความไว้วางใจ(X5)โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

ผู้บริหารและครู สามารถตัดสินใจในงานท่ีตนเองได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  ( x̄ = 4.19,                 

S.D. = 0.37) ผู้บริหารไว้วางใจครูในการปฏิบัติงานของตนท่ีได้รับมอบหมาย ( x̄ = 4.17,                

S.D. = 0.32) ผู้บริหารให้โอกาสครูเลือกท างานตามความต้องการ ( x̄ = 4.08 , S.D. = 0.42)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.32-0.42 มีลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความมีคุณภาพ (X6) 

(n=52) 

ข้อที่ 
วัฒนธรรมองค์การ 
ความมีคุณภาพ(X6) 

x̄  S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารเห็นคุณค่าและคาดหวังให้ครูปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

4.19 0.27 มาก 

2 ผู้บริหารเช่ือมั่นในประสิทธิภาพการท างานของครู 4.09 0.36 มาก 

3 
ผู้บริหารสร้างบรรยากาศของความเห็นอกเห็นใจ
ของครู 

4.11 0.38 มาก 

4 ผู้บริหารสร้างความร่วมมือของทุกคนในโรงเรียน 4.22 0.34 มาก 

รวม 4.15 0.27 มาก 
 

จากตารางท่ี 9 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

9  ด้านความมีคุณภาพ(X6) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหาร

สร้างความร่วมมือของทุกคนในโรงเรียน ( x̄ = 4.22, S.D. = 0.34) ผู้บริหารเห็นคุณค่าและคาดหวัง

ให้ครูปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ( x̄ = 4.19, S.D. = 0.27) ผู้บริหารสร้างบรรยากาศ

ของความเห็นอกเห็นใจของครู ( x̄ = 4.11 , S.D. = 0.38) ผู้บริหารเช่ือมั่นในประสิทธิภาพการท างาน

ของครู ( x̄ = 4.09 , S.D. = 0.36) 

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.27-0.38 ลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การ          
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการยอมรับ (X7) 

(n=52) 
ข้อที่ วัฒนธรรมองค์การ 

การยอมรับ(X7) 
x̄  S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารเปิดโอกาสและยอมรับความคิดเห็น ท่ีดี
ของครู 

4.17 0.35 มาก 

2 ผู้บริหารยอมรับในความส าเร็จของครู 4.27 0.29 มาก 

3 ผู้บริหารยอมรับในผลงานของครู 4.29 0.30 มาก 

รวม 4.24 0.26 มาก 

 

จากตารางท่ี 10 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9  ด้านการยอมรับ(X7) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( x̄ = 4.24, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหาร

ยอมรับในผลงานของครู( x̄ = 4.29, S.D. = 0.30) ผู้บริหารยอมรับในความส าเร็จของครู( x̄ = 4.27, 

S.D. = 0.29) ผู้บริหารเปิดโอกาสและยอมรับความคิดเห็น ท่ีดีของครู( x̄ = 4.17 , S.D. = 0.35)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.29-0.35 ลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางท่ี 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความเอื้ออาทร (X8) 

(n=52) 

ข้อที่ 
วัฒนธรรมองค์การ 
ความเอื้ออาทร(X8) 

x̄  S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแล ความเป็นอยู่ของครู 4.20 0.37 มาก 

2 ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแล การปฏิบัติงานของครู 4.22 0.33 มาก 

3 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูให้มีความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงานของตน 

4.21 0.33 มาก 

รวม 4.21 0.29 มาก 
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จากตารางท่ี 11 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9  ด้านความเอื้ออาทร(X8) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.21, S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแล การปฏิบัติงานของครู ( x̄ = 4.22 , S.D. = 0.33) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูให้มี

ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของตน ( x̄ = 4.21 , S.D. = 0.33) ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแล ความ

เป็นอยู่ของครู ( x̄ = 4.20 , S.D. = 0.37)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.33-0.37 มีลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางท่ี 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (X9) 

(n=52) 

ข้อที่ 
วัฒนธรรมองค์การ 

ความซ่ือสัตย์สุจริต(X9) 
x̄  S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างของครู 

4.26 0.30 มาก 

2 
ผู้บริหารความมุ่งมานะพยายามในการปฏิบัติงาน
ของครู 

4.13 0.34 มาก 

3 
โรงเรียนมีการก าหนดแนวทางท่ีให้ครูปฏิบัติงาน
โดยยึดมั่นจริยธรรมเป็นหลัก 

4.18 0.32 มาก 

รวม 4.19 0.32 มาก 
 

จากตารางท่ี 12 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9  ด้านความซื่อสัตย์สุจริต(X9) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.19, S.D. = 0.32) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้

ดังนี้ ผู้บริหารเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานอย่างของครู ( x̄ = 4.26 , S.D. = 0.30) 

โรงเรียนมีการก าหนดแนวทางท่ีให้ครูปฏิบัติงานโดยยึดมั่นจริยธรรมเป็นหลัก  ( x̄ = 4.18 ,           

S.D. = 0.32) ผู้บริหารความมุ่งมานะพยายามในการปฏิบัติงานของครู ( x̄ = 4.13 , S.D. = 0.34)  
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เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.30-0.34 ลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางท่ี 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความหลากหลายของบุคลากร(X10) 

(n=52) 

ข้อที่ 
วัฒนธรรมองค์การ 

ความหลากหลายของบุคลากร(X10) 
x̄  S.D. ระดับ 

1 
 ผู้บริหารให้ความส าคัญในความแตกต่างใน
ปรัชญา และความเช่ือของครูแต่ละบุคคล 

4.20 0.36 มาก 

2 
ผู้บริหารให้ความส าคัญในความแตกต่างของ
บุคลิกภาพ วิธีการสอน วิธีการท างานของครูแต่
ละบุคคล 

4.15 0.37 มาก 

3 
โรงเรียนยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูแต่ละบุคคลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

4.14 0.30 มาก 

รวม 4.17 0.31 มาก 
 

จากตารางท่ี 13 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 ด้านความหลากหลายของบุคลากร(X10) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.17,                  
S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหารให้ความส าคัญในความแตกต่างในปรัชญา และความเช่ือของครูแต่ละ

บุคคล ( x̄ = 4.20 , S.D. = 0.36) ผู้บริหารให้ความส าคัญในความแตกต่างของบุคลิกภาพ วิธีการสอน 

วิธีการท างานของครูแต่ละบุคคล ( x̄ = 4.15 , S.D. = 0.37) โรงเรียนยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการ

สอนของครูแต่ละบุคคลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ( x̄ = 4.14 , S.D. = 0.30)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.30-0.37 ลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ในการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmatic mean : x̄  ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) จากผู้ให้ข้อมูล 52 โรง แล้วน าค่าของค่า
มัชฌิมเลขคณิต ไปเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์(Best) ปรากฏผลในตารางท่ี 14 ถึงตารางท่ี 22 

ตารางท่ี 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความสุขในการท างานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ด้านที่ 
ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน

(Ytot) 
x̄  S.D. ระดับ 

1 สุขภาพดี (Y1) 4.03 0.27 มาก 
2 น้ าใจงาม (Y2) 4.21 0.23 มาก   
3 สังคมดี (Y3) 4.09 0.27 มาก   
4 การผ่อนคลาย (Y4) 3.96 0.36 มาก   
5 หาความรู้ (Y5) 4.23 0.23 มาก   
6 มีคุณธรรม (Y6) 4.28 0.23 มาก   
7 ใช้เงินเป็น (Y7) 4.14 0.26 มาก   
8 ครอบครัวดี (Y8) 4.27 0.23 มาก   

รวม 4.15 0.21 มาก 
 

จากตารางท่ี 14 พบว่า ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x̄ = 4.14 , S.D. = 0.21) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

มีคุณธรรม ( x̄ = 4.28 , S.D. = 0.23) ครอบครัวดี ( x̄ = 4.27,   S.D. = 0.23) หาความรู้ ( x̄ = 

4.23, S.D. = 0.23) น้ าใจงาม ( x̄ = 4.21, S.D. = 0.23)  ใช้เงินเป็น ( x̄ = 4.14, S.D. = 0.26) สังคม

ดี            ( x̄ = 4.09, S.D. = 0.27) สุขภาพดี ( x̄ = 4.03, S.D. = 0.27) การผ่อนคลาย ( x̄ = 3.96 
,                      S.D. = 0.36)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.21-0.36 มีลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความสุขในการท างานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านสุขภาพดี (Y1) 

(n=52) 

ข้อที่ 
ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน 

สุขภาพดี (Y1) 
x̄  S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารและครู มีร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง 4.10 0.25 มาก 

2 ผู้บริหารและครูมีการออกก าลังกายเป็นประจ า 3.92 0.40 มาก 

3 
ผู้บริหารและครูมีการรับประทานอาหารครบท้ัง 
5หมู ่

3.99 0.36 มาก 

4 
ผู้บริหารและครู มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

4.06 0.34 มาก 

5 ผู้บริหารและครู มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 4.09 0.31 มาก 

รวม 4.03 0.27 มาก 

 

จากตารางท่ี 15 พบว่า ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านสุขภาพดี (Y1) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.03 , S.D. = 0.27) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

หาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารและครู มีร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง( x̄ = 4.10 , S.D. = 0.25) ผู้บริหารและ

ครู มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ( x̄ = 4.09,   S.D. = 0.31) ผู้บริหารและครู มีการพักผ่อนอย่าง

เพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน( x̄ = 4.06, S.D. = 0.34) ผู้บริหารและครูมีการรับประทาน

อาหารครบท้ัง 5หมู่( x̄ = 3.99, S.D. = 0.36)    ผู้บริหารและครูมีการออกก าลังกายเป็นประจ า        

( x̄ = 3.92 , S.D. = 0.40)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.25-0.40 ลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความสุขในการท างานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านน้ าใจงาม (Y2) 

(n=52) 

ข้อที่ 
ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน 

น้ าใจงาม (Y2) 
x̄  S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารและครู มีความห่วงใย เอื้ออาทร ซึ่งกัน
และกัน 

4.18 0.27 มาก 

2 ผู้บริหารและครูของท่านรู้จักการเป็นผู้ให้ท่ีดี 4.19 0.28 มาก 

3 
โรงเรียนของท่านได้จัดกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

4.24 0.27 มาก 

4 
โรงเรียนของท่านมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อ
สังคม 

4.23 0.31 มาก 

รวม 4.21 0.28 มาก 

 

จากตารางท่ี 16 พบว่า ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านน้ าใจงาม(Y2) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x̄ = 4.21 , S.D. = 0.28) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

หาน้อย ดังนี้ โรงเรียนของท่านได้จัดกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ( x̄ = 4.24 , S.D. = 0.27) 

โรงเรียนของท่านมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อสังคม ( x̄ = 4.23,   S.D. = 0.31) ผู้บริหารและครู

ของท่านรู้จักการเป็นผู้ให้ท่ีดี ( x̄ = 4.19, S.D. = 0.28) ผู้บริหารและครู มีความห่วงใย เอื้ออาทร ซึ่ง

กันและกัน ( x̄ = 4.18, S.D. = 0.27)     

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.27-0.31 ลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความสุขในการท างานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านสังคมดี (Y3) 

(n=52) 

ข้อที่ 
ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน 

สังคมดี (Y3) 
x̄  S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารและครู มีความรักต่อชุมชนท่ีตนท างาน
และท่ีพักอาศัย 

4.09 0.37 มาก 

2 ผู้บริหารและครู มีความปรองดอง สามัคคีต่อกัน 4.09 0.27 มาก 

3 
ผู้บริหารและครู ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา
ชุมชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

4.07 0.31 มาก 

รวม 4.09 0.27 มาก 

 

จากตารางท่ี 17 พบว่า ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านสังคมดี (Y3) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x̄ = 4.09 , S.D. = 0.27) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

หาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารและครู มีความรักต่อชุมชนท่ีตนท างานและท่ีพักอาศัย ( x̄ = 4.09 ,                

S.D. = 0.37) ผู้บริหารและครู มีความปรองดอง สามัคคีต่อกัน ( x̄ = 4.09,   S.D. = 0.27) ผู้บริหาร

และครู ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ( x̄ = 4.07, S.D. = 0.31)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.27-0.37 ลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 



 79 
 

 

ตารางท่ี 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความสุขในการท างานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการผ่อนคลาย (Y4) 

(n=52) 

ข้อที่ 
ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน 

การผ่อนคลาย (Y4) 
x̄  S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารและครู มีการพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย
6-8 ช่ัวโมงต่อวัน 

4.12 0.38 มาก 

2 
ผู้บริหารและครู มีการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน นอกสถานท่ี 

4.04 0.37 มาก 

3 
ผู้บริหารและครู มีการท ากิจกรรมเชิงท่องเท่ียว
กับครอบครัวสม่ าเสมอ 

3.83 0.45 มาก 

4 
ผู้บริหารและครู จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน 
ให้บุคลากรมีการผ่อนคลาย เช่น กิจกรรมกีฬา 
ดนตรี เป็นต้น 

3.88 0.39 มาก 

5 
ผู้บริหารและครู มีการจัดกิจกรรมลดความกดดัน 
ลดความเครียด ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

3.90 0.42 มาก 

รวม 3.96 0.36 มาก 

 

จากตารางท่ี 18 พบว่า ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการผ่อนคลาย (Y4) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.96 ,                
S.D. = 0.36) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารและครู มีการพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย6-8 ช่ัวโมงต่อวัน                 

( x̄ = 4.12, S.D. = 0.38) ผู้บริหารและครู มีการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นอกสถานท่ี 

( x̄ = 4.04, S.D. = 0.37) ผู้บริหารและครู มีการจัดกิจกรรมลดความกดดัน ลดความเครียด ให้เอื้อ

ต่อการปฏิบัติงาน ( x̄ = 3.90, S.D. = 0.42) ผู้บริหารและครู จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้

บุคลากรมีการผ่อนคลาย เช่น กิจกรรมกีฬา ดนตรี เป็นต้น ( x̄ = 3.88, S.D. = 0.39) ผู้บริหารและครู 

มีการท ากิจกรรมเชิงท่องเท่ียวกับครอบครัวสม่ าเสมอ ( x̄ = 3.83, S.D. = 0.45) 

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)พบว่าอยู่ระหว่าง 0.37-0.45 ลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความสุขในการท างานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านหาความรู้ (Y5) 

(n=52) 

ข้อที่ 
ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน 

หาความรู้(Y5) 
x̄  S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารและครู มีการเข้ารับอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ ของตนเอง 

4.24 0.26 มาก 

2 
ผู้บริหาร สนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน เรียน
ต่อ ของคร ู

4.25 0.27 มาก 

3 
ผู้บริหารและครู ท่ีมีศักยภาพท าให้โรงเรียน
พัฒนาขึ้น 

4.19 0.31 มาก 

รวม 4.23 0.33 มาก 

 

จากตารางท่ี 19 พบว่า ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านหาความรู้(Y5) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x̄ = 4.23 , S.D. = 0.33) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

หาน้อย ดังนี้ ผู้บริหาร สนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน เรียนต่อ ของครู  ( x̄ = 4.25, S.D. = 0.27) 

ผู้บริหารและครู มีการเข้ารับอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ของตนเอง ( x̄ = 4.24,   S.D. = 0.26) 

ผู้บริหารและครู ท่ีมีศักยภาพท าให้โรงเรียนพัฒนาขึ้น ( x̄ = 4.19, S.D. = 0.31)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.26-0.31 ลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความสุขในการท างานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต9 ด้านมีคุณธรรม (Y6) 

(n=52) 

ข้อที่ 
ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน 

มีคุณธรรม(Y6) 
x̄  S.D. ระดับ 

1 
 ผู้บริหารและครู มีศรัทธาในศาสนาและมี
ศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 

4.21 0.28 มาก 

2 
 ผู้บริหารและครู มีสติ มีสมาธิในการท างาน 
สามารถรับมือกับปัญหาท่ีเข้ามาได้ 

4.31 0.24 มาก 

3 
 ผู้บริหารและครู มีศรัทธาในคุณงามความดีท้ัง
ปวง 

4.32 0.27 มาก 

รวม 4.28 0.23 มาก 

 

จากตารางท่ี 20 พบว่า ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านมีคุณธรรม(Y6) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.28 , S.D. = 0.23) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

หาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารและครู มีศรัทธาในคุณงามความดีท้ังปวง ( x̄ = 4.32, S.D. = 0.27) ผู้บริหาร

และครู มีสติ มีสมาธิในการท างาน สามารถรับมือกับปัญหาท่ีเข้ามาได้ ( x̄ = 4.31, S.D. = 0.24)  

ผู้บริหารและครู มีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต ( x̄ = 4.21, S.D. = 0.28)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)พบว่าอยู่ระหว่าง 0.24-0.28 ลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความสุขในการท างานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านใช้เงินเป็น(Y7) 

(n=52) 

ข้อที่ 
ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน 

ใช้เงินเปน็(Y7) 
x̄  S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารและครู มีการสนับสนุนกิจกรรม       
การออม เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น 

4.15 0.30 มาก 

2 
ผู้บริหารและครู มีรายได้จากการปฏิบัติงาน
เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 

4.11 0.32 มาก 

3 
ผู้บริหาร สนับสนุนให้ครูด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.17 0.33 มาก 

รวม 4.14 0.26 มาก 

 

จากตารางท่ี 21 พบว่า ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านใช้เงินเป็น(Y7) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.14 , S.D. = 0.26) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

หาน้อย ดังนี้  ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ( x̄ = 4.17,                  
S.D. = 0.33) ผู้บริหารและครู มีการสนับสนุนกิจกรรม การออม เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น               

( x̄ = 4.15, S.D. = 0.30) ผู้บริหารและครู มีรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอต่อการใช้จ่ายใน

ชีวิตประจ าวัน ( x̄ = 4.11, S.D. = 0.32)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.30-0.33 ลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 22 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความสุขในการท างานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านครอบครัวดี (Y8) 

(n=52) 

ข้อที่ 
ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน 

ครอบครัวดี(Y8) 
x̄  S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารและครู มีความรักชีวิตของตนเอง 4.29 0.29 มาก 

2 
ผู้บริหารและครู ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพื่อ
น าไปเป็นหลักการใช้ชีวิต 

