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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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บทที่ 1
บทนา
จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ พระราชทานแก่ ท หารบก
ทหารเรือ ทหารอากาศ ตารวจ และอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนาม ในงานพระราชพิธี
รัชดาภิเษก 8 มิถุนายน 2514 ที่กล่าวว่า “ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับ
อวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย ชีวิตร่างกายดารงอยู่ไ ด้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อย
ทางานเป็นปรกติพร้อมกันอย่างไร ชาติบ้านเมืองก็ดารงอยู่ได้เพราะสถาบันต่าง ๆ ตั้งมั่นและปฏิบัติ
หน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น” จากพระบรมราโชวาทแสดงให้ว่าการที่ประเทศชาติจะพัฒนาได้
ต้องเกิดจากการร่วมมือกันของสถาบันต่างๆ จะต้องการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายให้
ดี จึงจะสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าได้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นสถาบันหนึ่ง ที่มีอยู่ใน
ประเทศเพื่อกาหนดนโยบายต่างๆ ให้สถานศึกษาต่างๆ เพื่อปฏิบัติไปในทางเดียวกันเพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนาต่อคนในชาติ ส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาตามไปด้วย แสดงให้เห็นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่สามารถใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดภายในประเทศ
ดังนั้นการจะพัฒนาประเทศในมีความเจริญรุ่งเรืองเทียวเท่ากับอารยประเทศ จะต้องเริ่มต้นที่การ
พั ฒ นาการศึ ก ษา 1 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได้ มี ก ารก าหนดแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึก ษาธิ การฉบั บที่1 2 เป็นแผนยุ ทธศาสตร์ร ะยะยาวสาหรับ หน่ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ งกั บ
การศึกษา ทั้งที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการได้นาไปเป็นกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต ให้บรรลุผล
ตามเปูาหมายของแผนฯ โดยจุดมุ่งหมายที่สาคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทา
และสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต ภายใต้สัง คมแห่ง ปัญ ญา (Wisdom-Based
Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่ อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มี

1

สานักงานเลขาธิการ . “ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2575 ”
กรุงเทพฯ . 2559.

2
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า2 และการจะนาประเทศไปสู่ประเทศที่
พัฒนาได้แล้วนั้น จะต้องมีการพัฒนาจากจุดที่เล็กที่สุด แต่มีสาคัญที่สุด นั้นคือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์นั้นเอง เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึง ต้องมีการการ
ส่ง เสริม คุณ ภาพชี วิต การท างานของ บุค ลากร เพื่ อ ลดความเครีย ด ความวิต กกั ง วล และสร้า ง
สัมพันธภาพที่ดีในที่ทางาน ซึ่งกระบวนการ สร้างองค์กรแห่งความสุข คือ การสร้างสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ สังคม บุคลากร และชุมชนให้เอื้อ ต่อการทางาน ผู้บริหารให้ความสาคัญ แสดงภาวะ
ผู้นาและสร้างความเชื่อมั่น ทุกคนในองค์กรได้มี ส่วนร่วมเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัย
แห่งความสาเร็จนั้นคือ การที่ทุกคนในองค์กรได้ ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มแรก และมีส่วนร่วม
ในการสร้างองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน ย่อมส่ง ผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างยั่ง ยืนและมี
คุณภาพ3
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเป็นแผนแม่บท
หลั ก ในการพั ฒ นาประเทศที่ ได้ ป ระกาศในราชกิจ จานุ เ บกษา มี หลั ก การส าคั ญ คื อ “ยึ ด คนเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้า งคุณภาพชีวิ ตที่ดีสาหรับ คนไทย พัฒ นาคนให้มีค วามเป็นคนที่
สมบูร ณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสัง คม มี
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึง ความสาคัญ ดัง กล่าว ดัง นั้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ในสังคม” จึง ได้มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์และวางเปูาหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สาคัญในด้านต่างๆ 4 จากแผนพัฒนา
ฉบับดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้นานโยบายสู่การปฏิ บัติ โดยมีการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ภายใต้โมเดล “สพม.9 : ก้าวพอดี
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สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, “แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับ
ที่12”, 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 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญที่วัฒนธรรมองค์การมีส่วนช่วยในการพัฒนาแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนาองค์การ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อก่อให้เกิดคนที่มีค วามรู้ ควบคู่คุณธรรม
และเมื่อคนในองค์การมีคุณภาพแล้ว ย่อมส่งผลให้องค์การมีคุณภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งการพัฒนาคนและ
องค์การนั้น จาเป็นต้องมีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ และคนในฐานะกลไกการขับเคลื่อนงานใน
องค์กรนับเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก องค์กรต่าง ๆจึงเริ่มหันมาให้ความ
สนใจในการบริ ห ารงานควบคู่ กั บ การบริ ห ารคน “แนวคิ ด Happy Workplace ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเปูาหมายและยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
องค์กร เพื่อให้คนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นาพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”6 โดยการ
มุ่งเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กรเพื่อให้คนทางานมีความสุข มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดย
ผ่านเครื่องมือที่ช่วยออกแบบรูปแบบกิจกรรม/ โครงการสร้างสุขในองค์กรที่เรียกว่า “Happy 8”
หนึ่งในนั้นคือ “ปัจจัยในด้านวัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศในที่ทางาน” แสดงให้เห็นว่า การ
สร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทางานจะเป็นปัจจัยสาคัญที่เอื้อให้บุคลากรในองค์กรเกิดพฤติกรรมองค์กรใน
ลักษณะที่สร้างสรรค์ ซึ่งหากพฤติกรรมดังกล่าวของสมาชิกในองค์กรมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จน
นาไปสู่การพัฒนา หรือสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์การรูปแบบใหม่ ๆ ที่มุ่งเน้นบรรยากาศการทางานที่ดี
ในการทางานร่วมกันของบุคลากรในองค์กร ซึ่งนับเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ทาให้บุคลากรรู้สึกรักและ
ผูกพันกับเพื่อนร่วมงานและองค์กร เมื่อคนในองค์กรมีความรักและรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรแล้ว เมื่อ
องค์กรเผชิญกับภาวะวิกฤต ประสบปัญหา บุคลากรเหล่านี้ก็จะอยู่เคียงข้างองค์กร มีความเชื่อและ
ทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้องค์กรอยู่ได้ จึงเป็นที่มาของการ
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาให้องค์กร เป็นเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรจากภายในซึ่งหาก
องค์กรใดมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและเหมาะสมกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค
ปัจจุบัน ย่อมสามารถฝุาฟันอุปสรรคความยากลาบากในภาวะวิกฤตได้ดีกว่าองค์กรอื่นเสมอซึ่งปัจจุบัน
องค์กรต่างมีการกาหนดค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติตนของบุคลากรใน
ดาเนินงานภายในองค์กรจะสามารถนาไปสู่การสร้างหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมของคนใน
องค์กรให้มีธรรมเนียมปฏิบัติแห่งความมีน้าใจของพนักงาน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง รักองค์กร
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, “แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561”, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จากhttp://www.mathayom9.go.th/
webspm9/data/polycy_spm961.PDF
6
จุฑามาศ แก้ววิจิตรและคณะ,123สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข, (นนทบุรี:สองขาครีเอชั่น
จากัด,2556),9.
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และรักเพื่อนร่วมงาน และเป็นธรรมเนียมที่บุคลากรทุกคนรับรู้ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนนาไปสู่
พฤติกรรมการให้ที่สอดคล้ องกับวัฒนธรรมองค์กรดั้ง เดิม หรือเกิดเป็นวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ไ ด้
อย่างไร และสามารถสร้างให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมหลักองค์กร
ซึ่งเป็นการพัฒนาคนควบคู่กับการพัฒนาองค์กรโดยการเชื่อมโยงงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กรซึ่งนับเป็นจุดเชื่อมต่อเข้าสู่นโยบายขององค์กรได้ในที่สุด อันจะทาให้งานสร้างเสริม
สุขภาวะองค์กรมีความยั่งยืนและยังประโยชน์ต่อองค์กรต่อไปอีกด้วย เมื่อโรงเรียนนาแนวคิด Happy
Workplace มาใช้ภายในโรงเรียนย่อมก่อให้เกิดผลแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วย
เช่นกัน เนื่องจากโรงเรียนถือเป็นองค์กรที่การศึกษาที่สาคัญ และผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นผู้ที่จะพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นทรัพยากรที่มี
คุณภาพ จึงจะส่งผลให้วั ฒนธรรมองค์การมีคุณภาพ และเข้ม แข็ง ตามไปด้วย โดยการที่จ ะทาให้
วัฒนธรรมองค์การมีคุณภาพนั้นก็ต้องมีการทาให้โรงเรียนเป็นสถานที่ทางานที่มีความสุขด้วยเช่นกัน
ปัญหาการวิจัย
จากผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับ
ให้ดียิ่งขึ้น เพราะมีคะแนน ต่ากว่าร้อยละ 85 มีดังนี้ 1. การปฏิบัติหน้าที่ พบว่าบุคลากรในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังมีปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสปฏิบัติงาน ไม่
เพียงพอ หรือดาเนินการไม่ เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และไม่เท่า
เทียมกัน ส่งผลให้ความมีคุณภาพขององค์การด้อยลง 2. การมอบอานาจ พบว่าบุคลากรในสังกัด
สานั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษามี แนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ย วกั บ การมอบหมายงาน การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่ อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งยังไม่เป็นธรรมเท่าที่ควรและมีเลือก
ปฏิบัติ ส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษาขาดแรงจูงใจในการทางาน 3. คุณภาพการดาเนินงาน พบว่า
บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดาเนิ นการ/ให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงานแก่ ผู้ รั บบริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อย่ า งไม่
ตรงไปตรงมา มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ไม่คานึงคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นการไม่
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ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้องค์กรได้รับความเสียหาย และยังมีคุณภาพการดาเนินงานไม่
ดีเท่าที่ควร7
นอกจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นรายตัวชี้วัด ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังพบว่ายังมีอี กหลายตัวชี้วัดควร
มีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น เช่น 1. การใช้ง บประมาณ พบว่าการจัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่คุ้มค่า ไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร และยังมีการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง ควรมีการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ตนเองได้
จึงจะสอดคล้องกับการใช้เงินเป็น จะส่งผลให้หน่วยงานมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น พร้อมทั้งใช้งบประมาณ
พัฒนาได้ตรงจุด เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาในองค์กร 2. การแก้ไขปัญหาการทุจริต พบว่าสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีการออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันการทุจริต ในหน่วยงานยังมีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงพอ และจัดทาแผนงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ควรทาให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และ
จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ บุคลกรภายใน การร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝูาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการ
นาผลการตรวจสอบของฝุายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน
เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 อีกด้ วย8 นอกจากสภาพปัญ หาข้างต้นแล้วตาม
เอกสารรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้นาเสนอข้อมูลจานวนครูที่เข้ารับ
การพัฒนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร โดยมีครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ จานวน 2,207
คน คิดเป็นร้อยละ64.82 และครูที่ไม่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ จานวน 1198 คน คิดเป็นร้อยละ
35.18 แสดงให้เห็นว่าการหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากครู

7

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, “แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
9 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”, เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม 2563, เข้าถึงได้จาก
http://www.mathayom9.go.th/webspm9/data/planp63.pdf
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เรื่องเดียวกัน
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หลายท่านยังไม่เห็นความสาคัญของการพัฒนาตนเองเพื่อนาความรู้ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน9
จากสภาพปัญหาข้างต้นทาให้ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อทราบวัฒนธรรมองค์การ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 , เพื่อทราบความสุข
ในการท างานของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 และ เพื่ อ ทราบ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อนาผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การให้เป็น
องค์การที่มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและมีความสุขต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย และสามารถตอบปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจน ผู้วิจัยจึง
ได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. เพื่อทราบ วัฒนธรรมองค์การ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2. เพื่อทราบ ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการทางานของครูใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ข้อคาถามของการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกาหนดข้อคาถามเพื่อตอบปัญหาดังนี้
1. วัฒนธรรมองค์การ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับใด
2. ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 อยู่ในระดับใด
3. วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สัมพันธ์กันหรือไม่

9

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, “รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561”, เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก
http://www.mathayom9.go.th/webspm9/data/report61.pdf
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สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อคาถามของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดสมมติของการวิจัยดังนี้
1. วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
อยู่ในระดับปานกลาง
2. ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง
3. วัฒนธรรมองค์การสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีระบบแบบเปิดของลูเน็นเบอร์กและออร์นสไตน์ ที่
กล่าวถึงองค์การว่า องค์การเป็นระบบหนึ่ง ๆ ที่ประกอบด้วยชุดขององค์ประกอบที่สัมพันธ์กันอย่าง
เป็นเอกภาพเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายขององค์การร่วมกัน ชุดขององค์ประกอบดังกล่าวมี 5 ประการดังนี้
1) ปัจจัยปูอนเข้า (Inputs) 2) กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformational process) 3) ปัจจัย
ปูอนออก (Outputs) 4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และ 5) สภาพแวดล้อม (Environment) มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ และจะทางานร่วมกันเป็นวัฎ จักร เมื่อส่วนหนึ่งมี
ปัญ หาส่ ว นอื่ น ก็ จะหยุ ด ชะงั ก ไปด้ว ยในขณะเดี ยวกั น ธรรมชาติ ของระบบจะต้ องมี ก ารให้ ข้ อ มู ล
ย้ อ นกลั บ (Feedback) ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ ร ะบบยื น ยาวอยู่ ไ ด้ นอกจากนี้ ร ะบบยั ง มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและระบบจะสร้างผลผลิตให้กลับสภาพแวดล้อม 10 สถานศึกษาถือว่า
เป็นองค์การที่มีลักษณะเป็นระบบเปิด มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตัวปูอนในระบบ
การศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ นโยบายการศึกษา บุคลากร งบประมาณ และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งจะ
ดาเนินการผ่านกระบวนการตามภารกิจของสถานศึกษา ได้แก่ กระบวนการบริหาร ประกอบด้วย
วัฒนธรรมองค์การ ความสุขในการทางาน และการนิเทศและประเมินผล การมีระบบการบริหารงานที่
มีคุณภาพจะส่งผลให้ผลผลิตขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สาหรับแนวคิดเกี่ยวกับแบบ
วัฒนธรรมองค์การโรงเรียนของดราฟ (Daft) ได้กล่าวถึงปัจจัยแวดล้อมภายนอกมีผลต่อวั ฒนธรรม
องค์การ ภายในองค์การหนึ่งๆ อาจมีวัฒนธรรมย่อยที่แตกต่างกันได้ แต่วัฒนธรรมที่เป็นแก่นหลักจะ
เหมือนกัน เพราะอยู่ภายใต้องค์การเดียวกัน วัฒนธรรมแก่นนี้คือสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวและส่งเสริมให้
10

Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration:
Concepts and Practices, 6th ed. (California: Wadworth, 2012), 20-22.
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องค์การไปสู่ความสาเร็จ11 แพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ (Patterson,Purkey and Parker)
ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นสถานศึกษาว่ามีประเด็นต่างๆที่เป็นตัวบ่ง ชี้ไ ด้ 10 ประการ คือ
1) วัตถุ ประสงค์ของโรงเรี ยน (School purposes) 2) การมอบอานาจ (Empowerment)
3) การตั ดสินใจ (Decision making) 4) ความรู้สึก เป็นส่ วนหนึ่ง ของโรงเรีย น (Sense of
community) 5) ความไว้วางใจ (Trust) 6) ความมีคุณภาพ (Quality) 7)การยอมรับ(Recognition)
8) ความเอื้ออาทร (Caring) 9)ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity ) และความหลากหลายของบุคลากร
(Diversity)
สาหรับแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข นั้น จุฑามาศ แก้วพิจิตร ได้ให้ความหมายของ
องค์กรแห่งความสุข หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเปูาหมาย และยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้คนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นาพาองค์กรไปสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยองค์กรแห่งความสุขมีลักษณะที่สาคัญคือ คนทางานมีความสุข ที่ทางานน่าอยู่
และชุมชนสมานฉันท์12 และได้กล่าวถึงลักษณะขององค์กรแห่งความสุข13 คือ คนทางานมีความสุข ที่
ทางานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ ดังนี้ 1) คนทางานมีความสุข (Happy People) คือ องค์กรต้อง
ตระหนักว่าพนักงานเป็นบุคลากรที่สาคัญขององค์กร ดังนั้นต้องส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นมือ
อาชีพ มีความเป็นอยู่ มีครอบครัวที่อบอุ่น มีศีลธรรมอันดีงาม และเอื้ออาทรต่อตนเองและสังคม
คนทางานมีความสุข เพราะมีสุขภาพและจิตใจที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตด้านการงาน เศรษฐกิจ และ
สังคม 2) ที่ทางานน่าอยู่ (Happy Home) องค์กรต้องทา ให้ที่ทางานเป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 ของ
พนักงาน แก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องงาน สร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร 3) ชุมชน
สมานฉันท์ (Happy Team Work) องค์กรต้องมีความสามัคคี ทางานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และเอื้ ออาทรต่อสั งคมรอบข้ าง โดยองค์ กรแห่ง ความสุ ขจะเกิ ดขึ้ นได้ จากความสุข 8 ประการ14
ประกอบด้วย เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น (Happy Body) เป็นผู้ที่มีน้าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น (Happy Heart) เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) เป็นผู้
11

Richard L. Daft, Leadership: Theory and Practice (Orlando: The Dryden
Press, 1999), 194.
12
จุฑามาศ แก้ววิจิตรและคณะ,123สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข, ,(นนทบุรี:สองขาครี
เอชั่น จากัด,2556),9.
13
เรื่องเดียวกัน,7.
14
สานักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ,
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) เป็นผู้ที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได้ (Happy
Family) เป็นผู้ที่รักและดูแลองค์กร/สังคมของตนเองได้ (Happy Society) จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัย
นามาเป็นขอบข่ายของทฤษฎีเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 1
สภาพแวดล้อม(Environment)

องค์กร (Organization)
ปัจจัยนาเข้า(Input)

กระบวนการ (Process)

-นโยบายการศึกษา
-บุคลากร

-การบริหารจัดการ

-คุณภาพสถานศึกษา

-วัฒนธรรมองค์การ

-คุณภาพบุคลากร

-งบประมาณ
-อุปกรณ์อื่นๆ

ผลผลิต(Output)

-ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
-ความสุขในการทางาน
ของครูในโรงเรียน
-การนิเทศและประเมินผล
-การเรียนการสอน

ผลย้อนกลับ(Feedback)

แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย
ที่มา : 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 านั กงานกองทุ นสนับ สนุ นการสร้ างเสริม สุข ภาพ (สสส.),HR&HAPPY WORKPLACE,
(กรุงเทพมหานคร : แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน, 2551), 2-3.
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการทราบถึงวัฒนธรรมองค์กับความสุขในการทางานของครู
ในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 ในด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก าร
ของแพตเตอร์สัน เพอร์กื้และพาร์เกอร์ (Patterson,Purkey and Parker) ซึ่ง มีหัวข้อที่จะใช้ใน
การศึกษา 10 ประการ ประกอบด้วย 1) ความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา(organization purposes)
2) การมอบอานาจ (empowerment) 3) การตัดสินใจ (decision making) 4) ความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่ง ของสถานศึกษา (sense of community) 5) ความไว้วางใจ (trust) 6) ความมีคุณภาพ
(quality) 7) การยอมรั บ (recognition) 8) ความเอื้ อ อาทร (caring) 9) ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
(integrity) 10) ความหลากหลายของบุคลากร(diversity)15 ส่วนความสุขในการทางานของครูใน
โรงเรียน ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกอบด้วย ความสุข 8
ประการ ดังนี้ 1) สุขภาพดี (Happy body) 2) น้าใจงาม (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
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัย สรุปไว้ดังแผนภูมิที่ 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
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),HR&HAPPY WORKPLACE,
(2551),2-3
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วัฒนธรรมองค์การ (Xtot)

ความสุขในการทางานของครู

1. ความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา(X1)

ในโรงเรียน (Ytot)
1.สุขภาพดี (Happy body Y1)

2. การมอบอานาจ (X2)

2.น้าใจงาม (Happy heart Y2)

3. การตัดสินใจ (X3)

3.สังคมดี (Happy society Y3)

4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (X4)

4.การผ่อนคลาย (Happy relax Y4)

5. ความไว้วางใจ (X5)

5.หาความรู้ (Happy brain Y5)

6. ความมีคุณภาพ (X6)

6.ทางสงบ (Happy soul Y6)

7. การยอมรับ (X7)

7.ใช้เงินเป็น (Happy money Y7)

8. ความเอื้ออาทร (X8)

8.ครอบครัวดี (Happy family Y8)

9. ความซื่อสัตย์สุจริต (X9)
10. ความหลากหลายของบุคลากร(X10)
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตการวิจัย
ที่มา : 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
: สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),HR&HAPPY WORKPLACE,
(2551),2-3.
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นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เข้าใจความหมายเฉพาะของคาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ตรงกัน ผู้วิจัยให้นิยาม
ความหมายดังนี้
วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง แบบแผนการปฏิบัติ ขอบเขตของค่ านิ ยม สัญ ลั กษณ์ ของ
องค์การ ระเบียบแบบแผน ความเชื่อและพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อโครงสร้าง
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นสิ่ง ที่คนส่วนใหญ่ในองค์การต่างให้การยอมรับและ
ยึดถือปฏิบัติกันและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ ของคนรุ่นหลัง สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ทุก
คนทางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเปูาหมายขององค์การที่วางไว้ อันจะทาให้แต่ละองค์การมีลักษณะที่
แตกต่างกันออกไปตามเปูาหมายขององค์การนั้นๆ โดยมีองค์ประกอบ 10 ประการ 1) ความมุ่ง
ประสงค์ ข องสถานศึ ก ษา(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)
ความสุขในการทางานของครู หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรให้มีความสุขใน
การทางานให้บรรลุเปูาหมาย และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้คนมีความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นาพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยความสุข 8 ประการ
คือ 1) สุขภาพดี Happy Body 2) น้าใจงาม Happy Heart 3) สัง คมดี Happy Society
4) การผ่อนคลาย Happy Relax 5) หาความรู้ Happy Brain 6) ทางสงบHappy Soul
7) ใช้เงินเป็น Happy Money 8) ครอบครัวดี Happy Family
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมายถึง โรงเรียนที่มีการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมี 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครปฐม จานวน 29 โรง และจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 32 โรง รวมทั้งสิ้น 61 โรง
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการทาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ“วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับความสุขในการทางานของ
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” โดยผู้วิจัยได้แบ่งสาระสาคัญออกเป็น
4 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนของแพตเตอร์สัน เพอร์กี้และ
พาร์เกอร์ (Patterson,Purkey and Parker) ส่วนที่สอง เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการทางาน
ของครู ตามแนวคิดของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ส่วนที่สาม เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส่วนที่สี่ เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้
วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture)
วัฒนธรรมองค์การ เป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งจะกลายเป็น
นิสัยและความเคยชิน และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเชื่อ ค่านิยม
รวมทั้งภาษาวัต ถุสิ่ง ของต่า ง ๆ วั ฒนธรรมทาให้ค นรวมตั วกัน เป็ นสัง คม มีก ารอยู่ร่ว มกั นอย่ างมี
ระเบียบ ผลของวัฒนธรรมจะออกมาในรูปจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมที่ใช้ในการตัดสินใจหรือวินิจฉัย
สั่งการ จริยธรรมองค์การถือเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้การดาเนินงานขององค์การก้าวหน้าและส่งผล
ให้องค์การได้รับ ความเชื่อ ถือจากสัง คม ดั ง นั้นองค์การทุก ประเภทจึง จาเป็ นอย่ างยิ่ ง ที่จะต้ องน า
จริยธรรมมาใช้ในการบริหารและแก้ไขปัญหาองค์การอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้รับความเชื่อถือ ภาพพจน์ที่
ดี อันนามาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศและความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์การ ในองค์การเกิดจากการ
รวมกลุ่มของคนอย่างมีระเบียบนั้น บุคคลจะกระทาการไปสู่เปูาหมายใด ๆ ได้นั้น เขาอาศัยศูนย์รวม
ของใจหรือจิตใจเป็นตัวนา เมื่อปัจเจกบุคคลมารวมกันในองค์การมีจิตใจแตกต่างกันไป สิ่ง ที่จะผูก
ความแตกต่างของจิตใจเหล่านี้ให้อยู่ด้วยกันได้และทางานไปในทิศทางเดียวกันได้ หรือมีค่านิยมใน
เรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะค่านิยมที่เกี่ยวกับงานในหน่วยงานที่ตนเองมีวิถีชีวิตอยู่สอดคล้องกันได้ สิ่ง ๆ
นั้นก็คือ “วัฒนธรรม” ในองค์การ การศึกษาวัฒนธรรมในองค์การได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน
เมื่อการเปลี่ย นแปลงของสัง คมมี ผลกระทบต่อองค์ก าร โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สามารถทาให้งานง่ายขึ้นและทาให้การทางานในยุคข้อมูลข่าวสารหรือยุคโลกาภิวัตน์สามารถจัดขนาด
องค์การให้เล็กลง มีการกระจายอานาจออกไปให้บริการอย่างกว้างขวางเฉพาะพื้นที่ เฉพาะราย
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เฉพาะด้าน จนกลุ่มคนเหล่านี้มีเปูาหมายเฉพาะของกลุ่ม เช่น กลุ่มนิติกร กลุ่มบัญชี กลุ่มบริหารงาน
บุคคล และกลุ่มอื่น ๆ กลุ่มเหล่านี้อาจมีชื่อเป็นแผนก ฝุาย กอง กรม หรือกระทรวงก็ได้ อย่างไรก็ดี
จะมีสายโยงใยคือ วัฒนธรรมในการทางาน เป็นศูนย์รวมของจิตใจจากองค์การต่าง ๆ เพื่อให้องค์การ
สามารถทางานมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันได้
ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ
ในเรื่องความหมายของวัฒนธรรมองค์การ ได้มีนักวิชาการทั้งในประเทศและนอกประเทศ ได้
นาเสนอไว้ 2 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 นักวิชาการของต่างประเทศ ได้แก่
แพตตี้เกิล (Pettigrew) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ระบบความหมายที่กลุ่ม
ยอมรับในช่วงเวลาหนึ่ง รวมถึง ความเชื่อ ภาษาและประเพณี17
ในขณะที่กอร์ดอนและคณะ (Gordon and others) ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การ
(Corporate Culture)ว่าเป็นระบบค่านิยมความเชื่อและพฤติกรรมร่วมกันของคนในองค์การซึ่งจะ
เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างในการสร้างบรรทัดฐานของกลุ่มวัฒนธรรมจะช่วยให้บุคคลรู้ว่าเขาจะต้องทา
อะไรและต้องประพฤติหรือมีพฤติกรรมอย่างไร18
และอีกส่วน คอล์บ,รูบิน และออสแลนด์ (Kolb, Rubin and Osland) ได้ให้ความหมายของ
วัฒ นธรรมองค์ ก ารไว้ ว่ า เป็ น รู ป แบบของคติ ฐ านที่ ท าให้ ก ลุ่ ม ได้ เ รี ย นรู้ ที่ จ ะคิ ด ประดิ ษ ฐ์ พั ฒ นา
แก้ปัญหาในการปรับตัวจากภายนอกและบูรณาการจากภายใน19
อีกทั้งเซอร์เมอร์ ฮอร์น , ฮันท์ และออสบอน (Schermer horn,Hunt and Osborn) ได้ให้
ความหมายของวัฒนธรรมองค์การว่าเป็นระบบของกิจกรรมค่านิยม คุณค่า และความเชื่อร่วมกันซึ่ง
พัฒนาขึ้นในองค์การและใช้เป็นแนวทางในการกาหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ20

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
ละองค์การจะทาให้มองเห็นความแตกต่างระหว่างองค์การหนึ่งและนอกจากวัฒนธรรมองค์การจะทา
ให้เกิดความยึดมั่นผูกพันของคนในองค์การแล้วยังช่วยลดความยึดมั่นในตนเองของสมาชิกอีกด้วย อัน
เป็นผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในองค์การมากยิ่งขึ้น ประเด็นสาคัญนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว
ยังพบว่าวัฒนธรรมองค์การก่อให้เกิดจิตสานึกและกลไกในการควบคุมในองค์การโดยมิต้องใช่ระบบ
ทางการบริหารในการควบคุมสมาชิกในองค์การ21
โดยแพทเทอร์สัน, เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson Purkey and Parker) กล่าวว่า
วัฒนธรรมโรงเรียน หมายถึง กลุ่มของแนวความเชื่อร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียนซึ่งแสดงออกทาง
พฤติกรรมในการทางานของบุคลากร22
และ ฮอฟสตี ด ( Hofstede ) ให้ ความหมายว่า วัฒ นธรรมองค์ กร หมายถึง แบบแผน
ความคิด ความรู้สึกของสมาชิกที่ได้รับการกาหนดร่วมกันภายในองค์ก ร ซึ่ง มีผลทาให้สมาชิกของ
องค์กรนั้นแตกต่างไปจากสมาชิกขององค์กรนั้น23
มิติที่ 2 นักวิชาการในประเทศไทยได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ ดังนี้
สมคิด บางโม ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การไว้ว่า หมายถึง ความคิด แบบแผน
ปฏิบัติงานและการดารงชีวิตของบุคลากรในองค์การหนึ่ง ๆ ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ในองค์การ ยอมรับ
และปฏิบัติเป็นประเพณีและใช้เป็นแบบแผนในการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกขององค์การ24
สอดคล้องกับความหมายของ นิติพล ภูตะโชติ ที่ให้ไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การไว้ว่า หมายถึง
แบบแผนที่เกี่ยวข้องกับความคิด ค่านิยม ความเข้าใจ ความเชื่อ ความรู้สึกของสมาชิกในองค์การ ซึง
เป็น บรรทัดฐานเพื่อให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันไปสู่สมาชิกรุ่นใหม่ วัฒนธรรมแต่ละองค์การ
จะมีความแตกต่างกัน ซึงแต่ละองค์การจะมีการสร้างระเบียบแบบแผนเพื่อให้สมาชิกปฏิ บัติร่วมกัน
อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การจะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การหลายอย่าง เช่น ความ
21

Stephen P. Robbins, Organizational Behavior (Englewood Cliff : PrenticesHall,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 จากัด,2558),42
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ร่วมมือของสมาชิก การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน สมาชิกในองค์การจะมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
นอกจากนั้น วัฒนธรรมองค์การยังมีผลต่อความสาเร็จและประสิทธิภาพของการทางานในองค์การ
ด้วย25
และสมยศ นาวีการ ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การคือ ค่านิยมความเชื่อความ เข้าใจและ
บรรทัดฐานร่วมกันของบรรดาสมาชิกภายในองค์การวัฒนธรรมเป็นบรรทัดฐานที่ไม่เป็น ทางการและ
ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ผูกสมาชิกขององค์การเข้าด้วยกัน
กล่าวโดยสรุป วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง แบบแผนการปฏิบัติ ความคิด ค่านิยม ความเชื่อ
รวมไปถึงประเพณี ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน และส่งผลต่อโครงสร้างและพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในองค์การต่างให้การยอมรับและยึดถือปฏิบัติกันและ
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของคนรุ่นหลังสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ทุกคนทางานร่วมกันเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายขององค์การที่วางไว้ อันจะทาให้แต่ละองค์การมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตาม
เปูาหมายขององค์การนั้น
หน้าที่ของวัฒนธรรม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอหน้าที่ของวัฒนธรรม
ที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังนี้
ร็อบบินส์ (Robbins) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมในองค์การ ทาหน้าที่หลายประการ ประการที่
หนึ่ง วางขอบเขตของบทบาท ซึ่งบทบาทนั้นสร้างความแตกต่างระหว่างองค์การหนึ่งกับองค์การหนึ่ง
ประการที่สอง สร้างความรู้สึกที่บ่งชี้ความเป็นสมาชิกขององค์การ ประการที่สาม วัฒนธรรมสนับสนุน
ให้ บุ ค ลากรรุ่ นใหม่ มีค วามผูก พั น ต่ อสิ่ ง ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ก ว่า ความสนใจส่ว นตั ว ของแต่ ละปั จ เจกบุ ค คล
ประการที่สี่ วัฒนธรรมช่วยยกระดับความมั่นคงของระบบสังคม วัฒนธรรมเปรียบเสมือนกาวที่เชื่อม
ติดบุคคลในองค์การเข้าด้วยกัน โดยมีมาตรฐานที่เหมาะสมสาหรับบุคลากร ควรจะพูดอย่างไรและ
ควรจะทาอย่างไร ประการที่ห้า วัฒนธรรมเปรียบดังกลไกในการควบคุมและความรู้สึกต่อการกระทา
ซึ่งเป็นแนวทาง รูปแบบของทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร26
โดย ดาฟท์ (Daft) เสนอว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก ารนั้ น มี จุ ด มุ่ ง หมาย 2 ประการ คื อ
ประการที่ 1 เพื่อบรูณาการเชื่อมโยงสมาชิกขององค์การ เข้าด้วยกันทา ให้สมาชิกรู้ว่าจะต้องติดต่อ
25