4.27 0.29 มาก 

3 
ผู้บริหารและครู มีความรักในงานท่ีตนเองได้ท า 
และท าอย่างสุดความสามารถ 

4.23 0.32 มาก 

4 
ผู้บริหารและครู มีความรัก ความหวังดี ต่อเพื่อน
ร่วมงาน 

4.04 0.39 มาก 

5 
ผู้บริหารและครู มีความรักในความพอเพียง รู้จัก
กิน รู้จักใช้  

4.13 0.42 มาก 

6 
ผู้บริหารและครู มีความเช่ือมั่น ความศรัทธาใน
ความดีงาม 

4.69 0.34 มากท่ีสุด 

รวม 4.27 0.23 มาก 
 

จากตารางท่ี 22 พบว่า ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านครอบครัวดี(Y8) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก( x̄ = 4.27, S.D. = 0.23) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ ได้แก่ ผู้บริหารและครู มีความเช่ือมั่น 

ความศรัทธาในความดีงาม ( x̄ = 4.69, S.D. = 0.34) และอยู่ในระดับมาก จ านวน 5 ข้อ โดย
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารและครู มีความรักชีวิตของตนเอง                

( x̄ = 4.29,  S.D. = 0.29) ผู้บริหารและครู ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพื่อน าไปเป็นหลักการใช้ชีวิต    

( x̄ = 4.27,   S.D. = 0.29) ผู้บริหารและครู มีความรักในงานท่ีตนเองได้ท า และท าอย่างสุด

ความสามารถ ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.32) ผู้บริหารและครู มีความรักในความพอเพียง รู้จักกิน รู้จักใช้ 

( x̄ = 4.13, S.D. = 0.42) ผู้บริหารและครู มีความรัก ความหวังดี ต่อเพื่อนร่วมงาน ( x̄ = 4.04 ,  
S.D. = 0.39) 
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เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.29-0.42 ลักษณะเช่นนี้ 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการท างานของ

ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการท างานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์(rxy)ของเพียร์สัน (Pearson’s Product moment correlation Coefficient) ปรากฏผล
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 23 

ตารางท่ี 23 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ(Xtot) กับความสุขในการท างาน
ครูในโรงเรียน(Ytot) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ตัว
แปร 

(Y1) (Y2) (Y3) (Y4) (Y5) (Y6) (Y7) (Y8) (Ytot) 

(X1) 0.516** 0.594** 0.471** 0.580** 0.495** 0.484** 0.620** 0.489** 0.676** 
(X2) 0.456** 0.519** 0.415** 0.601** 0.478** 0.429** 0.575** 0.454** 0.629** 
(X3) 0.114** 0.356** 0.442** 0.145** 0.323** 0.348** 0.328** 0.540** 0.395** 
(X4) 0.370** 0.496** 0.480** 0.447** 0.484** 0.475** 0.555** 0.356** 0.579** 
(X5) 0.500** 0.369** 0.257** 0.738** 0.462** 0.284** 0.636** 0.179** 0.567** 
(X6) 0.538** 0.474** 0.563** 0.585** 0.602** 0.508** 0.613** 0.516** 0.700** 
(X7) 0.467** 0.518** 0.308** 0.575** 0.567** 0.552** 0.648** 0.497** 0.655** 
(X8) 0.513** 0.558** 0.474** 0.642** 0.666** 0.490** 0.611** 0.438** 0.700** 
(X9) 0.454** 0.736** 0.594** 0.527** 0.614** 0.575** 0.596** 0.619** 0.738** 
(X10) 0.651** 0.710** 0.608** 0.554** 0.688** 0.672** 0.718** 0.514** 0.804** 
(Xtot) 0.561** 0.653** 0.567** 0.662** 0.661** 0.589** 0.725** 0.565** 0.791** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

จากตารางท่ี 23 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ(Xtot) มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน
ของครูในโรงเรียน (Ytot) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระดับค่อนข้างสูง 
(rxy=0.791) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในลักษณะท่ีคล้อยตามไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าวัฒนธรรมองค์การ(Xtot) ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน
ของครูในโรงเรียน(Y1-8) รายด้านมีความสัมพันธ์กันมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01ทุกด้าน ในลักษณะ
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ท่ีคล้อยตามกัน โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ใช้เงินเป็น 
(Y7) (rxy=0.725) , การผ่อนคลาย (Y4) (rxy=0.662) , หาความรู้ (Y5) (rxy=0.661) 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์วัฒนธรรม(X1-10) ในแต่ละด้าน พบว่ามีความความสัมพันธ์กับ
ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียนในภาพรวม(Ytot) พบว่ามีด้านท่ีความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.01 ทุกด้าน ในลักษณะท่ีคล้อยตามกัน โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จากมาก
ไปน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ความหลากหลายของบุคคล(X10) (rxy=0.804) , ความซื่อสัตย์สุจริต(X9) 
(rxy=0.738) , ความเอื้ออาทร (X8) (rxy=0.700) , ความมีคุณภาพ (X6) (rxy=0.700) 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์วัฒนธรรม(X1-10) รายด้าน กับ ความสุขในการท างานของครูใน
โรงเรียน(Y1-8) รายด้าน พบว่ามีด้านท่ีความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 ทุกด้าน โดย
เรียงล าดับค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ด้านความไว้วางใจ(X5) มี
ความสัมพันธ์กับการผ่อนคลาย(Y4)(rxy=0.738) , ด้านความซื่อสัตย์สุจริต(X9) มีความสัมพันธ์กับน้ าใจ
งาม(Y2)(rxy=0.736) , ด้านความหลากหลายของบุคลากร(X10) มีความสัมพันธ์กับใช้เงินเป็น(Y7)(rxy=
0.718) 

 ส่วนด้านท่ีไม่สัมพันธ์โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จากน้อยไปมาก 3 ล าดับแรก 
ดังนี้ ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ (X3) ไม่มีความสัมพันธ์ กับสุขภาพดี (Y1) อยู่ในระดับ(rxy=0.114) , ด้าน
การตัดสินใจ (X3) ไม่มีความสัมพันธ์ กับการผ่อนคลายคลาย(Y1) อยู่ในระดับ(rxy=0.145), ด้านความ
ไว้วางใจ(X5) ไม่มีความสัมพันธ์ กับครอบครัวดี (Y8) (rxy=0.179) 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การด าเนินการวิจัย วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับความสุขในการท างานของครู     
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) วัฒนธรรมองค์การ
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) ความสุขในการท างานของครู   
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต9 3) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การของ
โรงเรียนกับความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็น
วิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unity of analysis) ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 ซึ่งมีกลุ่ม
ตัวอย่าง 52 โรง โดยมีผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 6 ท่าน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 
คน รองผู้อ านวยการหรือรักษาการผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน  1 คน หัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ฯ จ านวน 1 คน ครู จ านวน 3 คน รวมท้ังส้ิน 312 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมา คิด
เป็นร้อยละ 100 แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ ดังต่อไปนี้ 
ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
moment correlation Coefficient) โดยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนกับความสุขในการ
ท างานครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 9 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การยอมรับ ความเอื้ออาทร ความซื่อสัตย์สุจริต        
ความหลากหลายของบุคลากร  เปูาประสงค์ขององค์กร  ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  การมอบ
อ านาจ  ความมีคุณภาพ  ความไว้วางใจ  และ 1 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การตัดสินใจ 
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2.  ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 7 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีทางสงบ ครอบครัวดี หาความรู้ น้ าใจงาม    ใช้เงินเป็น 
สังคมดี สุขภาพดี และ 1 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การผ่อนคลาย  

3.  วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ในลักษณะท่ีคล้อยตามไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า วัฒนธรรมองค์การ(Xtot) 
ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน(Y1-8) รายด้านมีความสัมพันธ์
กันมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01ทุกด้าน ในลักษณะท่ีคล้อยตามกัน โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์จากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ใช้เงินเป็น , การผ่อนคลาย , หาความรู้  

เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์วัฒนธรรมในแต่ละด้าน กับความสุขในการท างานของครูใน
โรงเรียนในภาพรวม พบว่า มีด้านท่ีความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 ทุกด้าน ในลักษณะท่ี
คล้อยตามกัน มีความสัมพันธ์ระดับสูง 1 ด้าน ได้แก่ ความหลากหลายของบุคคล มีความสัมพันธ์
ระดับค่อนข้างสูง 6 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จากมากไปน้อย ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต, ความเอื้ออาทร, ความมีคุณภาพ , ความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา , การยอมรับ , 
การมอบอ านาจ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จาก
มากไปน้อย ได้แก่ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา , ความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์ระดับต่ า 1 
ด้าน ได้แก่ การตัดสินใจ 

 ส่วนด้านท่ีไม่สัมพันธ์โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จากน้อยไปมาก 3 ล าดับแรก 
ดังนี้ ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ไม่มีความสัมพันธ์ กับสุขภาพดี, ด้านการตัดสินใจ ไม่มีความสัมพันธ์ กับ
การผ่อนคลายคลาย, ด้านความไว้วางใจ ไม่มีความสัมพันธ์ กับครอบครัวดี  

 