นิติพล ภูตะโชติ. พฤติกรรมองค์การ. (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2559),135.
26
Robbins p. Stephen, Organizational Behavior (Englewood Cliff : PrenticesHall,2003),524-525.
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สัมพันธ์กับคนอื่นในองค์การ อย่างไร (Internal integration) พวกเขาจะรู้วิธีในการทางานร่วมกัน
โดยผ่านการกาหนดอานาจและสถานภาพของสมาชิก ประการที่ 2 เพื่อช่วยให้องค์การสามารถ
ปรับตัวโต้ตอบ กับสภาพแวดล้อมภายนอกได้ (external adaptation) เพราะว่า วัฒนธรรมจะช่วยให้
การปฏิบัติงานประจาวันของพนักงานสามารถ บรรลุเปูาหมายและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ทันท่วงที27
และสุพานี สฤษฎ์ วานิช กล่าวว่า วัฒนธรรมมีหน้าที่หรือมีประโยชน์ต่อองค์การในลักษณะ
ต่างๆ ดังนี้ 1. ทาให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 2. ทาให้พนักงานเกิดความผูกพันกับ
องค์การ 3. เป็นเครื่องมือชี้แนะแนวทางสาหรับพนักงานในการประพฤติปฏิบัติภายในองค์การ
4. ช่วยให้องค์การประสบความสาเร็จ 5. ช่วยองค์การในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม 6. ช่วยในการถ่ายทอดเอกลักษณ์ (Identity) ขององค์การ28
ลักษณะของวัฒนธรรม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก ารมากยิ่ ง ขึ้ น จึ ง ขอเสนอลั ก ษณะของ
วัฒนธรรมที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังนี้
โดย ดายเออร์ และลุนด์เบอร์ก (Dyer and Lundberg) เสนอว่า ลักษณะวัฒนธรรม มี
2 ระดับ คือ 1) วัฒนธรรมทางกายภาพ ที่มนุษย์สร้างขึ้น (Artifacts) เป็นระดับวัฒนธรรมพื้นผิวที่สุด
ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง มองเห็ น จั บ ต้ อ งได้ สามารถ ได้ ยิ น หรื อ รู้ สึ ก ได้ ง่ า ย เป็ น ค่ า นิ ย มที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ 2)
แนวความคิด (Perspectives) เป็นกฎเกณฑ์และ ค่านิยมร่วมทางสัง คม เป็นแนวทางแก้ปัญ หาที่
เกิดขึ้น ช่วยให้สมาชิกในองค์การเข้าใจในการเผชิญ กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น29
และสเมอร์ซิช (Smircich) ได้ชี้ให้เห็น ว่า องค์กรสมัยใหม่มักมีวัฒนธรรมองค์กรปรากฏใน
หลายลักษณะควบคู่กันไป 1) มีลักษณะวัฒนธรรมหลัก (Integration Perspective) ซึ่งหมายความว่า
สมาชิ กองค์ ก รส่ วนใหญ่ห รื อเกือ บทุ ก คน มี ความเห็น พ้อ งต้ องกั นในเรื่อ งบางเรื่อ ง 2) มีลั กษณะ
วัฒนธรรมย่อยหลายวัฒนธรรม (Differentiation Perspective) หมายความว่า สมาชิกองค์กรมี
ค่ า นิ ย มความเชื่ อ ส่ ว นใหญ่ ต่ า งกั น 3) ลั ก ษณะปรากฏวั ฒ นธรรมอย่ า งเด่ น ชั ด ( Ambiguity
Perspective) นั่นคือ สมาชิกองค์กรมีค่านิยมความเชื่อตรงกันบ้าง 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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จนยากที่จะสรุปเป็นแบบแผนที่แน่นอนได้ ถ้าจะมีความเห็นพ้อง ต้องกันก็คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบาง
สถานการณ์เท่านั้น30
ซึ่ง ร็อบบินส์ (Robbins) ได้กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรมขั้นต้นไว้ 7 ประการ ได้แก่
1.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความกล้าเสี่ยง Innovation and risk taking : risk
tolerance หมายถึง ระดับขั้นปริมารต่อการกระตุ้นให้บุคลากรสร้างนวัตกรรม และเพื่อปฏิบัติที่จะ
เลือกความเสี่ยงให้มีน้อยที่สุด
2.การให้ความสนใจในรายละเอียด Attention to detail หมายถึง ระดับขั้นปริมาณต่อ
ความคาดหวังให้บุคลากรแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา สามารถวิเคราะห์ และมีความตั้งใจปฏิบัติใน
รายละเอียดของงาน
3.การมุ่งผลสาเร็จหรือผลงาน Outcome orientation หมายถึง ระดับขั้นปริมาณซึ่งให้
ดาเนินการจัดการมุ่งถึงผลลัพธ์เป็นเปูาหมายมากกว่าการคานึง ถึงเทคนิค และกระบวนการที่จะให้
สาเร็จได้ผลลัพธ์ออกมา
4. การให้ความสาคัญกับบุคคล People orientation หมายถึง ระดับขั้นปริมาณซึ่งให้มีการ
ตัดสินใจในการจัดการ โดยพิจารณาถึงผลกระทบของผลลัพธ์ “คน” ในองค์การ
5. การทางานเป็นทีม Team orientation หมายถึง ระดับขั้นปริมาณของการปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยการทางานเป็นทีมมากกว่าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
6. การทางานเชิงรุก Aggressiveness หมายถึง ระดับขั้นปริมาณของการแสดงออก ในการ
ปฏิบัติของบุคลากรอย่างรุนแรง และมีการแข่งขันกันสูงมากกว่าจะปฏิบัติอย่างตามสบาย
7. ความมีเสถียรภาพ Stability หมายถึง ระดับขั้นปริมาณของการร่วมกิจกรรมในองค์การ
ของบุคลากร ด้วยความพร้อมใจ ความเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งตรงข้ามกับต่างคนต่างเติบโตหรือก้าวหน้า31
ประกอบกั บ ไชน์ ( Schein) เสนอแนวคิ ดของวั ฒนธรรมองค์ การว่า มี ลัก ษณะสาคัญ คื อ
1.) เป็นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้อย่างสม่าเสมอ (Observed Behavioral Regularities) เช่น ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร พิธีการต่างๆ และรูปแบบของพฤติกรรมที่ยอมรับ 2.) มีบรรทัดฐาน (Norms)
ซึ่งยึดถือเป็นมาตรฐานของ พฤติกรรมและแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน 3.) ค่านิยมที่มีลักษณะเด่น
(Dominant Values) เป็นค่านิยม ส่วนใหญ่ที่บุคคลในองค์การยอมรับ ให้การสนับสนุน และคาดหวัง
ใน การปฏิบัติงานร่วมกัน 4.) มีปรัชญาขององค์การ (Philosophy) เป็นความเชื่อ 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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ปฏิบัติง านและการให้บริการ 5.) มีกฎ ระเบี ยบ ข้อ บัง คับ (Rules) เป็นระเบียบแบบแผน และ
แบบอย่ า งในการปฏิ บั ติ ง าน 6.) ความรู้ สึ ก (Feelings) ซึ่ ง เป็ น บรรยากาศขององค์ ก าร
(Organizational Climate) เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของบุคคลใน องค์การและนอกองค์การ32
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การ ผู้วิจัยของประมวล ดังนี้
ร็อ บบิ น ส์ (Robbins) ได้ กล่ า วว่ า ลั กษณะของวั ฒนธรรมองค์ก าร อาจแบ่ ง ลั กษณะของ
วัฒนธรรมองค์การได้หลายมิติ เช่น
มิติที่ 1 แบ่งเป็น33
1. วัฒนธรรมเด่น (Dominant Culture) จะเป็นลักษณะของคนในองค์การโดยรวมซึ่งจะเห็น
ได้จากค่านิยมหลักขององค์การนั้น วัฒนธรรมประเภทนี้จะเป็นวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ที่รับรู้และ
ยอมรั บ ตลอดจนเข้ า ใจร่ ว มกั น เช่ น วั ฒ นธรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ คื อ ส่ ง เสริ ม
ประชาธิปไตยและความเสมอภาค ตลอดจนมุ่งรับใช้สังคม
2. วัฒนธรรมย่อย (Subculture) จะเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มงาน แผนกงาน หรือพื้นที่งาน ซึ่ง
ในองค์การหนึ่ง ๆ ที่ มีหลายกลุ่ม งานหรือแผนกงานก็จ ะมีวั ฒนธรรมย่อ ย ๆ หลายแบบได้ เ ช่น ที่
มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ แต่ ละคณะก็อ าจมีวั ฒนธรรมย่อ ยของตนเอง เช่น วั ฒนธรรมของคณะ
พาณิช ย์ศ าสตร์ แ ละการบั ญชี ที่เ น้น การท างานอย่า งมี ป ระสิท ธิภ าพ และการมุ่ง ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งจะแตกต่างจากวัฒนธรรมของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนที่เน้นความ
เป็นอิสระของวิชาชีพของสื่อต่าง ๆ เป็นต้น
การมีวัฒนธรรมย่อยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การหรือไม่นั้นอยู่กับถ้าว่าวัฒนธรรมย่อย
นั้น ๆ เห็นพ้องต้องกันกับความเชื่อที่เป็นสมมติฐานพื้นฐานและค่านิยมหลักขององค์การ แต่ไม่เห็น
พ้องกับพฤติกรรมหรือวิธีการที่จะไปสู่ความเชื่อมั่น องค์การจะได้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์
และความแตกต่างในความคิดดังกล่าวได้มิติที่ 2 แบ่งเป็น

32

Schein, E. H. ,Organizational Culture and Leadership. (San Francisco:
Jossey-Bass,1996)
33
Stephen P. Robbins, Organizational Behavior (Englewood Cliff : PrenticesHall,2001),512.
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วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง หรืออ่อนแอ ซึ่งจะขึ้นอยู่กั บระดับของการเห็นพ้องต้องกัน (Consensus หรือ
Agreement) การยึดเหนี่ยวกัน (Cohesiveness) และการผูกพัน (Commitment) ของสมาชิกต่อ
วัฒนธรรมองค์การนั้น ๆ
1. วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (Strong Culture) หมายถึง วัฒนธรรมที่มีน้าหนักมาก คนเห็นพ้อง
ต้องกันและยอมรับมากจึงเปลี่ยนแปลงยาก วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จะมีผลต่อการควบคุมพฤติกรรม
ได้มาก และทาให้สมาชิกขององค์การมีแรงยึดเหนี่ยวกันสูง มีความจงรักภักดีและผูกพันต่อองค์การ
มาก ในองค์การทางการทหารหรือในองค์การของชาวเกาหลีและญี่ปุน จะมีวัฒนธรรมองค์การที่มี
น้าหนักและมีความเข้มแข็งมากกว่าองค์การแบบตะวันตก อันเป็นผลมาจากการได้รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมประจาชาตินั่นเอง
และเดลและแคนนาดี้ (Deal and Kennedy ได้เสนอว่าองค์การที่มีวัฒนธรรมองค์การที่
เข้มแข็งจะมีส่วนประกอบของวัฒนธรรมที่สาคัญคือ
1) มีค่านิยม ซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ และความเชื่อขององค์การที่ชัดเจน ดังเช่นที่ 3 เอ็มที่มี
ความเชื่อในการมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม
2) มีวีรบุรุษ ซึ่งจะปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าขององค์การ เช่น บิลเกตต์ จะมีวีรบุรุษที่สาคัญใน
การสร้างวัฒนธรรมการมุ่งคิดไปข้างหน้าให้เกิดขึ้นแก่ไมโครซอฟท์
3) มีพิธีกรรมและพิธีการ เพื่อเป็นการเน้นย้าค่านิยมขององค์การ เช่น พิธีมอบรางวัล
ดีเด่นให้แก่พนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ แก่องค์การ
4) มีเครือข่ายของวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นวิธีการต่าง ๆ ในการสื่อสารวัฒนธรรมให้ถูกปลูกฝัง
และเน้นย้าวัฒนธรรมองค์การแก่สมาชิกในองค์การนั้น ๆ เช่น การมีสมุกพกหรือบัตรวัฒนธรรม
องค์การติดตัวพนักงาน34
โดยทั่วไปพบว่า วัฒนธรรมที่เข้มแข็งจะทาให้สมาชิกยึดมั่นต่ อเปูาหมายขององค์การ สร้าง
แรงจูงใจให้แก่สมาชิก แต่ขณะเดียวกันก็พบว่า องค์การมักจะยึดถือดีและมุ่งเน้นภายในองค์การเป็น
สาคัญ ตลอดจนมีความเป็นระบบราชการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าองค์การนั้น ๆ มีผล
ประกอบการทางการเงินที่ประสบความสาเร็จ และถ้าองค์การต้ องการเปลี่ยนแปลงก็มักจะเปลี่ยนได้
ยาก ตัวอย่างขององค์การที่มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ได้แก่ วอลมาร์ท สายการบินเซาท์เวสต์ บริษัท
เครื่องสาอาง 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. วัฒนธรรมที่อ่อนแอ (Weak Culture) จะเป็นวัฒนธรรมที่คนอาจจะไม่เห็นพ้องต้ องกัน
มาก และเปลี่ยนแปลงได้ง่าย และไม่ค่อยมีน้าหนักต่อสมาชิกเท่าไรนัก ซึ่งปรากฏในองค์การที่เพิ่งก่อตั้ง
หรือองค์การที่มีอายุไม่ยาวนานนัก วัฒนธรรมองค์การจึงอาจยังไม่มีน้าหนักต่อสมาชิกมากเท่าใดนัก
หรื อ อาจจะเกิ ด ขึ้ น ในองค์ ก ารที่ ผู้ น าไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บวั ฒ นธรรมขององค์ ก ารมากนั ก หรื อ
เนื่องจากองค์การเปิดรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมมาก
โดยที่ แพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ได้กล่าวถึง
วัฒนธรรมในสถานศึกษาว่ามีประเด็นบ่ง ชี้ 10 ประการ ประกอบด้วย ความมุ่ง ประสงค์ขององค์กร
(organization purposes) การมอบอานาจ (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) โดยปกติในการทางานหรือ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ มนุษย์มักทาโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อที่จะทางานให้บรรลุความประสงค์ที่ตั้งไว้
เช่นเดียวกันกับการปฏิบัติงานขององค์กรทุกแห่งต่างก็มีจุดมุ่ง หมายที่จะทางานให้บรรลุความมุ่ง
ประสงค์ขององค์กร การที่จะทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น บุคลากรในองค์กรควรมี
ประเมินผลร่วมกัน รวมทั้งคานึงถึงการตัดสินใจที่มีผลต่อความมุ่งประสงค์ขององค์กรด้วย องค์กรใด
จะอยู่รอดและมีความเจริญรุ่งเรืองนั้น ความสาคัญ อยู่ตัวบุคคลที่ทางานร่วมอยู่ในองค์กรนับตั้งแต่
ผู้บริหารลงไปถึงผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างจะสามารถทางานให้มีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ควรคานึงถึง
ความมุ่งประสงค์ขององค์กรเป็นสาคัญ การกาหนดความมุ่งประสงค์เป็นขั้นตอนต่อ เนื่องจากกา ร
กาหนดสภาพปัจจุบันและปัญหา หากไม่ทราบสภาพปัจจุบันและปัญหาก่อน ย่อมไม่สามารถกาหนด
ความมุ่งประสงค์ที่ดีได้ แม้จะกาหนดขึ้นคงจะได้ความมุ่งประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับปัญหาหรือความ
ต้องการที่แท้จริงขององค์กร
2. การมอบอานาจ (empowerment) ในองค์กรผู้บริหารเป็นผู้มีและเป็นผู้ใช้อานาจได้ตาม
ตาแหน่ง แต่ในการปฏิบัติงานในองค์กรผู้บริหารมีภาระหน้าที่มาก จึงต้องมีการแบ่งอานาจในการ
รับผิดชอบไปยังผู้ที่อยู่ในตาแหน่งรองลงไปช่วยจัดทา แต่ทั้งนี้ผู้ใช้อานาจนั้นจะต้องใช้โดยไม่ขัดกับ
ความมุ่งประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ ซึ่งแพทเทอร์สัน, เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson Purkey
and Parker) ได้กล่าวถึง การมอบอานาจว่า ผู้บริหารจะต้องเห็นความสาคัญของการให้อานาจการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรในองค์กรบางสถานการณ์ พร้อมทั้ง ให้โอกาสในการรับรู้ข่าวสารและการได้รับ
ปัจจัยต่างๆในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน ความจาเป็นในการมอบอานาจ
การมอบอานาจแก่หัวหน้าชั้นรองลงไปมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
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3. การตัดสินใจ (decision making) การตัดสินใจเป็นภารกิจสาคัญของการบริหารที่เป็น
ส่วนหนึ่งของความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร เพราะการตัดสินใจเป็ นการเลือกวิธีปฏิบัติที่
เห็นว่าดีที่สุด เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ นอกจากต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย สอดคล้องกับแนวคิด
ของแพทเทอร์สัน , เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson Purkey and Parker) ได้เสนอว่า ผู้บริหาร
ควรคานึงถึงความเป็นไปได้และผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่องค์กร พร้อมการมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
องค์ประกอบในการตัดสินใจให้มากที่สุด ดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นภารกิจที่ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมกันกาหนดเปูาหมายที่สาคัญเพื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยทุกฝุายมีโอกาสแสดงความคิดเห็นใน
การตัดสินใจผู้บริหารควรคานึงถึงความเป็นไปได้และผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่องค์กร พร้อมทั้งการมี
ข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจมากขึ้น การตัดสินใจถือว่าเป็นสิ่งสาคัญยิ่งของกระบวนการ
บริหาร เป็นพฤติกรรมหลักของการบริหารเป็นเสมือนเครื่องมือทดสอบความสามารถของผู้บริหาร
และเป็นพฤติกรรมที่นักบริหารได้นาไปเป็นองค์ประกอบท่ีเป็นตัวชี้ถึงความมีประสิทธิภาพของการ
บริหาร ดังนั้นผู้บริหารต้องตัดสินใจเกือบทุกเรื่องภายในองค์กร หากผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดย่อม
หมายถึงอนาคตขององค์กร
4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (sense of community)การที่คนเราทางานร่วมกันใน
องค์กรใดๆ ก็ตาม ถ้ามีความประทับใจในสถานที่นั้นก็จะเกิดความรู้สึกรักและผูกพันในสถานที่นั้น
รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั้นๆ ซึ่งแพทเทอร์สัน , เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson
Purkey and Parker)ให้แนวคิดว่าในการดาเนินงานควรยึดถือองค์กรเป็นหลักโดยถือว่าบุคลากรทุก
คนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงควรให้ความช่วยเหลือและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกระตุ้นให้
บุคลากรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของมีความผูกพันรู้จักรับผิดชอบช่ วยเหลือและพัฒนาองค์กรร่วมกันให้
มากที่สุด
5. ความไว้วางใจ (trust) ผู้บริหารควรให้โอกาสบุคลากรเลือกทางานตามความต้องการและ
ให้ ค วามไว้ว างใจว่ าจะสามารถตั ด สิ นใจได้ เ ป็ นอย่ า งดี แพทเทอร์ สั น , เพอร์ กี้ และพาร์ คเกอร์
(Patterson Purkey and Parker) ได้กล่าวถึง ความไว้วางใจ (trust)ไว้ว่า ผู้บริหารควรให้ความ
ไว้วางใจในการตัดสินใจปฏิบัติงานต่างๆของบุคคลในองค์กร
6. คุณภาพ (quality)การปฏิบัติงานภายในองค์กรใดๆต่างก็ย่อมคาดหวังว่าผลงานที่ออกมามี
คุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งแพทเทอร์สัน , เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson Purkey and
Parker)ได้ให้ความเห็นว่าในการปฏิบัติงานขององค์กรจะต้องคานึงถึงมาตรฐานของงานและคุณภาพ
ของบุคลากรโดยมีความเชื่อว่าบุคลากรองค์กรจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยบุคลากรจะถูกกระตุ้นให้มีส่วนร่วมและก่อให้เกิดความรู้สึกความเป็น อันหนึ่ง อัน
เดียวกัน มีความไว้วางใจกันและความรู้สึกแบบครอบครัว
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7. การยอมรับ (recognition) ผู้บริหารเป็นบุคคลที่ได้รับอานาจตามกฎหมายให้เป็นผู้นาใน
การดาเนินงานขององค์กร เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ ผู้บริหารจึงเป็นผู้ที่มีอิทธิพล
ต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู้ร่วมงาน อีกทั้งมีบทบาทต่อความสาเร็จและความล้มเหลวของ
งาน บทบาทที่สาคัญประการหนึ่งของผู้บริหาร คือการยอมรับและเห็นคุณค่าของการแสวงหาแนวคิด
ที่ดีของบุคลากรในองค์กร เพราะมนุษย์ทุกคนต้องการให้ผู้อื่นยอมรับในความรู้ความสามารถของตน
ซึ่งแพทเทอร์สัน, เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson Purkey and Parker) ได้กล่าวถึง การยอมรับ
(recognition) ว่าองค์กรควรยอมรับและเห็นคุณค่าของบุคลากร พร้อมทั้งส่งเสริมบุคคลในองค์กรใน
การแสวงหาแนวคิดที่ดีและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
8. ความเอื้ออาทร (caring) การที่บุคลากรจะทางานอย่างมีคุณภาพและให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีนั้น บุคลากรต่างก็ปรารถนาให้ผู้บริหารให้ความเอาใจใส่ดูแลและเอื้ออาทรในความเป็นอยู่ การ
ปฏิบัติงานตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพของตน สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นขวัญและกาลังใจในการที่จะ
สร้า งความพึ ง พอใจให้ แก่ บุค ลากรในการปฏิ บัติ ง าน ซึ่ ง แพทเทอร์ สัน , เพอร์กี้ และพาร์ คเกอร์
(Patterson Purkey and Parker) เสนอว่าองค์กรควรเอาใจใส่ดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคคลในองค์กร
9. ความซื่อสัตย์สุจริต (integrity) เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าในความ
ซื่อสัตย์ของบุคลากร โดยการชมเชยและให้ผลตอบแทน รวมทั้ง การกาหนดแนวทางเพื่อให้ทุกคน
ปฏิบัติตาม และเห็นคุณค่าในความมานะพยายามของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอไม่ย่อท้อซึ่ง
แพทเทอร์สัน, เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson Purkey and Parker) เสนอว่าองค์กรควรเห็น
คุณค่าของความเป็นเอกภาพและความซื่อสัตย์ของบุคคลในองค์กร พร้อมทั้งรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานและคุณภาพของบุคลากร นอกจากนี้การปฏิบัติขององค์กรต่อบุคลากรจะยึดมั่นใน
แนวทางแห่งจริยธรรมเป็นหลัก จะเห็นได้ว่าจริยธรรมเป็นสิ่งจาเป็นและมีความสาคัญต่อมนุษย์ทั้งโดย
ส่วนตนและส่วนรวม และเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยให้องค์กรมีความสงบเรียบร้อย
10. ความหลากหลายของบุคลากร (Diversity) เป็นเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันใน
การปฏิบัติ แพทเทอร์สัน, เพอร์กี้ และพาร์คเกอร์ (Patterson Purkey and Parker) ได้ให้ความเห็น
ว่าบุคลากรมีค่านิยมในด้านปรัชญาหรือความเชื่อตลอดจนบุคลิกภาพของทุกคนในองค์กรมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละคนจะมีค่านิยมในวิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีค่านิยมที่ยืดหยุ่นในด้านการ
จัดการงานแตกต่างกันและวิธีการปฏิบัติงานที่ต่างกันของบุคลากรทุกวิ ธีการนาไปสู่จุดประสงค์ ซึ่ง
แสดงถึงค่านิยมขององค์กรจึงกล่าวได้ว่าการก่อตัวของวัฒนธรรมองค์กร จะมีลักษณะที่เห็นเด่นชัดซึ่ง
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เป็นฐานที่มาแห่งความเข้าใจร่วมกันและแบบแผนพฤติกรรมที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วยการหล่อ
หลอมและผสมผสานกันเป็นภาพรวมแห่งวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร35
ความสุขในการทางาน (Happy Workplace)
การทางานในปัจจุบันมีปัจจัยที่ส่ง ผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรขององค์กร เช่น ภาวะ
ปัญหาทาง เศรษฐกิจ ค่าเงินบาท หรือผลกระทบในเรื่องค่าแรง รวมถึงปัญหาทางการเมือง สาธารภัย
ต่า งๆ การบริ ห ารองค์ ก รสมั ย ใหม่ จึ ง มีแ นวโน้ม เป็ น การบริ หารองค์ ก รแบบองค์ รวม (Holistic
Management) มากยิ่งขึ้น และเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustain able Growth) การมีคุณธรรม
ในการดาเนินธุรกิจ เน้นการเพิ่มผลผลิต (High Performance Organization) ขณะเดียวกันก็เน้น
การปรับตัว (Adaptive Organization) เป็นองค์กรที่พนักงาน ชุมชน และภาคส่วนมีความสุข (Living
Organization) แนวทางการบริหารต่างๆ ข้างต้น เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดจากวิกฤตต่างๆ และ
ทาให้องค์กร เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้ทั้งผลผลิต และพนักงานมีความสุขรวมเรียกว่า “องค์กรสุข
ภาวะ” (Healthy Organization) นอกจาก “องค์กรสุขภาพดี” แล้ว ยังมีการบริหารจัดการที่มี
รูปแบบคล้ายกัน หรือมีลักษณะ อย่างเดียวกัน ซึ่งถูกเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป เช่น จิตวิญญาณแห่ง
องค์กร (Spirituality Organization) องค์กรแห่งความเบิกบานใจ (Joyful Organization) องค์กรที่มี
ความยืดหยุ่น (Flexible Organization) บริษัทสุขภาพดี (Healthy Companies) สถานที่ทางานที่ดี
(Healthy Workplace) องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นต้น ความหมายองค์กรแห่ง
ความสุ ข องค์ กรแห่ งความสุ ข หมายถึ ง กระบวนการพัฒ นาคนในองค์ กรอย่ างมีเ ปูา หมายและ
ยุทธศาสตร์ให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อให้คนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนาพา
องค์กรไปสู่การเติบโตอย่าง ยั่งยืนโดยองค์กรแห่งความสุขมีลักษณะที่สาคัญคือ คนทางานมีความสุข
ที่ทางานน่าอยู่และชุมชนสมานฉันท์ ผลของการพัฒนาองค์กรแห่ง ความสุขจะเกิด ประโยชน์ทั้งต่อ
พนักงานองค์กรและสังคม โดยเหตุผล ที่องค์กรควรพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขคือ เพื่อ
สร้างจริยธรรมในการบริหารงานและส่งเสริมสิทธิ ของพนักงาน เพื่อส่งเสริมความสาเร็จขององค์กร
กฎหมายกาหนดให้ต้องดาเนินการและองค์กรแห่งความสุข เป็นกรอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับโลก ความสาคัญขององค์กรแห่งความสุข องค์การอนามัยโลก ให้เหตุผลที่องค์กรควรพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กร แห่งความสุข เพื่อสร้างจริยธรรมในการบริหารงานและส่ง เสริมสิทธิของ
พนักงาน เนื่องจากหลักการบริหาร ที่มุ่งเน้นผลงานเพียงอย่างเดียว จะทาให้พนั กงานเครียด องค์กร
ควรสร้างบรรยากาศการทางานที่ดีให้แก่ พนักงาน นอกจากนี้แนวโน้มของการบริหารงานยังพยายาม
35
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ลดความเหลื่อมล้าต่างๆ เช่น การส่งเสริมความเท่าเทียมกันของผู้ชายและผู้หญิง ปัจจุบันกฎหมายได้
ปกปูองสิทธิและเสรีและส่งเสริมสวัสดิการของพนักงานมากขึ้น ประกอบ กับการส่งเสริมความเป็นอยู่
ที่ดีข องพนัก งาน ได้ กลายเป็นเงื่อ นไขทางการค้า ดัง นั้น องค์ กรต้องส่ง เสริ มสิท ธิ ของพนัก งาน
มาตรฐานการทางาน สิ่งแวดล้อม และบริหารองค์กรด้วยความโปร่ง ใส ในมุมมองของพนักงาน
พนักงานเรียนรู้สิทธิที่ตนเองควรได้รับ ซึ่งควรได้รับตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้พบว่า พนักงาน
ไม่เพียงต้องการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้มในการทางานที่ดีเท่านั้นแต่ยังต้องการ ความเป็นอยู่ (ทั้ง
ของตนเอง ชุมชนและสังคม) ที่ยั่งยืน
คนทางานมีความสุข (Happy People) หมายถึง พนักงานตระหนักว่าตนเองเป็นบุคคล
ที่มีความสาคัญขององค์กร มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นอยู่ มีครอบครัวที่อบอุ่น มีศีลธรรมอันดี
งามและเอื้ออาทรต่อตนเองและสังคมที่ทางานน่าอยู่ (Happy Home) พนักงานต้องรู้สึกว่า ที่ทางาน
คือบ้านหลังที่ 2 ของพนักงานมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร โดยที่ทา งานน่าอยู่นี้ ประกอบด้วย
ความอบอุ่นของบ้าน (House) คนในองค์กร (Human) และความสุข (Happy) ชุมชนสมานฉันท์
(Happy Teamwork) ชุมชนต้องมีความสามัคคี มีการทางานเป็นทีม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และเอื้ออาทรกับสังคมรอบข้าง และชุมชนสมานฉันท์ หมายความถึง ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
องค์กร รวมถึงชุมชน สังคม พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์กร
ความหมายของความสุขในการทางาน
ความสุข ในการท างานนั้น มีค วามสาคัญ ต่อ องค์ก รและบุค คลภายในองค์ก รเป็น อย่ างยิ่ ง
ผู้บริหารทุกองค์กรจาเป็นจะต้องให้ความเอาใจใส่กับความสุขของบุคลากร ซึ่งจะทาให้องค์กรประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินงาน ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของความสุขในการทางานไว้ดังนี้
ดายเนอร์ (Diener) กล่าวว่า ความสุขในการทางาน หมายถึง การรับรู้ของบุคคลถึงอารมณ์
ความรู้สึกชื่นชอบหรือเป็นสุขกับภารกิจหลักอันเป็นผลมาจากการทางาน สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการทางานซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของตนเองให้ชีวิตมีคุณค่าได้ทางานที่เกิดประโยชน์
เกิดความสมหวังในประสบการณ์ที่ได้รับ36
และแมเนียน (Manion) ให้ความหมายของ ความสุขในการทางาน ไว้ว่า การกระทาที่เกิด
จากการเรียนรู้พฤติกรรมการแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง มีพลังมีการแสดงออกได้
ทั้ง ทางร่างกายและคาพูด การแสดงออกเต็มไปด้วยพลัง และความตื่นเต้น ความสุขในการทางาน
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Diener E., “Subjective Well-Being:The Science of Happiness and a
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เกิดขึ้นเมื่อมีคนมองเห็นคุณค่าในตัวบุคคล ให้การยอมรับนับถือ ทาให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจ พึง
พอใจที่ได้ปฏิบัติงาน รู้สึกรักและอยากที่จะทางานนั้นให้สาเร็จได้ผลดี37
โดยสอดคล้องกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ให้ความหมายของ
ความสุขในการทางาน หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเปูาหมาย และยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้คนมีความพร้อมต่อการเปลี่ ยนแปลง นาพาองค์กรไปสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยองค์กรแห่งความสุขมีลักษณะที่สาคัญคือ คนทางานมีความสุข ที่ทางานน่าอยู่
และชุมชนสมานฉันท์38
โดยสรุปแล้ว ความสุขในการทางานของครู หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรให้มี
ความสุขในการทางานให้บรรลุเปูาหมาย และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้
คนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นาพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นเอง
องค์ประกอบของความสุขในการทางาน
เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ได้มีนักวิชาการได้เขียนองค์ประกอบของความสุขในการทางานไว้
ดังนี้ แมเนียน (Manion) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของความสุขในการทางานมี 4 องค์ประกอบ คือ
การติดต่อสัมพันธ์ ความรักในงาน ความสาเร็จในงาน และการเป็นที่ยอมรับ
1. การติดต่อสัมพันธ์ (connections) เป็นพื้นฐานที่ทาให้เกิดความสัมพันธ์ ของบุคลากรใน
สถานที่ทางาน โดยที่บุคลากรมาร่วมกันทางานเกิดสังคมการทางานขึ้นเกิดสัมพันธภาพที่ดี บุคลากรที่
ตนปฏิบัติงาน ให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน การสนทนาพูดคุย อย่างเป็นมิตร ให้ การ
ช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน เกิดมิตรภาพระหว่างการปฏิบัติง านกับบุคลากร
ต่างๆ
2. ความรักในงาน (Love of the work) เป็นการรับรู้ถึงความรู้สึกรักและผูกพันอย่างแน่น
เหนียวกับงาน รับรู้ว่าตนมีพันธกิจในการปฏิบัติง านให้สาเร็จ มีความยินดีในสิ่งที่เป็นองค์ประกอบ
ของงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกทางบวกที่ได้ปฏิบัติ มีความเพลิดเพลิน เมื่อได้
ปฏิบัติงาน ปรารถนาที่จะทางาน รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ทางาน ภูมิใจที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบงาน
3. ความสาเร็จในงาน (Work achievement) เป็นการรับรู้ว่าตนได้ปฏิบัติงาน ได้บรรลุตาม
เปูาหมายที่กา หนดไว้โดยได้รับความสาเร็จในการทางาน ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ท้าทายให้
37
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สาเร็จ เกิดผลลัพธ์การทางานไปในทางบวก ทาให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงานให้สาเร็จความก้าวหน้าองค์การเกิดการพัฒนา
4. การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) เป็นการรับรู้ว่าตนเองได้รับความเชื่อถือจากผู้ร่วมงาน
ผู้ ร่ ว มงานได้ รั บ รู้ ถึ ง ความพยายามของตนเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งงาน ได้ รั บ การยอมรั บ จากผู้ ร่ ว มงาน
ผู้บัง คั บบัญ ชาในการปฏิบัติ งาน ได้รั บความคาดหวั ง ที่ดีใ นการปฏิบั ติง านและความไว้ว างใจจาก
ผู้ร่วมงาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ร่วมงาน ใช้ความรู้อย่างต่อเนื่อง39
โดยที่ สานักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ
(สสส.) ได้เสนอแนวความคิดความสุขในการทางาน 8 ประการ หรือ Happy 8 ของ สังเคราะห์ขึ้นมา
บนพื้นฐานของความต้องการให้เกิด ความสุขที่สมดุล และยั่งยืนโดยเป็นความสุขที่สมดุลของโลก 3
ใบที่ทับซ้อ นกัน ได้แ ก่ 1) ความสุขของตนเอง 2) ความสุขของครอบครัว และ 3) ความสุขของ
องค์กร/สังคม ประกอบด้วย เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี (Happy Body) มีน้าใจงาม (Happy Heart) เป็นผู้ที่
ผ่อนคลาย (Happy Relax) เป็นผู้หาความรู้ (Happy Brain) เป็นผู้มีทางสงบ (Happy Soul) เป็นผู้ใช้
เงินเป็น (Happy Money) เป็นผู้ที่มีครอบครัวดี (Happy Family) เป็นผู้ที่มีสังคมดี (Happy
Society) ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี (Happy Body) คือ มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและจิตใจใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข ซึ่งเกิดจากการรู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน
2. มีน้าใจงาม (Happy Heart) คือ การมีน้าใจ การคิดถึงคนอื่น มีน้าใจ เอื้ออาทรต่อกันและ
กัน การรู้บทบาทของเจ้านาย ลูกน้อง บทบาทของคุณพ่อ บทบาทของคุณแม่และผลของการกระทา
ของตนเองต่อสิ่งต่างๆ
3. เป็นผู้ที่ผ่อนคลาย (Happy Relax) คือ การรู้จักการผ่อนคลายกับ สิ่งต่าง ๆ ในการดาเนิน
ชีวิต เมื่อชีวิตในการทางาน และ/หรือการดาเนินชีวิตประจาวันมีความเครียด ต้องหาวิธี ผ่อนคลาย
เพื่อรักษาสมดุลของชีวิตไว้
4. เป็นผู้หาความรู้ (Happy Brain) คือ การศึกษาหาความรู้ การพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
เพื่อให้เป็นมืออาชีพ และเพื่อให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
5. เป็นผู้มีทางสงบ (Happy Soul) คือ การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม โดยเฉพาะ หิริโอตัปปะ
(ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาของตน) ซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นพื้นฐานของการอยู่รวมกัน
ของสังคมมนุษย์และเป็นคุณธรรมที่สาคัญต่อการทางานเป็นทีม นอกจากนี้ควรมีคุณธรรมอื่น ๆ เช่น
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การเป็นคนดีมีศรัทธาต่อศาสนามีศีลธรรมในการดาเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มี
ระเบียบวินัยตรงต่อเวลา เป็นต้น
6. เป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money) คือ เป็นผู้ใช้เงินเป็น มีเงินเก็บ รู้จักใช้เป็นหนี้อย่างมี
เหตุผล มีชวี ิตที่เหมาะสมกับตนเอง หรืออาจกล่าวว่า เป็นบุคคลที่สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของ
ตนเองได้ ทั้งนี้ต้องบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายของตนเองและครอบครัว โดยอาจทาบัญชีรายรับ
รายจ่าย
7. เป็นผู้ที่มีครอบครัวดี (Happy Family) คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ให้
ความสาคัญต่อครอบครัว และครอบครัวเป็นกาลังใจที่ดีในการทางาน เพราะครอบครัวเป็นเหมือน
ภูมิคุ้มกัน เป็นกาลังใจเมื่อต้องเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิต การมีครอบครัวเข้มแข็งจะทาให้
สังคม มั่นคงด้วย
8. เป็นผู้ที่มีสังคมดี (Happy Society) คือ การเป็นสมาชิกที่ดีของ องค์กรและสังคม โดย
สังคมมี๒ ระดับ คือ สังคมในที่ทางานกับสังคมนอกที่ทางาน ความสุข 8 ประการ เป็นแนวคิดของการ
จัดสมดุลชีวิต เพื่อให้มีความสุข ดังนั้น การจัดสมดุลของ แต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน ตามต้นทุนและ
บริบทของตนเอง ครอบครัว และองค์กร/ชุมชน ดังนั้น ความสุข ของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกัน เช่น
ก มีความสุขที่ได้ผ่อนคลายความเครียดด้วยการไปเที่ยวต่างประเทศ เพราะมีความพร้อมเรื่องการเงิน
และภาษา แต่ ข ซึ่งเพิ่งมีลูก มีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกับครอบครัว หรือ ค ซึ่งเพิ่งพบการศึกษาและเริ่ม
ทางาน เลือกวิธีการผ่อนคลายด้วยการดูภาพยนตร์ เป็นต้น
การมีความสุขในการทางาน 8 ประการ ของบุคคลหนึ่ง ๆ จะต้องไม่ทาให้ตนเองครอบครัว
องค์กร/ชุมชน เดือดร้อน เช่น การทางานหนักเพื่อให้ตนเองก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จนไม่มีเวลา
ให้กับครอบครัว หรือปุวย จนเป็นภาระให้ครอบครัวต้องมาดูแล แนวความคิดความสุขในการทางาน
8 ประการ จึงเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองของพนักงาน เพื่อให้มีความสุขใน การทางาน อย่างไรก็
ตามในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข องค์กรควรกระตุ้นและ พัฒนาให้พนักงานมี
ความสุขตามแนวคิดความสุข 8 ประการ นี้ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดอบรมการ ทาบัญชี
ครัวเรือน การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การตรวจร่างกายของพนักงาน ทั้งนี้เพราะความสุข ของ
พนักงาน จะนาไปสู่ความสุขขององค์กร40
ศิรินทิพย์ ผอมน้อย ได้กล่าวว่า ความสุขในการทางานเกิดจากองค์ประกอบที่หลากหลาย
ดังนี้
40

สานักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ,
องค์กรแห่งความสุข(Happy Workplace),เข้าถึง 15 พฤษภาคม 2559,เข้าได้จาก
http://www.happyworkplaceclinic.com

29
1. ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย คือ ความมั่นคง การได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา
2. โอกาสก้าวหน้าในการทางาน ได้แก่การได้มีโอกาสเลื่อนขั้นในตาแหน่งการงานที่สูงขึ้น
การมีโอกาสก้า วหน้ าจากความสามารถในงานย่อ มทาให้เ กิด ความพึง พอใจในงาน ผู้ชายมีค วาม
ต้องการในเรื่องนี้สูงกว่าผู้หญิง
3. สถานที่ ทางานและการจั ด การ หมายถึ ง สภาพที่ท างาน ทั้ ง ลัก ษณะทางกายสภาพ
โดยทั่วไป และลักษณะของการจัดการดาเนินการ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายงานนั้นๆ รวมถึง ชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิของสถานที่ทางานนั้นด้วย
4. อัตราค่าจ้างที่ได้รับ ผู้ปฏิบัติงานชายจะให้ความสาคัญกับค่าจ้างมากกว่าผู้ปฏิ บัติงานหญิง
และผู้ที่ ทางานในหน่วยงานภาคเอกชนให้ ความสาคัญ แก่ ค่าจ้ างมากกว่า ผู้ที่ ทางานในหน่ วยงาน
ภาครัฐบาล
5. ลักษณะงานที่ทา คือ ลักษณะเฉพาะของงานแต่ละประเภทซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน
ออกไป เช่ น งานสอน งานบริ ห าร งานบริ ก าร เป็ น ต้ น ลั ก ษณะของงานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานมาก หากบุคคลได้ทางานตรงตามความต้องการและความถนัดของ
ตนเองก็จะเกิดความพึงพอใจ
6. การนิเทศงาน หมายถึง การติดตามดูแลให้การปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงาน
การนิเทศงานมีความสาคัญและสามารถทาให้ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกพอใจต่องานได้ การนิเทศ
งานภายในหน่วยงานที่ไม่ดีอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดการย้ายงานและลาออกจากงาน
7. ลักษณะทางสังคม การใช้ชีวิตในสถานที่ทางานร่วมกับผู้อื่น
8. สภาพการทางาน หมายถึง สภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ลักษณะของแสงเสียง การ
ถ่ า ยเทอากาศ การจั ด ชั่ ว โมงการท างาน ฯลฯ ซึ่ ง องค์ ป ระกอบด้ า นนี้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านหญิ ง จะให้
ความสาคัญมากกว่าผู้ปฏิบัติงานชาย
9. สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับนอกเหนือจากค่าจ้าง เช่น เงิน
บาเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน เงินตอบแทนในโอกาสพิเศษ สวัสดิการต่างๆ
10. บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในการทางาน สถานที่ทางาน สะอาด
รู้สึกปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สามารถจูงใจให้บุคคลทางานได้อย่างเต็มศักยภาพ
11. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การทางานทุกอย่างต้องมีทีมงานมี เพื่อนร่วมงานมี
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านาย ถ้าผู้ทางานสามารถเข้ากับทุกคนเข้ากับทุกระดับได้ การทางานนั้นก็จะมี
ความสุข
12. การยอมรับนับถือ คนทางานทุกคนต้องการให้คนอื่นยอมรับนับถือให้เกียรติ มีการปฏิบัติ
ที่ดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความจริงต่อกัน
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13. การสื่อสาร การสื่อสารในงานมีสองอย่าง แบบใช้คาพูดกับไม่ใช้คาพูด การสื่อสารในงาน
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รวดเร็วทันเหตุการณ์ แบบใช้คาพูดมีหลักการ คือ ต้องพูดจริง พูดตรงไปตรงมา
พูดเปิด เผย ส่ วนการสื่ อสารที่ ไม่ ใช่ คาพู ดได้แ ก่ ประกาศ หนัง สือ เวี ยน โน้ ตเล็ก ๆ กระดานเตือ น
ความจา ฯลฯ การติดต่อสื่อสารช่วยสร้างความเข้าใจให้ตรงกันแก่ผู้ร่วมงาน ทาให้งานสะดุดหรือเกิด
อุปสรรคน้อยลง
14. การพัฒนาตน เป็นการพัฒนาตนเองในเรื่องความรู้ โอกาสในการสร้างความก้าวหน้า
การได้เข้ารับการอบรมในโครงการต่างๆ เหล่านี้เป็นการพัฒนาตน41
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการทางาน
ผู้วิจัย จึงขอประมวลข้อมูล หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความสุขในการทางาน ดังนี้
สานักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ
(สสส.) ได้เสนอแนวความคิดความสุขในการทางาน 8 ประการ หรือ Happy 8 ประกอบด้วย เป็นผู้ที่
มีสุขภาพดีดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น (Happy Body) เป็นผู้ที่มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น (Happy
Heart) เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) เป็นผู้รักการเรียนรู้และเป็นมือ
อาชีพในงานของตนเอง (Happy Brain) เป็นผู้มีคุณธรรมและ ความกตัญญู (Happy Soul) เป็นผู้ใช้
เงินเป็น (Happy Money) เป็นผู้ที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได้ (Happy Family) เป็นผู้ที่รักและ
ดูแลองค์กร/สังคมของตนเองได้ (Happy Society)
ชาญวิท ย์ วสั นต์ธนารัตน์ และคณะ ได้เสนอแนวทางในการจัดการความสุข (Happy
Management) โดยเป็ น การมองความสุ ข ผ่ า นมุ ม มองของนั กพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ค านึ ง ถึ ง
ความสุขของพนักงานในองค์กรเป็นหลัก ซึ่งองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ส่วนของโมเดลนี้ คือ ลักษณะของ
บุคคลที่มีความสุข วิธีการสร้างความสุขในที่ทางาน และผลลัพธ์ของการทางานอย่างมีความสุข ดังนี้
1. บุคคลที่มีความสุขในการทางาน ต้องมีความเป็น อยู่ คือ ที่เหมาะสม ดังนี้
1.1 “เป็น” ประกอบด้วย เป็นตัวตนที่แท้จริง เป็นสุขทางใจ เป็นคนได้เต็มศักยภาพ
และเป็นคนที่ครอบครัว สังคม ชุมชนพอใจ
1.2 “อยู”่ ประกอบด้วย อยู่ดีกินดี อยู่อย่างมี Passion อยู่ในองค์กรที่ดี มีผู้นา และ
เพื่อนร่วมงานดี อยู่ในตาแหน่งและอาชีพที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
1.3 “คือ” ประกอบด้วย คือผลงานขององค์กร คือความหวังขององค์กรและคือ
ภาพลักษณ์ขององค์กร
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2. การสร้าง “อยู”่ ซึ่งสามารถสร้างได้หลากหลายวิธี แต่วิธีการที่เป็นหัวใจหลัก คือ 1) การ
ให้เกียรติและให้โอกาส 2) การสื่อสารอย่างจริงใจ และ 3) การพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ผลของการทางานอย่างมีความสุข นอกจากจะทาให้บุคคลคนนั้น “คือ” (บุคคลนั้น
ตระหนักว่าตนเองมีคุณค่า โดยมีผลงาน และเป็นที่ต้องการขององค์กร) แล้ว ยังส่งผลให้ผู้นาเป็นที่รัก
และศรัทธา องค์กรมีผลงาน และครอบครัวได้รับการดูแลเอาใจใส่
บุคคลที่มีความสุขในการทางานจะมีองค์ประกอบของความสุขแบบ เป็น อยู่ คือ ครบทั้ง
3 องค์ประกอบ จะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้ แต่องค์ประกอบของ เป็น อยู่ คือ ของ
พนักงานแต่ละคนจะไม่เท่ากัน เงื่อนไขที่ ส่งผลต่อความต้องการ เป็น อยู่ คือ ได้แก่ 1) ความต้องการ
ของแต่ละบุคคล 2) สถานการณ์ที่เผชิญ และ 3) เวลานอกจากนี้ยังพบว่า ในช่วงแรกเริ่มของการ
ทางานหรือการสมัครงาน พนักงานมีความต้องการ “เป็น” มาก แต่เมื่อเข้ามาทางาน หรือมีอายุมาก
ขึ้นความต้องการ “อยู”่ จะเพิ่มมากขึ้น
3. พนักงานที่มีความสุข (Happy Employee)
พนั กงานที่ มีค วามสุข (Happy Employee) การจะทาให้ พ นัก งานมีค วามสุข นั้น มี
องค์ประกอบสาคัญ 7 ประการ ที่คนทางานจะรับรู้ได้
ปัจจัยที่ 1 พื้นฐานความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ปัญญา และการฝึกฝนการรับรู้ความสุขของ
คนทางานมีปัจจัยพื้นฐานมาจากวิธีคิดหรือมุมมองที่มีของแต่ละคน บางคนรับรู้ความสุขที่เกิดขึ้นได้
จากวิธีคิดของตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ก็สามารถรับรู้ความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง
ได้ในทางตรงกันข้าม คนบางคนไม่สามารถรับรู้ความสุขที่เกิดขึ้นกับตนเองได้เลยไม่ว่าตนจะตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่คนอื่นอาจมองได้ว่าน่าจะมีความสุข แต่คนๆ นั้นกลับไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความสุข
เหล่านั้นปัญญา หรือ ความฉลาดที่เกิดจากการเรียนและคิด รวมถึงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่เข้าใจ
“ความสุข” ของชีวิต ก็เป็นปัจจัยสาคัญในตัวคนแต่ละคนที่จะกาหนดความสามารถในการรับรู้เรื่อง
ความสุขได้ หากคนๆ นั้นเข้าใจธรรมชาติของชีวิตที่ต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ หลากหลายและ
แตกต่าง ที่อาจนามาซึ่งสิ่งที่พึงปรารถนาและไม่พึง ปรารถนา ส่งผลต่อการรับรู้ความสุขของเรา
เพราะฉะนั้นหากคนๆ ใดมีความเข้าใจในธรรมชาติข้อนี้แล้ว ก็จะสามารถรับรู้ความสุขบนพื้นฐานของ
ความเป็นจริงได้ไม่ว่าจะตนเองจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด ก็สามารถรับรู้และเข้าใจได้ถึงธรรมชาติของ
ชีวิต ดังนั้น สามารถกล่าวได้ว่า พื้นฐานความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ปัญญา และการฝึกฝน ของ
คนทางานแต่ละคนเป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญในการรับรู้ความสุข และถ้าหากสังเกตในรูปจะเห็นได้ว่ามี
รูปหัวใจสีชมพูดวงเล็กๆ กากับอยู่ ซึ่งหมายถึงองค์กรมีบทบาทในการสร้างวิธีคิดในการรับรู้ความสุข
ให้เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมของคนทางานในองค์กรของตนได้ แต่อาจทาได้ไม่ง่ายนัก
เพราะการปรับ เปลี่ย นวิธี คิด ของคนแต่ล ะคนอาจต้ องใช้ ความพยายามอย่า งต่ อเนื่อ งและเวลาที่
ยาวนานแตกต่างกันไป
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ปัจจัยที่ 2 ลักษณะงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนแรก เกี่ยวข้องกับลักษณะของงานโดยตรงซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ลักษณะของงานที่ทาสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้กับคนทางานได้ โดยเฉพาะเมื่อคนทางานมีโอกาสได้เลือกงานที่ตนชอบและถนัด เมื่อ
งานนั้นเป็นงานที่ตนและบุคคลอื่นเห็นว่าเป็นงานที่มีคุณค่าและความสาคัญ และเป็นงานที่ทาแล้วมี
ความก้าวหน้าและคนทางานได้เห็นพัฒนาการด้า นความสามารถของตน นามาซึ่งความพึงพอใจใน
การทางานส่งผลต่อการรับรู้ความสุขของคนทางานคนนั้น ส่วนที่ 2 เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางาน
และปัจจัยสนับสนุนต่างๆ โดยสามารถอธิบายได้ว่ากระบวนการทางานสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับ
คนทางานได้ถ้าหากเป็นกระบวนการที่มีความน่าสนใจ มีความท้าทาย มีความยากง่ายในระดับที่
เหมาะสม มีเปูาหมายปลายทางหรือผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการที่ชัดเจน คนทางานมีโอกาสได้รับ
ทราบความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุง
กระบวนการทางานของตน และการได้รับผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการทางานและอยู่ในระดับที่
พอเหมาะ ตลอดจนองค์กรมีปัจจัยสนับสนุนการทางานอย่างเหมาะสม องค์ประกอบเหล่านี้มี
ความสาคัญต่อการรับรู้ความสุขของคนทางานทั้งสิ้นดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า ลักษณะงานที่ทา และ
กระบวนการทางานและปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับ รู้ความสุข และถ้าหาก
สังเกตในรูปจะเห็นได้ว่ามีรูปหัวใจสีชมพูดวงใหญ่กากับอยู่ ซึ่งหมายถึงองค์กรมีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดหรือออกแบบลักษณะงาน กระบวนการทางาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานเกิดความสุขในการทางาน
ปัจจัยที่ 3 หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่เกี่ยวกับคนเป็น
ตัวแปรสาคัญอีกตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสุขของคนทางาน และอาจกล่าวได้ว่า เป็นตัว
แปรที่มีความแปรปรวน ไม่อยู่นิ่ง อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของคนแต่ละคนที่แสดงออกมาตาม
ความคิด ความเชื่อ อารมณ์และความรู้สึกที่มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมที่มากระทบใน
แต่ละช่ว งเวลาหัวหน้า เป็นปัจ จัยที่มีอิ ทธิพลอย่างยิ่ง ต่อการรับรู้ความสุขในการท างานของคนใน
องค์กร เพราะเป็นบุคคลที่คนทางานทุกคนต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างสม่าเสมอ และเป็นผู้ที่มีอานาจ
ในการให้คุณให้โทษตามสายการบัง คับบัญ ชา เพื่อนร่วมงานเป็นบุคคลที่คนทางานติดต่อสื่อสาร
ประสานงานด้ วย เพื่อ ให้ งานเสร็จ สิ้นบรรลุเ ปูาหมายตามก าหนดเวลา ลู กค้า เป็ นกลุ่ มคนที่ มี
ความสาคัญต่อความสาเร็จและความอยู่รอดขององค์กร และบุคคลอื่นๆ ที่คนทางานต้องมีส่วน
เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้งานที่ ได้รับมอบหมายประสบความสาเร็จ ดัง นั้นลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล
รวมถึงพฤติกรรมการทางานของแต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่ง ผลกระทบต่อการรับรู้ความสุข
ของคนทางานด้วยกันทั้งสิ้น สรุปได้ว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่คนทางานต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วย
นั้นเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่องค์กรต้องให้ความสาคัญ ซึ่งถ้าหากสังเกตในรูปจะเห็นได้ว่า มีรูปหัวใจสีชมพู
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ดวงใหญ่กากับอยู่ หมายถึงองค์กรมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลปัจจัยเหล่านี้ให้ส่งผลในทางบวก
ต่อการรับรู้เรื่องความสุขของคนทางานในองค์กร
ปัจจัยที่ 4 วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศในการทางานวัฒนธรรมองค์การเป็นกรอบใน
การแสดงออกของพฤติกรรมในการทางานของคนในองค์กร เปรียบเสมือนเป็นมาตรฐานกลางที่คน
ส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบัติ ทาให้ทุกคนสามารถแสดงบทบาทของตนเองในการทางานได้อย่างสอดคล้อง
กับความคาดหวังขององค์กรเมื่อวัฒนธรรมองค์การเป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
การทางานที่สร้างความสาเร็จ พัฒนาความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์มีบรรยากาศของ
การทางานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และสร้างความรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นพี่เป็นน้อง เป็น
ครอบครัวเดียวกัน เมื่อนั้นคนในองค์กรส่วนใหญ่ก็จะสามารถรับรู้ได้ถึง ความสุขที่เกิดขึ้นจากการ
ทางาน นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมในการทางานนับเป็นปัจจัยที่มีส่วนสาคัญยิ่งในการสร้างความสุข
ให้กับคนทางาน โดยสภาพแวดล้อมที่ดีควรเอื้อให้คนในองค์กรสามารถทางานได้อย่างสะดวกสบาย
และปลอดภัยดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสุขของคนในองค์กร และถ้าหากสังเกตในรูป
จะเห็นได้ว่ามีรูปหัวใจสีชมพูดวงใหญ่ กากับอยู่ ซึ่งหมายถึงองค์กรสามารถสร้างและส่งเสริมให้ปัจจัย
เหล่านี้เอื้ออานวยต่อการรับรู้ความสุขในการทางานของคนในองค์กรได้เป็นอย่างดี
ปัจจัยที่ 5 รูปแบบการใช้ชีวิต ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะกิจกรรมในการดาเนิน
ชีวิตของแต่ละคนตั้งแต่พฤติกรรมการบริโภค และอุปโภค จนถึงการดูแลสุขภาพกายและใจ เพราะ
ชีวิตของคนทางานไม่ได้มีแต่มิติเรื่องงานเพียงอย่างเดียว หากยังมีเรื่องส่วนบุคคลที่แต่ละคนต้องเผชิญ
ในแต่ละวัน รูปแบบการใช้ชีวิตจึงส่งผลต่อการรับรู้ความสุขของคนทางานด้วยเช่นกัน ถ้าคนทางานมี
รูปแบบการใช้ชีวิตที่นามาซึ่งความเครียด เช่น การใช้จ่ายในการบริโภคและอุปโภคที่เกินความจาเป็น
และเกินกาลังความสามารถในการจ่ าย การเล่นการพนันหรือการเล่นหวย หรือการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ที่ส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายและจิตใจ ก็จะทาให้คนๆ นั้นเกิดความทุกข์ และส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมการทางานและการรับรู้ความสุขในการทางานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในทางตรง
ข้าม หากคนทางานมีรูปแบบการใช้ชีวิ ตที่มีคุณภาพ เช่น การใช้จ่ายในการบริโภคและอุปโภคตาม
ความจาเป็นและประหยัด มีการวางแผนการเงินในการใช้จ่าย ไม่สุรุ่ยสุร่าย และดูแลสุขภาพทั้ง
ร่างกายและจิตใจของตนเองอย่างเหมาะสม ก็จะทาให้คนๆ นั้นรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เกิดความเครียดจาก
ภาระหนี้สินหรือการพึ่งพาคนอื่น สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีเสรีภาพ ส่งผลต่อการรับรู้ความสุขได้
ในชีวิตส่วนตัว การมีสมาธิและการทุ่มเทให้กับการทางานอย่างประสบความสาเร็จ และนามาซึ่ง
ความสุขในการทางานด้วยในท้ายที่สุดถึงแม้ในปัจจัยนี้จะไม่มีรูปหัวใจกากับอยู่ตามภาพข้างต้น เพราะ
ปัจจัยรูปแบบการใช้ชีวิตนี้เป็นปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับแต่ละปัจเจกบุคคลในการเลือกกาหนดพฤติกรรมการ
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ดาเนินชีวิตของตนเอง แต่องค์กรก็ยังสามารถมีส่วนในการส่งเสริมให้คนทางานมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้คนๆ นั้นมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์ พร้อม
ปฏิบัติภารกิจการงานให้สาเร็จลุล่วงตามเปูาหมาย นามาซึ่งการรับรู้ความสุขในการทางานได้เป็นอย่าง
ดี
ปัจจัยที่ 6 ครอบครัว ครอบครัวเป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของทุก
คนโดยตรง เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการงานในแต่ละวัน คนทางานทุกคนกลับบ้าน หากครอบครัวของ
คนทางานมีความรักใคร่กลมเกลียว เต็มไปด้วยความอบอุ่นห่วงใยกัน ก็จะส่ง ผลให้เป็นพลัง และ
กาลังใจที่เข้มแข็งในการทา งานของคนๆ นั้น และในทางตรงกันข้าม หากครอบครัวของคนทางาน
ขาดความผูกพัน ห่างเหินหมางเมิน ไม่มีความใกล้ชิดกัน ก็น่าเสียดายที่คนๆ นั้นอาจจะไม่ได้รั บ
กาลังใจและการสนับสนุนที่สาคัญในการปฏิบัติภารกิจการงานให้ประสบความสาเร็จ
ปัจจัยที่ 7 สังคม สถานการณ์/ปัจจัยแวดล้อม เราอาศัยอยู่ในสังคม จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่วิถีและความเปลี่ยนแปลงเป็นไปในสังคมส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของคนทางานทุกคน
รวมถึงสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และธรรมชาติ ด้วย
เพราะการรั บ รู้ ค วามสุ ข ในการท างานนั้ น ไม่ อ าจแยกออกจากอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันได้ ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่คนทางานต้องประสบพบเจอในการใช้ชีวิตใน
วันหนึ่งๆ จึงมีส่วนสาคัญต่อความสุขที่จะเกิดขึ้นกับคนๆนั้น ปัจจัยสุดท้ายปัจจัยนี้สามารถกล่าวได้ว่า
เป็นปัจจัยที่ตัวบุคคลมีอานาจในการควบคุมและกาหนดความเป็นไปได้น้อยที่สุดโมเดลความสุขในเชิง
พฤติกรรมศาสตร์ “หมุนรหัส ขจัดทุกข์ บารุงสุข”ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นเหมือนแม่กุญแจที่มี
แปูนหมุนรหัสอยู่ด้านหน้า โดยมีศูนย์กลางเป็นปัจจัยเกี่ยวกับพื้นฐานความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ
ปัญ ญา และการฝึกฝนของคนแต่ละคน เป็นหัวใจสาคัญ และเปรียบเสมือนแกนกลางในการรับรู้
ความสุขของคนทางาน ปัจจัยพื้นฐานสาคัญนี้ถูกแวดล้อมด้วยปัจจัยสาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรู้ความสุขอีก 6 ปัจจัย ซึ่งการถอดรหัสความสุขของคนแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับการหมุนรหัสปัจจัยที่
เกี่ย วข้ องเหล่า นี้ใ ห้มี ส่วนผสมอย่า งลงตั วเหมาะสมในแต่ล ะช่ วงขณะเพื่อท าให้ม าตรวั ดความสุ ข
สามารถวัดระดับความสุขได้จากปัจจั ยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและประมวลผลออกมาเป็นระดับความสุข
โดยรวมของคนๆนั้น ระดับความสุขของคนทางานเกิดจากการประมวลการรับรู้ในแต่ละปัจจัย ใน
บางช่วงบางขณะปัจจัยบางตัวอาจส่งผลให้การรับรู้ความสุขอยู่ในระดับสูง ปัจจัยบางตัวอาจส่งผลให้
การรับรู้ความสุขอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยอีกบางตัวอาจส่งผลให้การรับรู้ความสุขอยู่ในระดับ
ต่า คนเราส่วนใหญ่รับรู้ความสุขในการทางานของตนในลักษณะของการมองภาพรวม โดยนาระดับ
การรับรู้ความสุขจากทุกปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมาคานวณความรู้สึกเฉลี่ยโดยรวม ดังคาพูดที่กล่าวว่า
“สุขและทุกข์คลุกเคล้ากันไป” เพราะหากมีคนมาตั้งคาถามว่า “ตอนนี้ชีวิตเรามีความสุขหรือไม่ ”
หลายคนก็มักจะตอบไปในลักษณะที่ว่า “สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ตามอัตภาพ” เพราะการรับรู้ความสุขของ
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เราเป็ น การประมวลผลในภาพรวมของปั จ จั ย ทั้ ง หมดตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น คนท างานที่ มี
ปัจจัยพื้นฐานในด้านความคิด ความเชื่อ ทัศนคติที่เหมาะสม ได้รับการฝึกฝนให้มีสติ มีปัญญา มีวิธีคิด
อย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เข้าใจในธรรมชาติของสรรพสิ่ง ก็จะเป็น
คนที่มีต้นทุนเดิมที่ดีในการมองโลกและรับรู้ความสุขได้ โดยมีความสามารถในการรับรู้ความสุขที่เป็น
อิสระจากปัจจัยอื่นๆ รอบตัว คือไม่ว่าปัจจัยเหล่านั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะไม่เป็นไปตาม
ความต้องการหรือความคาดหวังของเราอย่างไร ตัวเราก็ยังมีความสามารถในการมองเห็นและสัมผัส
ความสุขในการรับรู้ของเราได้ แต่อย่างไรก็ตาม คนทางานทุกคนได้พบกับสถานการณ์ในชีวิต ที่
แตกต่างกันออกไป ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมในการดาเนินชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
บางคนอาจต้องพบกับปัจจัยที่มีความซับซ้อนมาก บางคนอาจได้พบกับปัจจัยที่มีความซับซ้อนน้อย
คนที่มีโจทย์ชีวิตง่ายก็อาจแทบไม่ต้องอาศัยความสามารถในการคิดที่ลึกซึ้งซับซ้อนมากนัก ก็สามารถ
รับรู้ถึงความสุขได้ แต่คนที่มีโจทย์ชีวิตยากก็อาจจาเป็นต้องใช้ความอดทน การเรียนรู้ฝึกฝนที่ทาให้
สามารถคิดและเข้าใจ รับรู้ได้ถึงความสุขที่เกิดขึ้นบนเงื่อนไขที่แตกต่างจากคนอื่นๆ“แล้วโมเดลที่
นาเสนอนี้บอกอะไรกับองค์กรบ้าง” สิ่งที่องค์กรสามารถทาให้คนทางานในองค์กรนั้นรับรู้ถึงความสุข
ในการท างานได้ ก็ คื อ การพยายามสร้ า งเสริ ม ให้ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดดั ง ที่ ก ล่ า วแล้ ว ข้ า งต้ น
โดยเฉพาะปัจจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรง ให้เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในทางบวกต่อการ
รับรู้ความสุข ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบลักษณะงานให้มีความเหมาะสม การให้ปัจจัยสนับสนุนในการ
ทางานให้ประสบความสาเร็จ การพัฒนาภาวะผู้นาให้คนทางานทุกระดับ การมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีที่ให้ความสาคัญทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายในองค์กร การสร้างบรรยากาศการทางาน
ที่ใกล้ชิดเป็นกันเอง การส่งเสริมวัฒนธรรมการทางานที่เอื้ อต่อการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายของ
องค์กรไปพร้อมๆ กับการเกิดความพึงพอใจของคนทางานนอกจากนี้องค์กรยังต้องให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดความเชื่อที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้
คนทางานทุกคนได้เพิ่มพูนสติปัญญาเพื่อให้รู้และเข้าใจสั จธรรมของชีวิต มีวิถีดารงชีวิตอยู่อย่างมี
คุณภาพ ส่งผลให้คนทางานสามารถรับรู้ความสุขในการทางานและการดาเนินชีวิตของตนได้อย่าง
เหมาะสมภายใต้ความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติของสรรพสิ่งบนโลกนี้
และได้กล่าวอีกว่า การพัฒนาเพื่อให้พนักงานเกิด ความสุขในการทางานนั้นจะต้องต้องอาศัยความ
ร่วมมือกัน ระหว่างพนักงานและองค์กร ดังนี้ 1. พนักงานต้องพัฒนาตนเองให้มีความสุขในการทางาน
โดยการจัดสมดุลชีวิตตามแนวคิดความสุข 8 ประการ (Happy 8) อย่างไรก็ตามด้วยความสุขของ
พนักงานจะนามาซึ่งความสุขขององค์กร และทาให้องค์กรมีผลผลิต (Productivity) ที่ดีขึ้น ดังนั้น
องค์กรควรจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถจัดสมดุลชีวิตของตนเองได้ 2. การ
พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ซึ่งเป็นหน้าที่หลักขององค์กรที่ต้องดาเนินการอย่าง
เป็นระบบ และเป็นองค์รวม โดยเน้นการสร้างการทางานเป็นทีม (Teamwork) การใช้ความคิด
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สร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกันและมีการพัฒนาร่วมกัน (Creativity) รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงาน
สามารถจัดสมดุลชีวิต ตามแนวคิดความสุข 8 ประการได้ เมื่อองค์กรสามารถสร้างองค์กรแห่ง
ความสุขได้ในระดับหนึ่งแล้วกระบวนการที่สาคัญต่อ ไปคือ การทาให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร หรือการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข ซึ่งต้องเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับ
รูปแบบการดาเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการอยู่ร่วมกันของคนใน
องค์กร ซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการดาเนินธุรกิจขององค์กร ทาให้องค์กรมีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีความยั่งยืน เป็นองค์กรที่มีการเติมโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นองค์กรแห่งความสุข42
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9
ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9
วิสัยทัศน์ (Vision)
" เป็นผู้นาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ "
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
อันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
เปูาประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึ กษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ
เสมอภาค
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงานและวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
42

ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ และคณะ,มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ,(นนทบุรี:สอง
ขาครีเอชั่น จากัด,2556),18-19.
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3. พัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
สภาพการจัดการศึกษา
ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กาหนดให้มี เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา นั้น อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไ ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ มาตรา 8 และมาตรา 33
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่ง แก้ไ ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของสภาการศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้ง ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
จานวน 42 เขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการ
จัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ในเขต
พื้นที่ ความรับผิด ชอบ จานวน 61 แห่ง ซึ่ง ประกอบด้วย โรงเรีย นระดั บมัธยมศึกษาในจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี จานวน 32 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจัง หวัดนครปฐม จานวน 29
โรงเรียน มีนักเรียน จานวน 76,663 คน มีจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 3,663 คน
และบุคลากรสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จานวน 60 คน43
โรงเรียนที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จานวน 61 โรงเรียน โดย
จังหวัดนครปฐมมี 7 อาเภอ ประกอบด้วย 1) อาเภอเมือง จานวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระ
ปฐมวิทยาลัย,โรงเรียนราชินีบูรณะ,โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม,โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2,
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย,โรงเรียนศรีวิชัย,โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม,โรงเรียนวัดห้วยจระเข้
วิทยาคม 2) อาเภอดอนตูม จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา,โรงเรียนคงทองวิทยา
3) อาเภอกาแพงแสน จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา,โรงเรียนมัธยมฐานบิน
กาแพงแสน ,โรงเรียนศาลาตึก 4) อาเภอบางเลน จานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบางเลนวิทยา,
โรงเรียนบางหลวงวิทยา,โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา,โรงเรียนสถาพรวิทยา 5) อาเภอนครชัยศรี จานวน
43

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9,สภาพการจัดการศึกษา,2559,เข้าถึงเมื่อ
16 พฤษภาคม 2559,เข้าถึงได้จากhttp://www.mathayom9.go.th/webspm9/index.php.
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6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา,โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์,โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา,
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย,โรงเรียนเพิ่มวิทยา,โรงเรียนแหลมบัววิทยา 6) อาเภอพุทธ
มณฑล จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม,โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชฯ 7)อาเภอสามพราน จานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสามพรานวิทยา,โรงเรียนภ.ป.ร.ราช
วิทยาลัย,โรงเรียนปรีดารามวิทยาลัย,โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และ จัง หวัดสุพรรณบุรี มี 10 อาเภอ
ประกอบด้ ว ยโรงเรี ย น 1) อ าเภอเมื อ ง จ านวน 4 โรงเรี ย น ได้ แ ก่ โรงเรี ย นกรรณสู ต ศึ ก ษาลั ย ,
โรงเรียนสงวนหญิง, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี, โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 2) อาเภอ
บางปลาม้า จานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบาลปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์",โรงเรียนหรรษาสุจิตต์
วิทยา 2, โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์, โรงเรียนสวนแตงวิทยา 3) อาเภอศรีประจันต์
จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข", โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา, โรงเรียนวัง
หว้าราษฎร์สามัคคี 4) อาเภอสองพี่น้อง จานวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา, โรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 5, โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา, โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา, โรงเรียนบางลี่
วิทยา 5) อาเภออู่ทอง จานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอู่ทอง, โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย, โรงเรียน
สระยายโสมวิทยา, โรงเรียนดอนคาวิทยา, 6) อาเภอดอนเจดีย์ จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1, โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา, 7) อาเภอสามชุก จานวน 3 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม, โรงเรียนทุ่ง แฝกพิทยาคม, โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิ ทยา 6
8)อาเภอเดิมบางนางบวช จานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย, โรงเรียนบ่อกรุวิทยา,
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา, โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 9) อาเภอด่านช้าง จานวน 2 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3, โรงเรียนด่านช้างวิท ยา 10) อาเภอหนองหญ้าไซ จานวน
1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา44

44

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9,โรงเรียนในสังกัดสักนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต9,2559,เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559,เข้าถึงได้จาก
http://www.mathayom9.go.th/webspm9/index.php.
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนและความสุขในการทางาน ได้มี
ผู้วิจัยกล่าวไว้หลากหลาย ในด้านที่ต่างกัน ผู้วิจัยได้นาเสนอโดยแยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ งานวิจัยใน
ประเทศ และงานวิจัยต่างประเทศ ดังนี้
งานวิจัยในประเทศ
กาญจนา เกษร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรม
องค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านการมุ่งประสงค์ของโรงเรียน
ด้า นความมี คุณ ภาพ รองลงมา คือ ด้ านความซื่อ สัต ย์สุ จริ ต และด้ านที่ มี ค่า เฉลี่ย ต่าสุด คื อ ด้า น
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับ
ประสิ ท ธิผลของโรงเรีย นสั ง กัด สานั กงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษาประถมศึก ษา ปทุ ม ธานี เขต 1 มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันคือ ในทิศทางบวกและพบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับ ค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับีอนข้
ค่ างสูง ทั้ง 10 ด้าน เรียงอันดับ ความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ได้ดังนี้
ความหลากหลายของบุคลากร ด้านความมีคุณภาพ ด้านการยอมรับ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้าน
ความเอื้ออาทร ด้านความไว้วางใจ ด้านการตัดสินใจ ด้านการมอบอานาจ ด้านความมุ่งประสงค์ของ
โรงเรียน และ ด้านความรู้สึกเป็นหนึ่งของโรงเรียน45
กชนิกา พลจันทึก ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ผลการวิเคราะห์
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรโดยรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก ผู้วิจัยได้สรุปผลออกเป็นในแต่ละ
ด้าน ดังนี้ ผลการวิจัยเกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์กร โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้าน พบว่า มีการปฏิบัติ เรียงตามลาดับคือด้านความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา รองลงมา คือ

45

กาญจนา เกษร, “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,2555),ค.
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การมอบอานาจการตัดสินใจ ความมีคุณภาพการยอมรับ ความไว้วางใจ ความหลากหลายของ
บุคลากร ความซื่อสัตย์สุจริต การเอื้ออาทร และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรตามลาดับ 46
สาคร วรวะไล ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมโรงเรียนและแนวทางพัฒนาโรงเรียนทัพพระยาพิทยา
จัง หวัดสระแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษา เขต 7 กลุ่มประชากร ได้แก่
บุคลากรโรงเรียนทัพพระยาพิทยา จังหวัดสระแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 จานวน 82 คน พบว่า สภาพที่เป็นอยู่ของวัฒนธรรมโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลางและสภาพที่ควรจะเป็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอยู่กับ
สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมากและควรมีการพัฒนาที่สาคัญ 3 ด้าน คือ ด้านความหลากหลาย
ด้านความเอื้ออาทรและด้านวัตถุประสงค์ของโรงเรียน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ ด้านความ
หลากหลาย โรงเรียนควรมีการชี้แจงมอบหมายงานตามหน้าที่ และการปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถตามที่แต่ละคนถนั ด สนับสนุนและกระตุ้นให้ทุกฝุายสร้างสิ่งที่มี
ความแตกต่าง แสดงความหลากหลายในแต่ล ะคนออกมาให้ เต็มศั กยภาพและเกิ ดผลงานที่เป็ น
ประโยชน์ต่อตนและโรงเรียนและมีการสร้างขวัญกาลังใจในการทางานและยอมรับความแตกต่าง ทั้ง
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อในการสอนหรือแม้แต่วิธีการสอนที่แตกต่างกัน
ด้านความเอื้ออาทร โรงเรียนควรจัดสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ให้ความเป็นธรรมตามความ
เหมาะสม จัดกิจกรรมให้บุคลากรได้ แสดงออกถึงความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยการช่วยเหลือเกื้อกูล
มีการสร้างแรงจูงใจและขวัญกาลัง ใจในการทางาน ให้ความเป็นกันเองทักทาย ดูแลเอาใจใส่ใน
สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ส่งเสริมการสร้างผลางานและการพัฒนาวิชาชีพของครู ด้าน
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน โรงเรียนควรมีการประชุมปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายในการกาหนด
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน ร่ วมกันระดมความคิด แสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีการประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติร่วมกันให้ทราบทั่วถึงและรวดเร็วเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด47