การอภิปรายผล 

จากการการด าเนินการวิจัย วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนกับความสุขในการท างานครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ข้างต้นผู้วิจัยสามารถน ามาอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
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1.  จากผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ในระดับปานกลาง 
ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้มีส่วนรวมกับ
บุคลากรในสถานศึกษาในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการต้ังเปูาประสงค์
ขององค์กรอย่างชัดเจน พร้อมท้ังมีการช้ีแจง ให้เข้าใจเปูาหมาย เห็นคุณค่า และแนวทางในการบรรลุ
เปูาประสงค์ท่ีต้ังไว้ พร้อมท้ังมีการมอบหมายงาน มอบอ านาจ ในการเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเท่า
เทียมกัน ผู้บริหารและครูค านึงถึงในความเป็นไปได้ในการการตัดสินใจ ความสอดคล้องในงานท่ี
ปฏิบัติ   พร้อมท้ังมีการไว้วางใจในการปฏิบัติงานของครูภายในโรงเรียน สร้างความร่วมมือของทุกคน
ในโรงเรียน โดยเห็นความส าคัญของการแตกต่างในด้านต่างๆของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดความเอื้อ
อาทรต่อกัน และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  ส่งผลให้บุคลากรร่วมกันพัฒนาองค์กรให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกบงานวิจัยมาไรส์ (Marais) ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การและการปฏิบัติในการ ประเมินโครงการของหน่วยงานบริการบุคลากร 26 แห่ง ท่ีเมืองคาลา
มาซู มลรัฐ มิชิแกน พบว่าผล จากการประเมินมีความสัมพันธ์สูงกับรูปแบบอย่างของวัฒนธรรม
องค์การ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพการให้บริการ ภาวะผู้น า การติดต่อส่ือสาร การ
ตัดสินใจ การวางแผน และก าหนด วิสัยทัศน์ นอกจากนั้นแล้วยังสอดคล้องกับงานวิจัย ของ        
กัญญ์ภัคญา  ภัทรไชยอนันท์ ศึกษาวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผลการวิจัย  ด้านวัฒนธรรมองค์กรของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัย ของ              
กชนิกา  พลจันทึก ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ผลการวิเคราะห์
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรโดยรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการยอมรับ อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
เพราะผู้บริหารเปิดโอกาสและยอมรับความคิดเห็นท่ีดีของครู ยอมรับในความส าเร็จของครู ยอมรับใน
ผลงานของครู ส่งผลให้ครูมีโอกาสเสนอความคิดเห็นท่ีดีต้องการพัฒนาโรงเรียนท าให้พัฒนาโรงเรียน
ไปอย่างมี คุณภาพ ส่งผลต่อประสิทธิผลท่ีจะ เกิดขึ้น ในภายหน้า สอดคล้องกับวิ จัยของ                    
ภัคพร เจริญลักษณ์ เรื่อง “วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” ผลการวิจัย พบว่าวัฒนธรรม
องค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดย ภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 9 ด้าน โดยเรียงล าดับ 
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มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความซื่อสัตย์สุจริต การยอมรับและการให้รางวัล ความเป็น
เลิศ ความเอื้ออาทร ความหลากหลาย เปูาหมายของสถานศึกษา ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
สถานศึกษา ความไว้วางใจและความเช่ือมั่น การเสริมสร้างพลังอ านาจ อยู่ในระดับมาก จ านวน 1 
ด้าน คือ กระบวนการในการตัดสินใจ นอกจากนั้นแล้วยังสอดคล้องกับวิจัยของ กชนิกา  พลจันทึก 
เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
โดยรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก ผู้วิจัยได้สรุปผลออกเป็นในแต่ละด้าน ดังนี้ ผลการวิจัย
เกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์กร โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีการ
ปฏิบัติ เรียงตามล าดับคือด้านความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา รองลงมา คือ การมอบอ านาจการ
ตัดสินใจ ความมีคุณภาพการยอมรับ ความไว้วางใจ ความหลากหลายของบุคลากร ความซื่อสัตย์
สุจริต การเอื้ออาทร และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรตามล าดับ ส่วนทางด้านความซื่อสัตย์
สุจริต อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เพราะผู้บริหารเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ ความมุ่งมานะพยายามในการ
ปฏิบัติงานครู และโรงเรียนมีการก าหนดแนวทางท่ีให้ครูปฏิบัติงานโดยยึดมั่นจริยธรรมเป็นหลักอีก
ด้วย  

2. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ความสุขในการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต  
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ใน
ระดับปานกลาง ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหารและครู มีร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง มีการออกก าลังกายเป็น
ประจ า มีการรับประทานอาหารครบท้ัง 5หมู่ มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารและครู มีความห่วงใย เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน มีการจัดกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อส่วนรวม    
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อสังคม ผู้บริหารและครู มีความรักต่อชุมชนท่ีตนท างานและท่ีพักอาศัย 
มีความปรองดอง สามัคคีต่อกัน ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ ท่ีดีขึ้น 
ผู้บริหารและครู มีการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นอกสถานท่ี จัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุน ให้บุคลากรมีการผ่อนคลาย เช่น กิจกรรมกีฬา ดนตรี เป็นต้น และ มีการจัดกิจกรรมลด
ความกดดัน    ลดความเครียด ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานผู้บริหารและครู มีการเข้ารับอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ ของตนเอง ผู้บริหาร สนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน เรียนต่อ ของครู ท่ีมีศักยภาพท าให้
โรงเรียนพัฒนาขึ้นผู้บริหารและครู มีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต มีสติ มีสมาธิใน
การท างาน สามารถรับมือกับปัญหาท่ีเข้ามาได้ มีศรัทธาในคุณงามความดีท้ังปวง ผู้บริหารและครู มี
การสนับสนุนกิจกรรมการออม เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น ผู้บริหารและครู มีรายได้จากการ
ปฏิบัติงานเพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท้ังมี
การปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพื่อน าไปเป็นหลักการใช้ชีวิตผู้บริหารและครู มีความรักในงานท่ีตนเอง
ได้ท า และท าอย่างสุดความสามารถ ผู้บริหารและครู มีความรัก ความหวังดี ต่อเพื่อนร่วมงาน
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ผู้บริหารและครู มีความรักในความพอเพียง รู้จักกิน รู้จักใช้ ผู้บริหารและครู มีความเช่ือมั่น ความ
ศรัทธาในความดีงาม สอดคล้องกับแนวคิดของมาเนียน (Manion) ได้ศึกษาความสุขในการท างาน 
(Joy at work) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเพิ่มขึ้น ท าให้
แสดงอารมณ์ทางบวก เช่น ความสนุกสนาน การแสดงออกโดยการยิ้ม หัวเราะ น าไปสู่การให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิด สัมพันธภาพท่ีดีในท่ีท างาน ท าให้สภาพแวดล้อมในการ
ท างานน่ารื่นรมย์ รู้สึกดีต่องานท่ีได้รับมอบหมาย มีความผูกพันในงานและคงอยู่ในองค์กรต่อไป ผล
จากความสุขในการท างานคือ ผลงาน บรรลุตามเปูาหมายท่ีวางไว้ และยังสอดคล้องกับวิจัยของ             
ธานิชา มุลอามาตย์ เรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3” ผลการวิจัย พบว่า 
ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยระดับความรู้สึกของครูต่อ
บุคลิกภาพและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในการท างาน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านองค์กร โดยรวมใน
ระดับมาก และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านองค์กรกับ
ความสุขในการท างาน ได้แก่ เพศหญิง ระดับช้ันท่ีสอน มีความสัมพันธ์กันทางลบกับความรู้สึกในการ
ท างานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติและประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ด้านสุขภาพดี ด้านน้ าใจ
งาม ด้านครอบครัวท่ีดี ด้านสังคมดี ด้านใฝุรู้ดี ด้านสุขภาพการเงินดี มีความทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.05 ส่วนบุคลิกภาพท้ัง 5 ด้าน และแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ในการท างานมีความสัมพันธ์
กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญระดับท่ี.05 ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว และ
การสนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ปัจจัย
ด้านองค์กร ได้แก่ นโยบายและการบริหารงานของลักษณะงานขวัญก าลังใจในการท างานและ
สภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทางสงบ มีระดับมาก และมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ซึ่งอาจ
เพราะส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้มีการ ด าเนินงาน  เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษารผู้บริหารและครู ท่ีเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นท าให้ผู้บริหาร
และครู มีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิตมีสติ มีสมาธิในการท างาน สามารถรับมือ
กับปัญหาท่ีเข้ามาได้ มีศรัทธาในคุณงามความดีท้ังปวง สอดคล้องกับวิจัยของ อนุพงศ์ รอดบุญปาน  
เรื่อง “องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)” ผลการวิจัยพบว่า องค์กรแห่ง
ความสุขของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า มี 1 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ คุณธรรม และอีก 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ มีสังคมดี    การหาความรู้ น้ าใจงาม ครอบครัว
ท่ีดี การผ่อนคลาย สุขภาพดี และใช้เงินเป็น  ด้านสุขภาพดี อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
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สอดคล้องกับวิจัยของจันทร์ทร ปานคล้ า เรื่อง “การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สถานศึกษา
กับองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า องค์กรแห่งความสุข
ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 
การมีคุณธรรม การหาความรู้ การผ่อนคลาย สังคมดี และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ น้ าใจงาม สุขภาพดี ใช้เงินเป็น และครอบครัวท่ีดี  