46

กชนิกา พลจันทึก, “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ”(วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี2556”
47
สาคร วรวะไล, “วัฒนธรรมโรงเรียนและแนวทางพัฒนาโรงเรียนทัพพระยาพิทยา จังหวัด
สระแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7” (งานนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,2556),ง.
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รัตนาภรณ์ ฤทธิรงค์ ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล การวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัย พบว่า 1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรายด้าน ดังนี้ ด้าน
ลักษณะเชิงสร้างสรรค์ ( X = 4.16) ด้านลักษณะเฉื่อยชา ( X = 3.69) และด้านลักษณะก้าวร้าว( X =
3.14) 2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
เมื่อ
เปรียบเทียบ ตามประสบการณ์การทางานและขนาดโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับวัฒนธรรม องค์กรในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลไม่แตกต่าง
3. แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้แก่ มีการตั้งเปูาหมายร่วมกัน มีเปูาหมายการทางานอยู่ที่คุ ณภาพ
งานมากกว่าปริมาณงานมีการสร้างขวัญกาลังใจ มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสมาชิกทุกคนใน
องค์กร มีความเป็นกันเอง เปิดเผย จริงใจ เป็นต้น48
เบญจมาภรณ์ เครือสุวรรณ ศึกษาวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตในการ
ทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า
วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดย
ภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียง ลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ คือการ
บริหารอาคารสถานที่ และการตัดสินใจระดับโรงเรีย นด้วยหลักประชาธิปไตย ภาวะผู้นา ความมี
เสถียรภาพของบุคลากร การจัดทาโครงสร้างหลักสูตร และการจัดองค์กร การพัฒนาบุคลากร การมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนของผู้ปกครองการได้รับยกย่องในคุณภาพทางวิชาการ การจัดการเวลา
เรียนให้มากที่สุด การได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น ความร่วมมือในการวางแผนและความสัมพันธ์ใน
หมู่คณะ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน การมีเปูาหมายและมีความคาดหวังที่ชัดเจนและความ
เป็นระเบียบ และความมีวินัย49

48

รัตนาภรณ์ ฤทธิรงค์ “วัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล” (งานนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ครุศา
สตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,2557),ง.
49
เบญจมาภรณ์ เครือสุวรรณ , “วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตในการ
ทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2558),ง.

42
กัญญ์ภัคญา ภัทรไชยอนันท์ ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัย พบว่า ด้านวัฒนธรรมองค์กรของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และวัฒนธรรมองค์กร กับ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสัมพันธ์ในทางบวก กัน
ทุกด้านอย่ีางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0150
ภัคพร เจริญลัก ษณ์ ได้ศึก ษาวั ฒนธรรมองค์การกับ การปฏิบัติ ง านของครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า
วัฒ นธรรมองค์ การของสถานศึ กษา สัง กัด สานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธ ยมศึก ษา เขต 9 โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 9 ด้าน
โดยเรียงลาดับ มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดัง นี้ ความซื่อสัตย์สุจริ ต การยอมรับและการให้
รางวัล ความเป็นเลิศ ความเอื้ออาทร ความหลากหลาย เปูาหมายของสถานศึกษา ความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่ง ของสถานศึกษา ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น การเสริมสร้างพลัง อานาจ อยู่ในระดับมาก
จานวน 1 ด้าน คือ กระบวนการในการตัดสินใจ51
พจนริ น ทร์ เหลือ งอรั ญนภา ได้ ศึ กษาวิ จั ยเรื่อ งทัก ษะการบริห ารสถานศึ ก ษาที่ส่ ง ผลต่ อ
ความสุขในการทางานของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า
1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
โดย ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ความสุขในการทางานของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ทักษะการบริหารของผู้บริหาร

50

กัญญ์ภัคญา ภัทรไชยอนันท์, “วัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2557),ง.
51
ภัคพร เจริญลักษณ์, “วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2561),ง.

43
สถานศึกษาส่งผลต่อความสุขในการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0552
อภิชาต นิลภาทย์ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสุขในการทางานกับสมรรถนะข้าราชการครู
กรุง เทพมหานคร สังกัดสานักงานเขตบางพลัด ผลการวิจัยพบว่า 1 ) ความสุขในการทางานของ
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครสังกัดสานักงานเขตบางพลัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 2 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความพึงพอใจในงานและอารมณ์
ทางบวก และอีก 2 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ความพึงพอใจในชีวิตและอารมณ์ทางลบในระดับต่า
ส่วนสมรรถนะของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขตบางพลัดโดยภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงานพบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้ง 2 ด้าน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทางานกับสมรรถนะของข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขตบางพลัด มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ
.01 3) ทรรศนะของผู้บริหารเกี่ยวกับการส่ง เสริมให้เกิดความสุขในการทางานกับสมรรถนะของ
ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขตบางพลัด ผู้บริหารจะเน้นการทางานแบบมีส่วน
ร่วม และหาแนวทางร่วมกันในการทางาน สนับสนุน ช่วยเหลือครูทุกด้าน ให้อิสระในการทางาน
และค านึงผู้ เรีย นเป็น หลัก เป็ นตัวอย่างที่ดี เต็ม ที่และเต็ม ใจทางานร่ วมกั บครูมี ความเป็น กลาง
ช่วยเหลือประสานให้เกิดความร่วมมือ ส่วนแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารเน้นการทางาน
เป็นทีม นิเทศสอนงานให้ เป็นกัลยาณมิตรกับครู มอบหมายงานให้ตามความถนัด สนั บสนุนให้เข้า
รับการฝึกอบรมและการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์เต็มที่ เน้นย้าให้ครู
เต็มใจบริการผู้เรียน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ53
จันทร์ทร ปานคล้า ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สถานศึกษากับ
องค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า องค์กรแห่งความสุขใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
52

พจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา, "ทักษะการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความสุขในการ
ทางานของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8" (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2556), ง.
53
อภิชาต นิลภาทย์, “ความสุขในการทางานของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สังกัด
สานักงานเขตบางพลัด” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2556),95-96.

44
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้
การมีคุณธรรม การหาความรู้ การผ่อนคลาย สังคมดี และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงลาดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ น้าใจงาม สุขภาพดี ใช้เงินเป็น และครอบครัวที่ดี54
ธานิชา มุลอามาตย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการ
ครู ใ นโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ชลบุ รี เขต 3
ผลการวิ จัย พบว่ า ระดั บ ความสุข ในการท างานของข้ าราชการครู โรงเรีย นประถมศึ กษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยระดับ
ความรู้สึกของครูต่อบุคลิกภาพและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในการทางาน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้าน
องค์กร โดยรวมในระดับมาก และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัย
ด้านองค์กรกับความสุขในการทางาน ได้แก่ เพศหญิง ระดับชั้นที่สอน มีความสัมพันธ์กันทางลบกับ
ความรู้ สึกในการท างานอย่างไม่มีนั ยสาคั ญ ทางสถิติและประสบการณ์ในการท างาน พบว่ า ด้า น
สุขภาพดี ด้านน้าใจงาม ด้านครอบครัวที่ดี ด้านสัง คมดี ด้านใฝุรู้ดี ด้านสุขภาพการเงินดี มีความ
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ.05 ส่วนบุคลิกภาพทั้ง 5 ด้าน และแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ใน
การท างานมีค วามสั ม พั นธ์ กั น ทางบวกอย่ า งมี นั ยส าคั ญ ระดั บที่ . 05 ปั จ จัย ด้ า นครอบครั ว ได้ แ ก่
สัม พั น ธภาพในครอบครั ว และการสนับ สนุ น จากครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์กั น ทางบวกอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ปั จจัยด้านองค์กร ได้แก่ นโยบายและการบริหารงานของลักษณะงาน
ขวัญกาลังใจในการทางานและสภาพแวดล้อมในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยยะ
สาคัญทางสถิติที่ระดับ.0555
ชยากานต์ เปี่ยมถาวรพจน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของครู
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ กษาจัง หวั ดฉะเชิ ง เทรา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ กษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 6
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสุขในการทางานของครู วัฒนธรรมโรงเรียน ภาวะผู้นาเหนือผู้นา และการ
ใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก และ
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จันทร์ทร ปานคล้า, “การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สถานศึกษากับองค์กรแห่ง
ความสุขในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2557),ง.
55
ธานิชา มุลอามาตย์,"ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3" (วิทยานิพนธ์ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา,2557),ง.
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2) วัฒนธรรมโรงเรียน ภาวะผู้นาเหนือผู้นา การใช้อานาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสุขในการทางานของครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .0156
ธารินทร์ ระศร ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของครูสังกัดสานักงาน
เขตศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผลการวิจัยพบว่าความสุขในการทางานของครูสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยม เขต 21 อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสุขในการทางาน ครูสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อยู่ในระดับมาก
ทั้ง โดยรวมและรายปั จ จัย โดย ปัจจั ยที่ส่ง ผลต่อความสุขในการทางานของครูกับ ความสุ ขในการ
ทางานของครู สังกัด เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่
ในระดับปานกลาง สมการพยากรณ์ความสุขในการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2157
อนุพงศ์ รอดบุญปาน ได้ศึกษาวิจัยองค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวัง
ยาว) ผลการวิจัยพบว่า องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า มี 1 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด คือ คุณธรรม และ
อีก 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ มีสังคมดี การหา
ความรู้ น้าใจงาม ครอบครัวที่ดี การผ่อนคลาย สุขภาพดี และใช้เงินเป็น58

56

ชยากานต์ เปี่ยมถาวรพจน์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6" (วิทยานิพนธ์
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา,
2559), ง.
57
ธารินทร์ ระศร, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
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 และกลยุทธ์ขององค์กรที่มี
ต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้และประสิทธิภาพขององค์กร พบว่า โครงสร้าง และกลยุทธ์ของ
องค์กร มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ กลยุทธ์เชิงองค์กร มีผลกระทบเล็กน้อย
และโครงสร้างเชิงองค์กรมีผลกระทบในเชิงบวกน้อยที่สุด ประสิทธิภาพในการจัดการควา มรู้และ
วัฒนธรรม โครงสร้ างและกลยุ ทธ์เ ชิง องค์ก รมีผ ลกระทบปานกลางต่ อประสิท ธิภาพขององค์ก ร
การศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันในเชิงปฏิบัติสาหรับฝุายทรัพยากรมนุษย์ในการ
เชื่อมโยงการเรียนรู้และความรู้เข้ากับการปฏิบัติ โดยให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมขององค์กรในความ
พยายามในการจัดการความรู้และการมุ่งไปที่ประเด็นวัฒนธรรม โครงสร้างและกลยุทธ์ขององค์กร
นอกจากนี้ยังบ่งชี้ให้เห็นถึงการศึกษาในอนาคตเกี่ยวกับการปรับปรุง การวัดและการสารวจปัญหาการ
วิจัยเพิ่มเติม59
โอลิเวียร์ (Olivier) ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมของครูและและสถานศึกษาประถมศึกษาใน
สหรัฐพบว่า วัฒนธรรมการเอาใจใส่ดูแลอย่างเห็นอกเห็นใจกันเป็นตัวแปรที่มีอานาจการทานายสูงสุด
ต่อความผูกพันที่ครูจะตั้งใจอยู่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อไป ความเชื่อในการมีประสิทธิภาพรวมกัน
ของครู คือ ตัวแปรที่มีอานาจทานายสูงสุดของประสิทธิผลสถานศึกษา และประสิทธิผลสถานศึกษา
คือ ตัว แปรที่ มีอ านาจทานายสูง สุ ดในผลลั พธ์ ข องนั กเรี ยน(Outcomes) ซึ่ง เป็น คุ ณภาพของผู้ จ บ
การศึกษาในระยะยาว ที่นอกเหนือจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic status )
ของผู้เรียน60
ซาราสัน(Sarason)นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเยลศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมโรงเรียนกว่า
สามสิบปี ผลที่ค้นพบอันดับที่หนึ่งคือวัฒนธรรมโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นอย่างไรเมื่อเขาศึกษาในปี ค.ศ.
1960 แสดงว่าวัฒนธรรมโรงเรียนนั้นยากแก่การนาไปสู่การปฏิรูปอย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรม
โดยปกติเป็นโอการที่โรงเรียนจะสร้างประโยชน์ต่อนักเรียนมีความคาดหวังว่าพวกเขาสามารถพัฒนา
นักเรียนและภาวะความสัมพันธ์ภายในสังคมโรงเรียน เป็นวัฒนธรรมที่ปิดกั้นการเปลี่ยนแปลงอย่าง
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 แบบแผนเหล่านี้ฝังลึกในโรงเรียนในโรงเรียนที่เขาศึกษาซาราสัน(Sarason) แนะนาว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมคือการปฏิรูป ซึ่งมีผลต่อความรู้สึกของผู้บริหารและครูในการปรับเปลี่ยน
การปฏิรู ป ที่เ หมาะสมกั บโรงเรีย น โดยปกติ แ ล้ว หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ปรากฏออกไปภายนอก แต่สิ่ ง ที่
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยภายในห้องเรียนหรือในภาวะสัมพันธ์ของโรงเรียนในความหวังจะเป็นแรงกระตุ้น
ให้การปฏิรูปให้ประสบความสาเร็จ นาตา (Nada)ศึกษาวิจัยเรื่องค่านิยมพื้นฐานในวัฒนธรรมแบบ
วิทยาศาสตร์และบทบาทของมหาวิทยาลัย Egyptian ในการพัฒนานักศึกษาโดยศึกษาแรงผลักดัน
และองค์ประกอบอะไรบ้างที่ส่งผลกับการพัฒนาค่านิยมพื้นฐานในวัฒนธรรมแบบวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษา ซึ่งค่านิยมพื้นฐานในวัฒนธรรมแบบวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย การยอมรับ การพิจารณา
และมิ ติ ข องวั ฒ นธรรม ส่ ว นแนวคิ ด วั ฒ นธรรมแบบวิ ท ยาศาสตร์ นั้ น เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย ม
วิทยาศาสตร์ สังคม และการกาหนดลักษณะของวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และการพัฒนา
เทคโนโลยีร่วมสมัย การพัฒนาค่านิยมพื้นฐานของวัฒนธรรมแบบวิทยาศาสตร์คือโครงสร้างหลักสูตร
ที่ไม่เหมาะสมของหลักสูตรในประเด็นเกี่ยวกับสังคมวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม การไม่
สนใจหลักสูตรที่เน้นแนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและไม่ให้ความสาคัญกับหลักการ ทฤษฎี สูตร
สาเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในรูปแบบเดิม61
มาไรส์ (Marais) ศึ กษาความสั มพั นธ์ร ะหว่ างวั ฒนธรรมองค์ก ารและการปฏิบั ติในการ
ประเมินโครงการของหน่วยงานบริการบุคลากร 26 แห่ง ที่เมืองคาลามาซู มลรัฐ มิชิแกน พบว่าผล
จากการประเมินมีความสัมพันธ์สูงกับรูปแบบอย่างของวั ฒนธรรมองค์การ เช่น ความพึงพอใจของ
ลูกค้า คุณภาพการให้บริการ ภาวะผู้นา การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ การวางแผน และกาหนด
วิสัยทัศน์62
มาเนียน (Manion) ได้ศึกษาความสุขในการทางาน (Joy at work) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 24 คน พบว่า คาจากัดความของความสุขในการทางาน 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 การเรียนรู้จากการทางาน การสร้างสรรค์งานของตนเอง ผลจากการประสบความสาเร็จใน
การทางานและ การมีความคิดสร้างสรรค์ในการทางานเพิ่มขึ้น ทาให้แสดงอารมณ์ทางบวก เช่น ความ
สนุกสนาน การแสดงออกโดยการยิ้ม หัวเราะ นาไปสู่การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เกิด สัมพันธภาพที่ดีในที่ทางาน ทาให้สภาพแวดล้อมในการทางานน่ารื่นรมย์ รู้สึกดีต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย มีความผูกพันในงานและคงอยู่ในองค์กรต่อไป ผลจากความสุขในการทางานคือ ผลงาน
บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้63
ฟรีเยอมุท และโชว์ไวลล์ (Freyermuth and Schonewille) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสุขใน
การท างาน และการสร้างองค์กรแห่งความสุข ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าจะต้องเป็นผู้สร้างความสุขใน
สถานที่ท างาน โดยเริ่มจากการสร้างบรรยากาศในการท างานให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขและพวกเขายัง
ได้สรุปแนวทางในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 8 ข้อ ดังนี้ 1) การคิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อท าให้เกิดความ
แตกต่าง (for something) 2) การมีทัศนคติด้านบวกกับทุกเรื่อง รู้สึกมีความสุข (unabashed
happiness) 3) ความเข้าใจในธรรมชาติ และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน (nurturing environment)
4) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยเริ่มต้นจากความรับผิดชอบต่อตนเอง (Working together we
can)
5)
รู้ จั ก สู้ กั บ ความผิ ด หวั ง และน ามาปรั บ ปรุ ง สู่ ค วามส าเร็ จ ( outrageous
acknowledgement) 6) ความกระตือรือร้น (reach high) 7) การสร้างผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ผ่าน
ความคิ ดที่ สร้ า งสรรค์ (Kick ass) และ 8) การมองเห็ นสิ่ ง ที่ ต้ องการและวัด ค่า ได้ (specific
outcome)64
นิว อี โคโนมิกส์ ฟาวเดชั่น (New Economics Foundation ) ได้พัฒนาดัชนีทางเลือก
สะท้อนแนวคิดการพัฒนาแบบ “องค์รวม” ได้อย่างาดีเยี่ยมและใช้ประโยชน์ไ ด้จริง ดัชนีชุดนี้ชื่อ
Happy Planet Index (HP) หรือ “ดัชนีโลกมีสุข” เป็นดัชนีชุดแรกในโลกที่นาดัชนีวัดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมมาสังเคราะห์เข้ากับดัชนีวัดความอยู่ดีมีสุขของประชากรมีการตีพิมพ์ผลการประเมิน
ครั้งแรกออกมาในปี ค.ศ. 2006 องค์ประกอบในดัชนี HPI มี 3 ตัว ได้แก่ 1) ความพึงพอใจใน
ชีวิต (Life Satisfaction ) เป็นตัวเลขแทนความเห็นที่เป็นอัตตวิสัย (Subjective) 2) ความยืนยาว
ของอายุ (Life Expectancy) เป็นตัวเลขภววิสัย (Objective) 3) รอยเท้านิเวศ (Ecological
Footprint) หมายถึง ระดับผลกระทบต่อธรรมชาติ (ทั้งทรัพยากร ธรรมชาติที่ใช้และผลกระทบต่อ
63