3.  วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ในลักษณะท่ีคล้อยตามไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้มีการสร้างวัฒนธรรมท่ีมีคุณภาพ มีการสร้างเปูาประสงค์ขององค์กร
ได้ชัดเจน มีการมอบอ านาจให้ครูได้ปฏิบัติงานท่ีตนเองได้รับอย่างเต็มท่ี มีการตัดสินใจร่วมกันท้ัง
ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
มีความเอื้ออาทร ซื่อสัตย์สุจริต มีการยอมรับ เข้าใจความหลากหลายของบุคคล ท าให้หน่วยงานมี
คุณภาพ เมื่อวัฒนธรรมดีแล้วย่อมท าให้บุคลากรมีความสุข สุขภาพดี น้ าใจงาม สังคมดี มีความผ่อน
คลาย มีทางสงบ ใช้เงินเป็น และสังคมดี ด้วยเช่นกัน โดยสอดคล้องกับวิจัยของ กาญจนา  เกษร เรื่อง 
“ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การของโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันคือ ในทิศทางบวกและพบว่า โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับ ค่อนข้างสูง เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับคี่อนข้างสูง ท้ัง 10 ด้าน เรียงอันดับ ความสัมพันธ์
จากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ความหลากหลายของบุคลากร ด้านความมีคุณภาพ ด้านการยอมรับ ด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเอื้ออาทร ด้านความไว้วางใจ ด้านการตัดสินใจ ด้านการมอบอ านาจ 
ด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน และ ด้านความรู้สึกเป็นหนึ่งของโรงเรียน 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายด้านของวัฒนธรรมกับความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน 
พบว่ามีด้านท่ีความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 ทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์จากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ด้านความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กับการผ่อนคลาย 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารให้โอกาสครูเลือกท างานตามความต้องการ  ไว้วางใจครูในการปฏิบัติงาน
ของตนท่ีได้รับมอบหมาย ครูสามารถตัดสินใจในงานท่ีตนเองได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี และผู้บริหาร 
ครู มีการพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 6-8 ช่ัวโมงต่อวัน มีการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
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นอกสถานท่ี จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการผ่อนคลาย  มีการจัดกิจกรรมลดความกดดัน ลด
ความเครียด ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน, ด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีความสัมพันธ์กับน้ าใจงาม ท้ังนี้
อาจจะเป็นเพราะผู้บริหารเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ มีความมุ่งมานะพยายาม ในการปฏิบัติงาน มี
การก าหนดแนวทางท่ีให้ครูปฏิบัติงานโดยยึดมั่นจริยธรรมเป็นหลัก นอกจากนั้น ผู้บริหารและครู มี
ความห่วงใย เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน รู้จักการเป็นผู้ให้ท่ีดี มีจัดกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ท า
กิจกรรมเพื่อสังคม , ด้านความหลากหลายของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับใช้เงินเป็น ท้ังนี้เนื่องจาก
บุคลากรในโรงเรียน มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีให้ความส าคัญในความแตกต่างในปรัชญา และความเช่ือ
ของครูแต่ละบุคคล ให้ความส าคัญในความแตกต่างของบุคลิกภาพ วิธีการสอน วิธีการท างานของครู
แต่ละบุคคล โดยโรงเรียนยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนของครูแต่ละบุคคลโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีการเคารพสิทธิ เสรีภาพ ซึ่งกันและกัน ในพื้นฐานของความแตกต่าง 
หลากหลายของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ นอกจากนั้นผู้บริหารมีการสนับสนุนกิจกรรม 
การออม เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น มีรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอต่อการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน และยังด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย สอดคล้องกับวิจัยของ กาญจนา  
เกษร เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านการมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ด้านความมีคุณภาพ 
รองลงมา คือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
คือ ในทิศทางบวกและพบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 ซึ่งมีค่า
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับ ค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับคี่อนข้าง
สูง ท้ัง 10 ด้าน เรียงอันดับ ความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ความหลากหลายของบุคลากร ด้าน
ความมีคุณภาพ ด้านการยอมรับ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเอื้ออาทร ด้านความไว้วางใจ ด้าน
การตัดสินใจ ด้านการมอบอ านาจ ด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน และ ด้านความรู้สึกเป็นหนึ่งของ
โรงเรียน และสอดคล้องกับวิจัยของ อภิชาต  นิลภาทย์   เรื่อง  “ความสุขในการท างานกับสมรรถนะ
ข้าราชการครู  กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานเขตบางพลัด”  ผลการวิจัยพบว่า 1 ) ความสุขใน
การท างานของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครสังกัดส านักงานเขตบางพลัด  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า มี  2  ด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด  คือ ความพึงพอใจใน
งานและอารมณ์ทางบวก  และอีก  2  ด้านอยู่ในระดับมาก  คือ ความพึงพอใจในชีวิตและอารมณ์ทาง
ลบในระดับต่ าส่วนสมรรถนะของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานเขตบางพลัดโดย
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ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  และเมื่อพิจารณาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานพบว่า
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ท้ัง  2  ด้าน  2)  ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับสมรรถนะของ
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานเขตบางพลัด  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  .01 3)  ทรรศนะของผู้บริหารเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความสุขในการท างานกับ
สมรรถนะของข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานเขตบางพลัด  ผู้บริหารจะเน้นการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม  และหาแนวทางร่วมกันในการท างาน  สนับสนุน  ช่วยเหลือครูทุกด้าน  ให้
อิสระในการท างานและค านึงผู้เรียนเป็นหลัก  เป็นตัวอย่างท่ีดี  เต็มท่ีและเต็มใจท างานร่วมกับครูมี
ความเป็นกลางช่วยเหลือประสานให้เกิดความร่วมมือ  ส่วนแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหาร
เน้นการท างานเป็นทีม นิเทศสอนงานให้  เป็นกัลยาณมิตรกับครู  มอบหมายงานให้ตามความถนัด  
สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพ  สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์เต็มท่ี  
เน้นย้ าให้ครูเต็มใจบริการผู้เรียน  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

 ส่วนด้านท่ีไม่สัมพันธ์โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จากน้อยไปมาก 3 ล าดับแรก 
ดังนี้ ได้แก่ ด้านการตัดสินใจกับสุขภาพดี อาจเป็นเพราะการตัดสินใจค านึงถึงความเป็นไปได้ท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์และความสอดคล้องในงานท่ีปฏิบัติผลของการตัดสินใจมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของทุกคนภายในโรงเรียน และการตัดสินใจในบางครั้งต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ 
ไม่สามารถท าให้ผู้บริหารและครู มีร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง มีการออกก าลังกายเป็นประจ า
รับประทานอาหารครบท้ัง 5หมู่ มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานได้ , ด้านการตัดสินใจกับการผ่อนคลายคลาย อาจเป็นเพราะการตัดสินใจไม่มีผลท า
ท าให้บุคลาการ มีการพักผ่อนเพียงพอ มีการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นอกสถานท่ี มี
การท ากิจกรรมเชิงท่องเท่ียวกับครอบครัว จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมีการผ่อนคลาย 
เช่น กิจกรรมกีฬา ดนตรี เป็นต้น มีการจัดกิจกรรมลดความกดดัน ลดความเครียด ให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานได้ , ด้านความไว้วางใจกับครอบครัวดี อาจเป็นเพราะผู้บริหารให้โอกาสครูเลือกท างานตาม
ความต้องการ ไว้วางใจครูในการปฏิบัติงานของตนท่ีได้รับมอบหมาย ครูสามารถตัดสินใจในงานท่ี
ตนเองได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ไม่สามารถท าให้  ผู้บริหารและครู มีความรักชีวิตของตนเอง 
ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพื่อน าไปเป็นหลักการใช้ชีวิต มีความรักในงานท่ีตนเองได้ท า และท าอย่าง
สุดความสามารถ มีความรัก ความหวังดี ต่อเพื่อนร่วมงานผู้บริหารและครู มีความรักในความพอเพียง 
รู้จักกิน รู้จักใช้ และ มีความเช่ือมั่น ความศรัทธาในความดีงามได้ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ภัคพร 
เจริญลักษณ์ เรื่อง “วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” ผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรม
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องค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดย ภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 9 ด้าน โดยเรียงล าดับ 
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความซื่อสัตย์สุจริต การยอมรับและการให้รางวัล ความเป็น
เลิศ ความเอื้ออาทร ความหลากหลาย เปูาหมายของสถานศึกษา ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
สถานศึกษา ความไว้วางใจและความเช่ือมั่น การเสริมสร้างพลังอ านาจ อยู่ในระดับมาก จ านวน 1 
ด้าน คือ กระบวนการในการตัดสินใจ  ท้ังนี้ยังสอดคล้องกับวิ จัยของ  ธานิชา มุลอามาตย์             
เรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3” ผลการวิจัย พบว่า ระดับความสุขในการ
ท างานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยระดับความรู้สึกของครูต่อบุคลิกภาพและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์
ในการท างาน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านองค์กร โดยรวมในระดับมาก และความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านองค์กรกับความสุขในการท างาน ได้แก่ เพศหญิง 
ระดับช้ันท่ีสอน มีความสัมพันธ์กันทางลบกับความรู้สึกในการท างานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติและ
ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ด้านสุขภาพดี ด้านน้ าใจงาม ด้านครอบครัวท่ีดี ด้านสังคมดี ด้าน
ใฝุรู้ดี ด้านสุขภาพการเงินดี มีความทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ส่วนบุคลิกภาพท้ัง 5 
ด้าน และแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ในการท างานมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญระดับท่ี.05 
ปัจจัยด้านครอบครัว ไ ด้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว และการสนับสนุนจากครอบครัว มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปัจจัยด้านองค์กร ได้แก่ นโยบายและ
การบริหารงานของลักษณะงานขวัญก าลังใจในการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

จากการศึกษา เรื่องวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต9 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการท างานของครูในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
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1. จากการศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมองค์การ สังกัดส านัก งานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต9 พบว่าด้านการตัดสินใจ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ล าดับสุดท้าย ดังนั้นโรงเรียนควรให้
ความส าคัญในการตัดสินใจร่วมกันกับบุคลากรภายในโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังต้อง ท้ังการ
ด าเนินการภายในโรงเรียน หรือภายนอกโรงเรียน และน าหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมน ามาปรับใช้
กับการบริหารงานภายในโรงเรียน เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กรมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แก่โรงเรียนท่ีสูงขึ้น 

2. จากการศึกษา เรื่องความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต9 พบว่า การผ่อนคลาย มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ล าดับสุดท้าย ดังนั้น
โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการผ่อนคลาย โดยมาการนอนหลับพักผ่อนท่ีเพียงพอต่อความ
จ าเป็น การจัดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมทางกีฬา ดนตรี  รวมไปถึ งการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการผ่อนคลาย เพื่อส่งผลให้ครูมีสุขภาพกายท่ีดี พร้อมท้ังสุขภาพจิตท่ีดี 
น าไปสู่การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลท่ีดีแก่โรงเรียน 

3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการท างานของ
ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต9 พบว่าด้านความไว้วางใจ มี
ความสัมพันธ์กับการผ่อนคลายในระดับท่ีสูงท่ีสุด ดังนั้นโรงเรียนควรให้ความไว้วางใจให้ครูได้
ปฏิบัติงานของตนตามความต้องการปฏิบัติ และได้รับมอบหมาย โดยค านึงถึงการศรัทธาในความมี
คุณธรรม ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ มีการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นอกสถานท่ี 
จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการผ่อนคลาย  มีการจัดกิจกรรมลดความกดดัน ลดความเครียด 
ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน จึงจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์การท่ีดีขึ้น ส่งผลให้ครูมีความสุขในการท างาน
มากขึ้นด้วย 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากข้อค้นพบข้างต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้ท่ีสนใจท่ัวไปเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. ควรศึกษาการกระบวนการบริหารกับความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน  
2. ควรศึกษาวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพในการท างานของครูในโรงเรียน 
3.    ควรศึกษาวิจัยวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน  



 

รายการอ้า งอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือ  

และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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1 ค าถาม คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ผลรวม IOC แปลผล 
เปูาประสงค์ขององค์กร 

1 ผู้บริหารมีการช้ีแจง
ให้ครูเข้าใจเปูาหมาย
ขององค์กร 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

2 ผู้บริหารมีการช้ีแจง
ให้ครูเห็นคุณค่า 
ความส าคัญความมุ่ง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

3 ผู้บริหารมีแนวทางใน
การด าเนินงานและ
ประเมินผลร่วมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

4 ผู้บริหารและครู มี
การค านึงถึงการ
ตัดสินใจที่มีผลต่อ
เปูาหมายขององค์กร 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

การมอบอ านาจ  

5 ผู้บริหารมีการ
มอบหมายงานให้ครู
น าไปปฏิบัติร่วมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

6 ผู้บริหารและครู มี
การรับรู้ข่าวสาร 
ข้อมูลอย่างเท่าเทียม
กัน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

7 ผู้บริหารมอบ
อ านาจในการ
เข้าถึงทรัพยากร
ของโรงเรียนอย่าง
เท่าเทียมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

8 ผู้บริหารและครู มี
การเข้าถึงทรัพยากร
อย่างเท่าเทียมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

การตัดสินใจ 
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1 ค าถาม คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ผลรวม IOC แปลผล 

9 ผู้บริหารและครู 
ค านึงถึงความเป็นไป
ได้ในการตัดสินใจที่
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

10 ผู้บริหารและครู 
ค านึงถึงความ
สอดคล้องในงานที่
ปฏิบัติ 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

11 ผลของการตัดสินใจมี
ผลต่อการปฏิบัติงาน
ของทุกคนภายใน
โรงเรียน 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

12 การตัดสินใจใน
บางคร้ังต้องอาศัย
ผู้เช่ียวชาญในเร่ือง
น้ันๆ 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 

13 ผู้บริหารและครู รู้จัก
รับผิดชอบร่วมกัน
ภายในโรงเรียน 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

14 ผู้บริหารและครู มี
ความผูกพันกับ
โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

15 ผู้บริหารและครู 
ภายในโรงเรียนให้
ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

16 ผู้บริหารและครู 
พัฒนางานในโรงเรียน
ร่วมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

ความไว้วางใจ 

17 ผู้บริหารให้โอกาสครู
เลือกท างานตาม

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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1 ค าถาม คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ผลรวม IOC แปลผล 
ความต้องการ 

18 ผู้บริหารไว้วางใจครู
ในการปฏิบัติงานของ
ตนที่ได้รับมอบหมาย 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

19 ผู้บริหารและครู 
สามารถตัดสินใจใน
งานที่ตนเองได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

ความมีคุณภาพ 

20 ผู้บริหารเห็นคุณค่า
และคาดหวังให้ครู
ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

21 ผู้บริหารเช่ือมั่นใน
ประสิทธิภาพการ
ท างานของครู 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

22 ผู้บริหารสร้าง
บรรยากาศของ
ความเห็นอกเห็นใจ
ของครู 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

23 ผู้บริหารสร้างความ
ร่วมมือของทุกคนใน
โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

การยอมรับ 

24 ผู้บริหารเปิดโอกาส
และยอมรับความ
คิดเห็น ท่ีดีของครู 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

25 ผู้บริหารยอมรับใน
ความส าเร็จของครู 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

26 ผู้บริหารยอมรับใน
ผลงานของครู 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

ความเอื้ออาทร 
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1 ค าถาม คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ผลรวม IOC แปลผล 

27 ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแล 
ความเป็นอยู่ของครู 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

28 ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแล 
การปฏิบัติงานของครู 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

29 ผู้บริหารสนับสนุนให้
ครูให้มีความก้าวหน้า
ในหน้าท่ีการงานของ
ตน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

ความซื่อสัตย์สุจริต 

30 ผู้บริหารเห็นคุณค่า
ของความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน
อย่างของครู 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

31 ผู้บริหารมอบ
อ านาจในการ
เข้าถึงทรัพยากร
ของโรงเรียนอย่าง
เท่าเทียมกัน 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

32 ผู้บริหารและครู มี
การเข้าถึงทรัพยากร
อย่างเท่าเทียมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

ความหลากหลายของบุคลากร 

33  ผู้บริหารให้
ความส าคัญในความ
แตกต่างในปรัชญา 
และความเช่ือของครู
แต่ละบุคคล 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

34  ผู้บริหารให้
ความส าคัญในความ
แตกต่างของ
บุคลิกภาพ วิธีการ
สอน วิธีการท างาน

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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1 ค าถาม คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ผลรวม IOC แปลผล 
ของครูแต่ละบุคคล 

35 โรงเรียนยืดหยุ่นใน
การจัดการเรียนการ
สอนของครูแต่ละ
บุคคลโดยค านึงถึง
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

สุขภาพดี  

36  ผู้บริหารและครู มี
ร่างกายและจิตใจที่
แข็งแรง 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

37  ผู้บริหารและครูมี
การออกก าลังกาย
เป็นประจ า 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

38  ผู้บริหารและครูมี
การรับประทาน
อาหารครบทั้ง 5หมู่ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

39 ผู้บริหารและครู มี
การพักผ่อนอย่าง
เพียงพอเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

40 ผู้บริหารและครู มี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

น้ าใจงาม  

41 ผู้บริหารและครู มี
ความห่วงใย เอ้ือ
อาทร ซึ่งกันและกัน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

42 ผู้บริหารและครูของ
ท่านรู้จักการเป็นผู้ให้
ที่ดี 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

43 โรงเรียนของท่านได้
จัดกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 
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1 ค าถาม คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ผลรวม IOC แปลผล 
44  โรงเรียนของท่านมี

ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

สังคมดี  

45 ผู้บริหารและครู มี
ความรักต่อชุมชนที่
ตนท างานและที่พัก
อาศัย 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

46 ผู้บริหารและครู มี
ความปรองดอง 
สามัคคีต่อกัน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

47 ผู้บริหารและครู ร่วม
แรงร่วมใจในการ
พัฒนาชุมชนให้มีชีวิต
การเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

การผ่อนคลาย  

48 ผู้บริหารและครู มี
การพักผ่อนเพียงพอ
อย่างน้อย6-8 ช่ัวโมง
ต่อวัน 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

49 ผู้บริหารและครู มี
การจัดกิจกรรมอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่ 

1 1 1 1 -1 3 0.6 สอดคล้อง 

50  ผู้บริหารและครู มี
การท ากิจกรรมเชิง
ท่องเท่ียวกับ
ครอบครัวสม่ าเสมอ 

1 1 1 1 -1 3 0.6 สอดคล้อง 

51 ผู้บริหารและครู จัด
กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุน ให้บุคลากร
มีการผ่อนคลาย เช่น 
กิจกรรมกีฬา ดนตรี 
เป็นต้น 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 
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1 ค าถาม คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ผลรวม IOC แปลผล 
52 ผู้บริหารและครู มี

การจัดกิจกรรมลด
ความกดดัน ลด
ความเครียด ให้เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

หาความรู้ 
53 ผู้บริหารและครู มี

การเข้ารับอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ ของ
ตนเอง 

1 1 1 1 -1 3 0.6 สอดคล้อง 

54 ผู้บริหาร สนับสนุน
การอบรม ศึกษาดู
งาน เรียนต่อ ของครู 

1 1 1 1 -1 3 0.6 สอดคล้อง 

55 ผู้บริหารและครู ท่ีมี
ศักยภาพท าให้
โรงเรียนพัฒนาข้ึน 

1 1 1 1 -1 3 0.6 สอดคล้อง 

มีคุณธรรม 

56  ผู้บริหารและครู มี
ศรัทธาในศาสนาและ

มีศีลธรรมในการ
ด าเนินชีวิต 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

57  ผู้บริหารและครู มี
สติ มีสมาธิในการ
ท างาน สามารถ
รับมือกับปัญหาที่เข้า
มาได้ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

58  ผู้บริหารและครู มี
ศรัทธาในคุณงาม
ความดีทั้งปวง 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

ใช้เงินเป็น 
59 ผู้บริหารและครู มี

การสนับสนุน
กิจกรรม      การ
ออม เช่น สหกรณ์

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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1 ค าถาม คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ผลรวม IOC แปลผล 
ออมทรัพย์ เป็นต้น 

60 ผู้บริหารและครู มี
รายได้จากการ
ปฏิบัติงานเพียงพอ
ต่อการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

61 ผู้บริหาร สนับสนุนให้
ครูด าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

ครอบครัวดี 

62  ผู้บริหารและครู มี
ความรักชีวิตของ
ตนเอง 

1 1 1 1 -1 3 0.6 สอดคล้อง 

63  ผู้บริหารและครู 
ปลูกฝังนิสัยรัก
ครอบครัว เพ่ือน าไป
เป็นหลักการใช้ชีวิต 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

64  ผู้บริหารและครู มี
ความรักในงานที่
ตนเองได้ท า และท า
อย่างสุด
ความสามารถ 

1 1 1 1 -1 3 0.6 สอดคล้อง 

65  ผู้บริหารและครู มี
ความรัก ความหวังดี 
ต่อเพ่ือนร่วมงาน 

1 1 1 1 -1 3 0.6 สอดคล้อง 

66  ผู้บริหารและครู มี
ความรักในความ
พอเพียง รู้จักกิน รู้จัก
ใช้  

1 1 1 1 -1 3 0.6 สอดคล้อง 

67  ผู้บริหารและครู มี
ความเช่ือมั่น ความ
ศรัทธาในความดีงาม 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ค  

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือ  

และรายชื่อโรงเรียนทดลองเคร่ืองมือ 
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รายชื่อโรงเรียนทดลองเคร่ืองมือ 

 

เขตโรงเรียน ล าดับ โรงเรียน 
สพม. 8 1. โรงเรียนช่องพรานวิทยา 
สพม. 8 2. โรงเรียนรัตนราษบ ารุง 
สพม. 8 3. โรงเรียนคุรุราษรงัสฤษฏ์ 
สพม. 8 4. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ์
สพม. 8 5. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
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ภาคผนวก ง  

ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก จ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล 

และรายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง (จังหวัดสุพรรณบุรี) 
 

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด 

1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 

2 โรงเรียนสงวนหญงิ สุพรรณบุรี 

3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลับสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 

4 โรงเรียนสวนแตงวิทยา สุพรรณบุรี 

5 โรงเรียนตล่ิงชันวิทยา สุพรรณบุรี 

6 โรงเรียนบางปลาม้า“สูงสุมารผดุงวิทย์” สุพรรณบุรี 

7 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2 สุพรรณบุรี 

8 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์สามัคคี สุพรรณบุรี 

9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 สุพรรณบุรี 

10 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี 

11 โรงเรียนอู่ทอง สุพรรณบุรี 

12 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี 

13 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี 

14 โรงเรียนดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี 

15 โรงเรียนบางล่ีวิทยา สุพรรณบุรี 

16 โรงเรียนสองพีน่้องวิทยา สุพรรณบุรี 

17 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5 สุพรรณบุรี 

18 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา สุพรรณบุรี 

19 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สุพรรณบุรี 

20 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี 

21 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี 

22 โรงเรียนบ่อกรวุิทยา สุพรรณบุรี 
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด 

23 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา7 สุพรรณบุรี 

24 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3 สุพรรณบุรี 

25 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สุพรรณบุรี 

26 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี 

27 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สุพรรณบุรี 
 
รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง (จังหวัดนครปฐม) 

ล าดับ โรงเรียน จังหวัด 
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
2 โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม 
3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 นครปฐม 
4 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
5 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยา นครปฐม 
6 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม นครปฐม 
7 โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยา นครปฐม 
8 โรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัย นครปฐม 
9 โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา นครปฐม 
10 โรงเรียนมัฐยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 
11 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา นครปฐม 
12 โรงเรียนคงทองวิทยา นครปฐม 
13 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา นครปฐม 
14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 
15 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครปฐม 
16 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครปฐม 
17 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครปฐม 
18 โรงเรียนบางเลนวิทยา นครปฐม 
19 โรงเรียนบางหลวงวิทยา นครปฐม 
20 โรงเรียนสถาพรวิทยา นครปฐม 
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ล าดับ โรงเรียน จังหวัด 
21 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา นครปฐม 
22 โรงเรียนสามพรานวิทยา นครปฐม 
23 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย นครปฐม 
24 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม นครปฐม 
25 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ นครปฐม 
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ภาคผนวก ฉ  

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับความสุขในการท างานของครูโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 
........................................................................................... 
 
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และ ข้าราชการครู  

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการ
จัดท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับความสุขในการท างานของครูโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 ”  ข้อมูลท่ีได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าต่อ
การวิจัยครั้งนี้ข้อมูลท่ีท่านให้ไว้ในแบบสอบถามฉบับนี้ถือเป็นความลับและขอรับรองว่าไม่มีผลกระทบ
ใดๆท้ังส้ินต่อการปฏิบัติงานหรือต่อสถานศึกษาของท่าน จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง 

แบบสอบถามฉบับนี้ส าหรับฝุายบริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน , รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน หัวหน้างานหรือหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ จ านวน 1 คน  และครู  จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน
ดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี2 สอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ 
ตอนท่ี3 สอบถามเกี่ยวกับความสุขในการท างานของครู 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ

แบบสอบถามเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 
 

 
                                                                     นายวัลลภ  บุตรเกตุ 
                                                นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง “วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับความสุขในการท างานของครูโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต9” 

ตอนท่ี1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ใน (....) หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อที่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับ
ผู้วิจัย 

1. เพศ 
(....)ชาย                    (....)หญิง 

{  } 01 

2. อายุ 
(....) น้อยกว่า30ปี   (....) 31-40ปี  (....) 41-50ปี   (....) มากกว่า50 ปีข้ึนไป 

{  } 02 

3. ระดับการศึกษา 
(....) ปริญญาตรี   
(....) ปริญญาโท   
(....) ปริญญาเอก  

{  } 03 

4. ต าแหน่งหน้าท่ี 
 (....)     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 (....)    รองผู้อ านวยการโรงเรียน/รักษาการรองผู้อ านวยการฯ 
 (....)    หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูฯ้ 
 (....)    ครู 

{  } 04 

5. ประสบการณ์การในต าแหน่ง 
(....) น้อยกว่า10ปี   (....) 10-20ปี  (....) 21-30ปี (....) มากกว่า30 ปีขึ้นไป 

{  } 05 

 

 

 

 



  

 

134 

ตอนที่ 2 วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน 

ค าช้ีแจง : โปรดพิจารณาข้อค าถามเหล่านี้และท าเครื่องหมาย√ลงในช่องระดับความคิดเห็น
ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ระดับ 5 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเท่ากับ     5 คะแนน 
ระดับ 4 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ           4 คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ     3 คะแนน 
ระดับ 2 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเท่ากับ           2 คะแนน 
ระดับ 1 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ      1 คะแนน 
 
ข้อที่ วัฒนธรรมองค์การ ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 
5 4 3 2 1 

 เปูาประสงค์ขององค์กร        
1. ผู้บริหารมีการช้ีแจงให้ครูเข้าใจเปูาหมาย

ขององค์กร 
     {  } 06 

2. ผู้บริหารมีการช้ีแจงให้ครูเห็นคุณค่า 
ความส าคัญความมุ่งประสงค์ของ
สถานศึกษา 

     {  } 07 

3. ผู้บริหารมีแนวทางในการด าเนินงานและ
ประเมินผลร่วมกัน 

     {  } 08 

4. ผู้บริหารและครู มีการค านึงถึงการตัดสินใจ
ท่ีมีผลต่อเปูาหมายขององค์กร 

     {  } 09 

 การมอบอ านาจ        
5. ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้ครูน าไป

ปฏิบัติร่วมกัน 
     {  } 10 

6. ผู้บริหารและครู มีการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล
อย่างเท่าเทียมกัน 

     {  } 11 
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ข้อที่ วัฒนธรรมองค์การ ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

7. ผู้บริหารมอบอ านาจในการเข้าถึงทรัพยากร
ของโรงเรียนอย่างเท่าเทียมกัน 

     {  } 12 

8. ผู้บริหารและครู มีการเข้าถึงทรัพยากร
อย่างเท่าเทียมกัน 

     {  } 13 

 การตัดสินใจ       

9. ผู้บริหารและครู ค านึงถึงความเป็นไปได้ใน
การตัดสินใจท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

     {  } 14 

10. ผู้บริหารและครู ค านึงถึงความสอดคล้องใน
งานท่ีปฏิบัติ 

     {  } 15 

11. ผลของการตัดสินใจมีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของทุกคนภายในโรงเรียน 

     {  } 16 

12. การตัดสินใจในบางครั้งต้องอาศัย
ผู้เช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ 

     {  } 17 

 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร       

13. ผู้บริหารและครู รู้จักรับผิดชอบร่วมกัน
ภายในโรงเรียน 

     {  } 18 

14. ผู้บริหารและครู มีความผูกพันกับโรงเรียน      {  } 19 

15. ผู้บริหารและครู ภายในโรงเรียนให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

     {  } 20 

16. ผู้บริหารและครู พัฒนางานในโรงเรียน
ร่วมกัน 

     {  } 21 

 ความไว้วางใจ       

17. ผู้บริหารให้โอกาสครูเลือกท างานตามความ      {  } 22 
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ข้อที่ วัฒนธรรมองค์การ ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

ต้องการ 

18. ผู้บริหารไว้วางใจครูในการปฏิบัติงานของ
ตนท่ีได้รับมอบหมาย 

     {  } 23 

19. ผู้บริหารและครู สามารถตัดสินใจในงานท่ี
ตนเองได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 

     {  } 24 

 ความมีคุณภาพ       
20. ผู้บริหารเห็นคุณค่าและคาดหวังให้ครู

ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
     {  } 25 

21. ผู้บริหารเช่ือมั่นในประสิทธิภาพการท างาน
ของครู 

     {  } 26 

22. ผู้บริหารสร้างบรรยากาศของความเห็นอก
เห็นใจของครู 

     {  } 27 

23. ผู้บริหารสร้างความร่วมมือของทุกคนใน
โรงเรียน 

     {  } 28 

 การยอมรับ       
24. ผู้บริหารเปิดโอกาสและยอมรับความ

คิดเห็น ท่ีดีของครู 
     {  } 29 

25. ผู้บริหารยอมรับในความส าเร็จของครู      {  } 30 
26. ผู้บริหารยอมรับในผลงานของครู      {  } 31 

 ความเอื้ออาทร       
27. ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแล ความเป็นอยู่ของครู      {  } 32 
28. ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแล การปฏิบัติงานของ

ครู 
     {  } 33 

29. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูให้มีความก้าวหน้า
ในหน้าท่ีการงานของตน 

     {  } 34 

 ความซื่อสัตย์สุจริต       
30. ผู้บริหารเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ในการ      {  } 35 
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ข้อที่ วัฒนธรรมองค์การ ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

 ปฏิบัติงานอย่างของครู       
31. ผู้บริหารความมุ่งมานะพยายามในการ

ปฏิบัติงานของครู 
     {  } 36 

32. โรงเรียนมีการก าหนดแนวทางท่ีให้ครู
ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นจริยธรรมเป็นหลัก 

     {  } 37 

 ความหลากหลายของบุคลากร       
33.  ผู้บริหารให้ความส าคัญในความแตกต่างใน

ปรัชญา และความเช่ือของครูแต่ละบุคคล 
     {  } 38 

34.  ผู้บริหารให้ความส าคัญในความแตกต่าง
ของบุคลิกภาพ วิธีการสอน วิธีการท างาน
ของครูแต่ละบุคคล 

     {  } 39 

35. โรงเรียนยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการ
สอนของครูแต่ละบุคคลโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

     {  } 40 
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ตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับความสุขในการท างานของครู 
ค าชี้แจง : โปรดพิจารณาข้อค าถามเหล่านี้และท าเครื่องหมาย√ลงในช่องระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของท่าน 

ระดับ 5 หมายถึง ความสุขในการท างานของครูอยู่ในระดับสูงท่ีสุด มีค่าเท่ากับ         5 คะแนน 
ระดับ 4 หมายถึง ความสุขในการท างานของครูอยู่ในระดับสูง มีค่าเท่ากับ              4 คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง ความสุขในการท างานของครูอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ      3 คะแนน 
ระดับ 2 หมายถึง ความสุขในการท างานของครูอยู่ในระดับน้อย มีค่าเท่ากับ            2 คะแนน 
ระดับ 1 หมายถึง ความสุขในการท างานของครูอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด มีค่าเท่ากับ       1 คะแนน 

 
ข้อที่ 

 
ความสุขในการท างานของครู ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

 สุขภาพดี        
1.  ผู้บริหารและครู มีร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง      {  } 41 
2.  ผู้บริหารและครูมีการออกก าลังกายเป็น

ประจ า 
     {  } 42 

3.  ผู้บริหารและครูมีการรับประทานอาหารครบ
ท้ัง 5หมู่ 

     {  } 43 

4. ผู้บริหารและครู มีการพักผ่อนอยา่งเพียงพอ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

     {  } 44 

5. ผู้บริหารและครู มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

     {  } 45 

 น้ าใจงาม        
6. ผู้บริหารและครู มีความห่วงใย เอ้ืออาทร ซึ่ง

กันและกัน 
     {  } 46 

7. ผู้บริหารและครูของท่านรู้จักการเป็นผู้ให้ท่ีดี      {  } 47 

8. โรงเรียนของท่านได้จัดกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อส่วนรวม 

     {  } 48 

9.  โรงเรียนของท่านมีส่วนร่วมในการท ากจิกรรม
เพื่อสังคม 

     {  } 49 

 สังคมดี        
10. ผู้บริหารและครู มีความรักต่อชุมชนท่ีตน

ท างานและท่ีพักอาศัย 
     {  } 50 
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ข้อที่ 
 

ความสุขในการท างานของครู ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

11. ผู้บริหารและครู มีความปรองดอง สามัคคีต่อ
กัน 

     {  } 51 

12. ผู้บริหารและครู ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา
ชุมชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

     {  } 52 

 การผ่อนคลาย        

13. ผู้บริหารและครู มีการพักผ่อนเพียงพออย่าง
น้อย6-8 ชั่วโมงต่อวัน 

     {  } 53 

14. ผู้บริหารและครู มีการจัดกิจกรรมอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน นอกสถานท่ี 

     {  } 54 

15.  ผู้บริหารและครู มีการท ากิจกรรมเชิง
ท่องเท่ียวกับครอบครัวสม่ าเสมอ 

     {  } 55 

16. ผู้บริหารและครู จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนนุ 
ให้บุคลากรมีการผ่อนคลาย เชน่ กิจกรรมกีฬา 
ดนตรี เป็นต้น 

     {  } 56 

17. ผู้บริหารและครู มีการจัดกิจกรรมลดความ
กดดัน ลดความเครียด ให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 

     {  } 57 

 หาความรู้       

18. ผู้บริหารและครู มีการเข้ารับอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ ของตนเอง 

     {  } 58 

19. ผู้บริหาร สนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน 
เรียนต่อ ของครู 

     {  } 59 

20. ผู้บริหารและครู ท่ีมีศักยภาพท าให้โรงเรียน
พัฒนาข้ึน 

     {  } 60 

 ทางสงบ       
21.  ผู้บริหารและครู มีศรัทธาในศาสนาและมี

ศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 
     {  } 61 

22.  ผู้บริหารและครู มีสติ มีสมาธิในการท างาน 
สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้ 

     {  } 62 

23.  ผู้บริหารและครู มีศรัทธาในคุณงามความดีท้ัง      {  } 63 
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ข้อที่ 
 

ความสุขในการท างานของครู ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

ปวง 
 ใช้เงินเป็น       

24. ผู้บริหารและครู มีการสนับสนุนกจิกรรม      
การออม เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น 

     {  } 64 

25. ผู้บริหารและครู มีรายได้จากการปฏิบัติงาน
เพียงพอต่อการใช้จา่ยในชีวิตประจ าวัน 

     {  } 65 

26. ผู้บริหาร สนับสนุนให้ครูด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

     {  } 66 

 ครอบครัวดี       

27.  ผู้บริหารและครู มีความรักชีวิตของตนเอง      {  } 67 
28.  ผู้บริหารและครู ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว 

เพื่อน าไปเป็นหลักการใช้ชีวิต 
     {  } 68 

29.  ผู้บริหารและครู มีความรักในงานท่ีตนเองได้
ท า และท าอย่างสุดความสามารถ 

     {  } 69 

30.  ผู้บริหารและครู มีความรัก ความหวังดี ต่อ
เพื่อนร่วมงาน 

     {  } 70 

31.  ผู้บริหารและครู มีความรักในความพอเพียง 
รู้จักกิน รู้จักใช้  

     {  } 71 

32.  ผู้บริหารและครู มีความเชื่อมั่น ความศรัทธา
ในความดีงาม 

     {  } 72 

 



 

ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายวัลลภ  บุตรเกตุ 
วัน เดือน ปี เกิด 14 กันยายน 2534 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2546       ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี6   

                   โรงเรียนสุริยวงศ์  จ.ราชบุรี                  
พ.ศ.2552       ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี6 โรงเรียน   
                   เบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ.ราชบุรี  
พ.ศ.2557       ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต(กศ.บ.)     
                   วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ.2559       ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   
                   (ศษ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหาร   
                   การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ที่อยู่ปัจจุบัน 18/1 หมู1่2 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุร ี70000   
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