J. Manion, "Joy at Work: Creating a Positive Workplace."Journal of Nursing
Adiministration 33,12 (2003): 52-55.
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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) ที่มนุษย์กระทาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเปรียบเสมือน “รอยเท้า” ที
มนุ ษย์ ประทับ ลงบนธรรมชาติ จากผลการค านวณดั ชนี HPI
ของ New
Economics
Foundation ในปี 2006 ของ 178 ประเทศทั่วโลก พบว่า ไม่มีประเทศใดที่ได้ระดับ “ดี” แต่มี
ผลลัพธ์ที่น่าสนใจคือประเทศที่มีดัชนี HPI สูงที่สุดในโลก 20 อันดับ แรกส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มี
ลักษณะเป็นหมู่เกาะมี “รายได้ปานกลาง” ตามนิยามของธนาคารโลกและอยู่ในทวีปอเมริกากลาง
ทะเลคาริบเบียนและอเมริกาใต้ในบรรดาประเทศเอเชีย สามประเทศที่ติด 20 อันดับ แรกคือ
เวียดนาม ภูฎาน และฟิลิปปินส์ ซึ่งภูฎานเป็นประเทศเดียวที่มีดัชนีองค์ประกอบระดับ “ดี” ถึง
สองในสามตัวคือดัชนีความพึ่งพอใจในชีวิตและรอยเท้านิเวศข้อมูลจาก HPI สะท้อนให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าลาพังความเจริญทางเศรษฐกิจมักจะส่งผลให้ประชาชนโดยเฉลี่ยมีสุขภาพดีและอายุยืนนั้น
ไม่อาจรับประกันได้ว่าประชากรในประเทศนั้นจะมีความสุขกว่าประเทศที่มีรายได้ต่ากว่า และซ้า
ความเจริญนั้นก็มักจะต้องแลกมาด้วยต้นทุนธรรมชาติที่สูงมาก และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้คนรู้สึกไม่มีความสุข65
สรุป
วัฒ นธรรมองค์ การ หมายถึง แบบแผนการปฏิ บัติ ขอบเขตของค่ า นิ ยม สัญ ลั ก ษณ์ ข อง
องค์การ ระเบียบแบบแผน ความเชื่อและพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อโครงสร้าง
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นสิ่ง ที่คนส่วนใหญ่ในองค์การต่างให้การยอมรับและ
ยึดถือปฏิบัติกันและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ ของคนรุ่นหลัง สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ทุก
คนทางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเปูาหมายขององค์การที่วางไว้ อันจะทาให้แต่ละองค์การมีลักษณะที่
แตกต่างกันออกไปตามเปูาหมายขององค์การนั้นๆ ในการศึกษาวัฒนธรรมองค์กับความสุขในการ
ท างานของครู ใ นโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 ได้ ใ ช้ ท ฤษฎี
วัฒนธรรมองค์การของแพตเตอร์สัน เพอร์กื้และพาร์เกอร์ (Patterson,Purkey and Parker) ซึ่ง มี
หัวข้อที่จะใช้ในการศึกษา 10 ประการ ดัง นี้ 1) ความมุ่ง ประสงค์ของสถานศึกษา(organization
purposes) 2) การมอบอ านาจ (empowerment) 3) การตั ด สิ น ใจ (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) ส่วนความสุขในการทางาน
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ของครู หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรให้มีความสุขในการทางานให้บรรลุเปูาหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้คนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นาพา
องค์ก รไปสู่ก ารเติ บโตอย่ างยั่ งยื น โดยใช้แ นวคิ ด Happy Workplace 8 ของสานั กงานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกอบด้วย 1) สุขภาพดี Happy Body 2) น้าใจงาม
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
การดาเนินการวิจัย
การดาเนินวิจัยในครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ทราบ 1) วั ฒ นธรรมองค์ ก าร สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9
2) ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
3) ความสั ม พัน ธ์ ระหว่ า งวั ฒ นธรรมองค์ การกับ ความสุ ข ในการท างานของครูใ นโร งเรี ยน สัง กั ด
สานั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 9 โดยใช้โรงเรียนเป็ นหน่วยวิเ คราะห์ (Unit of
Analysis) ประชากร ได้แก่ โรงเรียนที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จานวน
61 โรง และกลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 9 จานวน
52 โรง ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน รอง
ผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน หัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ฯ จานวน 1 คน ครู จานวน 3 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกั บวัฒนธรรมองค์ก ารของโรงเรียนตามแนวคิดของ แพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และพาร์เกอร์
(Patterson, Purkey and Parker) และความสุขในการทางาน Happy Workplace (ความสุข 8
ประการ) ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อให้การวิจัยเกิดความเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้มีการกาหนดขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัยในครั้ง นี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีระบบและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพผู้วิจัยจึงได้กาหนดรายละเอียด
และขั้นตอนการดาเนินการวิจัย เป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยเป็นการเตรียมโครงการอย่างเป็นระบบ โดยศึกษา
ปัญ หาที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่วิจัย และศึกษาวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากตารา เอกสารวิชาการ
ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เพื่อเรียบเรียงผลงานเสนอขอความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและขออนุมัติโครงการวิจัย
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยหาความเชื่อมั่น และนาไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด โดยขอหนังสือ
รับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากโรงเรียนต่างๆ ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วนา
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจั ย เป็นขั้ นตอนการเสนอร่า งรายงานผลการวิจัยเสนอ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการและนามาปรับปรุง
แก้ไขข้อที่บกพร่อง ตามที่ คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นให้จัดทา
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อ ให้ การวิจั ยในครั้ งนี้เ กิด ประสิท ธิภ าพเป็น ไปตามวัตถุ ประสงค์ข องการวิจั ย ผู้ วิจั ยได้
ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือและพัฒนา
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง พรรณนา(Descriptive Research) ที่มีแผนแบบการวิจัย
ลัก ษณะกลุ่ม ตัว อย่ างเดี ยว ตรวจสอบสภาวการณ์ ไ ม่ มีก ารทดลอง (The one-shot , Nonexperimentel case study design) ซึ่งแสดงด้วยแผนผัง(Diagram) ดังนี้

53

O

R

X

R หมายถึง ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ประชากร
การวิจัย ในครั้ง นี้ ประชากรในการวิจั ย คื อ โรงเรีย นสัง กัดส านั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จานวนทั้งสิ้น 61 โรง จาแนกโรงเรียนในจังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม 29 โรง
จังหวัดสุพรรณบุรี 32 โรง
กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ซึ่งผู้วิจัยกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie
and Morgan) ได้จานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 52 โรง แล้วเลือกตัวอย่างโรงเรียนด้วยวิธีการสุ่ม
แบ่งประเภทตามจังหวัด (Stratified Random Sampling) ดังรายละเอียด ในตารางที่ 2

ผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยกาหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1
คน รองผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน หัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ฯ จานวน 1 คน ครู จานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 312 คน ของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1จานวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล จาแนกตามโรงเรียนที่สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามจังหวัด
โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
ประชากร
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

ผู้ให้ข้อมูล
รอง
หัวหน้างาน
กลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้อานวยการ ผู้อานวยการ/ /หัวหน้า
โรงเรียน
ผู้ช่วย
กลุ่มสาระ
ผู้อานวยการ 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
ตัวแปรที่ใช้ในการในการทาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในตาแหน่ง
2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้น (Xtot) และตัวแปรตาม (Ytot) ดังนี้
2.1 ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การตามแนวคิด แพตเตอร์สัน
เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ (Patterson, Purkey and Parker)
2.1.1 เปูาประสงค์ขององค์กร (Organization purposes : X1) หมายถึง การชี้แจง
ให้ บุค ลากรในสถานศึก ษา เข้า ใจ และเห็ นคุ ณ ค่า และความส าคั ญ เกี่ย วกั บความมุ่ ง ประสงค์ข อง
สถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานและประเมินผลร่วมกันและคานึงถึงการตัดสินใจที่มีผล
ต่อความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา
2.1.2 การมอบอานาจ (Empowerment : X2) หมายถึง การให้ความสาคัญในการ
มอบอานาจในการตัดสินใจ เมื่อมอบหมายงานให้บุคลากรนาไปปฏิบัติรวมทั้งการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล
และการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
2.1.3 การตัดสินใจ (Decision making : X3) หมายถึง การคานึงถึงความเป็นไปได้
ในการตั ด สิ นใจที่ สอดคล้อ งกั บการปฏิ บั ติ ง านและผู้ ท าหน้ า ที่ตั ด สิ นใจบางครั้ ง อาจเป็ น ผู้ ที่ไ ด้ รั บ
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ผลกระทบโดยตรงจากเรื่องนั้นๆ หรืออาจเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้สถานการณ์และปัญหาเป็นอย่างดีโดยไม่
จาเป็นต้องเป็นหัวหน้างานเท่านั้น
2.1.4 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Sense of community : X4) หมายถึง
การที่บุคลากรทุกคนเป็นเจ้าของ มีความผูกพั น รู้จักรับผิดชอบช่วยเหลือและพัฒนางานสถานศึกษา
ร่วมกัน
2.1.5 ความไว้วางใจ (Trust : X5) หมายถึง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้โอกาสบุคลากร
เลือกทางานตามความต้องการและไว้วางใจว่าบุคลากรจะสามารถตัดสินใจได้เป็นอย่างดี
2.1.6 ความมีคุณภาพ (Quality : X6) หมายถึง การที่สถานศึกษาเห็นคุณค่าและ
คาดหวังให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมั่นในประสิทธิภาพการทางานของ
บุคลากรรวมทั้งความสาคัญในการสร้างบรรยากาศของความเห็นอกเห็นใจและความร่วมมือของทุก
คนในสถานศึกษา
2.1.7 การยอมรับ (Recognition : X7) หมายถึง การที่สถานศึก ษาเปิดโอกาสและ
ให้การยอมรับความคิดเห็นที่ดีของครูรวมทั้งยอมรับในความสาเร็จและผลงานของบุคลากร
2.1.8 ความเอื้ออาทร (Caring : X8) หมายถึง การที่สถานศึกษาเอาใจใส่ดูแล ความ
เป็นอยู่การปฏิบัติงานของบุคลากรและสนับสนุนให้ก้าวหน้าในหน้าที่
2.1.9 ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity : X9) หมายถึง การที่สถานศึกษาเห็นคุณค่า
ของความซื่อสัตย์ ความมานะพยายามของบุคลากรที่ปฏิบัติง านอย่างสม่าเสมอ และการกาหนด
แนวทางที่ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามโดยยึดมั่นจริยธรรมเป็นหลัก
2.1.10 ความหลากหลายของบุคลากร (Diversity : X10) หมายถึง การที่สถานศึกษา
ให้ความสาคัญในความแตกต่างในเรื่องของปรัชญา ความเชื่อ บุคลิกภาพ วิธีสอนหรือวิธีการทางานที่
แตกต่างของบุคลากรแต่ละคน การรู้จักยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนโดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
2.2 ตัวแปรตาม (Ytot) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับความสุขในการทางานของครูในโรงเรียนตาม
แนวคิดของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ประกอบด้วย
2.2.1 สุขภาพดี (Happy Body : Y1) หมายถึง การมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและ
จิตใจ รู้จักกิน รู้จักนอน เพราะมีความเชื่อว่าถ้ามนุษย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็ง แรงก็จะมีจิตใจที่ดี
พร้อมที่จะรับมือกับ ปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี
2.2.2 น้าใจงาม (Happy Heart : Y2) หมายถึง การมีน้าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน
เนื่องจากมีความว่าเชื่อความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้
2.2.3 สังคมดี (Happy Society : Y3) หมายถึง การมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อ
ชุมชนที่ตนทางาน และพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะเชื่อว่าการที่ผู้คนมีความเป็นอยู่
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ที่ดีภายในสังคมหรือชุมชน ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดี ทาให้ผู้อยู่อาศัย มีความรัก ความปรองดอง สามัคคี
กัน ต่อกัน พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2.2.4 ผ่อนคลาย (Happy Relax : Y4) หมายถึง การรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ใน
การดาเนินชีวิต เพราะเชื่อว่าการที่คนทางานหากไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลายให้กับตนเอง จะทาให้
ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียด อันส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทางาน
2.2.5 หาความรู้ (Happy Brain : Y5) หมายถึง การมีการศึกษาหาความรู้พัฒนา
ตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ นาไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการทางาน
เพราะเชื่อว่า ถ้าเราทุกคนแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่สม่าเสมอ ก็ จะ
เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน ช่วยให้องค์กรพัฒนาขึ้นด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ
2.2.6 ทางสงบ (Happy Soul : Y6) หมายถึง การมีความศรัทธาในศาสนาและมี
ศีลธรรมในการดาเนินชีวิต เพราะเชื่อว่า หลัก ธรรมคาสอนของศาสนา เป็นสิ่ง ที่จะช่วยการดาเนิน
ชีวิตของทุกคนให้ดาเนินไปในเส้นทางที่ดีได้ ทาให้ทุกคนมีสติ มีสมาธิในการทางาน สามารถรับมือกับ
ปัญ หาที่เข้ามาได้ ยึดหลักสนับสนุนให้เป็นคนดี คิดดี ทาดี และมีความศรัทธาในคุณงามความดีทั้ง
ปวง
2.2.7 ใช้เงินเป็น (Happy Money : Y7) หมายถึง การมีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็น
หนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม ประหยัด รู้จักใช้ วิธีเงิน ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าที่จาเป็น ยึดหลักคา
สอนการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.8 ครอบครัวดี (Happy Family : Y8) หมายถึง การมีครอบครัวที่อบอุ่นและ
มั่นคง ปลูก ฝังนิสัยรักครอบครัว เพื่อนาไปเป็นหลักการใช้ชีวิต ให้รู้จักความรัก ความเชื่อมั่น และ
ความศรัทธาในความดีงาม จึงจะเกิดเป็นคนดี ในสังคม (รักตนเอง รักครอบครัว รักการงาน รักเพื่อน
รักในสิ่งที่พอเพียง)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง หน้าที่ ประสบการณ์
การในตาแหน่ง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือแบบสอบถาม
ตามแนวคิดของแพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ (Patterson,Purkey and Parker)

57
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความสุ ข ในการท างานของครู ใ นโรงเรี ย น ( Happy
workplace) ที่อยู่ใน ตามกรอบแนวคิดของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert)66 โดยกาหนดระดับและค่าน้าหนัก ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ หรือ ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน
มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ หรือ ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน
มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ หรือ ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน
มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ หรือ ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน
มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ หรือ ความสุขในการทางานของครู ในโรงเรียน
มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือโดยมีขั้นตอนดังนั้นผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือเป็น
แบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และนาผลจาก
การศึกษามาสร้างเป็นเครื่องมือโดยการปรึกษาและคาแนะนาจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว
นาผลการศึกษามาปรับปรุงเครื่องมือเพื่อสร้างข้อคาถาม
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเตรงเชิงเนื้อหา(Content validity) ของแบบสอบถามโดยนา
แบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามรายละเอียดของตัวแปรโดย
ใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) และเลือกคาถามที่มีค่าอยู่ระหว่าง0.601.00 ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้
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ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามที่ปรั บปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้( Try out) กับสถานศึกษาที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 8 จานวน 5
โรง โดยมีผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 30 ฉบับ
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุ ง แก้ไ ขมาหาคานวณหาค่ าความเที่ย ง
(Reliability) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)67 โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient)
ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.978 เมื่อจาแนกความเที่ยงวัฒนธรรมองค์การ
ของโรงเรียน เท่ากับ 0.974 และจาแนกความเที่ยงความสุขในการทางานของครู เท่ากับ 0.945
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่ อให้ก ารวิจั ยครั้ง นี้ บรรลุ วัต ถุป ระสงค์ ผู้ วิจั ยได้ก าหนดวิธี การรวบรวมข้อ มูล จากกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยดาเนินการตอนขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยศิลปากร
ขอความอนุเคราะห์ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยลงพื้นที่ในการขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง และส่ง
แบบสอบถามโดยการสอดซองปิดแสตมป์ทางไปรษณีย์ถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่าง โดยทางโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้
ส่งคืนมาทางไปรษณีย์ และผู้วิจัยไปรับด้วยตัวเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยดาเนินการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาแล้วจัดระบบข้อมูลเพื่อลงรหัสแบบสอบถามหลังจากนั้น
ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ศึกษา
และข้อคาถามที่ต้องการทราบในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ ใช้วิเคราะห์ คือ ค่าความถี่
(Frequency : f) ค่าร้อยละ (Percentage : %)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลวัฒนธรรมองค์การ กับความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 สถิ ติ ที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ คื อ ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต
(Arithmatic mean : xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และนาไป
เทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์(Best)68 ดังนี้
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50-5.00 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการทางานของครู
ในโรงเรียน มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50-4.49 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการทางานของครู
ในโรงเรียน มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50-3.49 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการทางานของครู
ในโรงเรียน มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50-2.49 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการทางานของครู
ในโรงเรียน มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00-1.49 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการทางานของครู
ในโรงเรียน มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการทางานของครู
ในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 สถิ ติ ที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ คื อ ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(rxy) เพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient)
โดยนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.81 – 1.00 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการทางาน
ของครูในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กัน อยู่ใน
ระดับสูง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.61– 0.80 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการทางาน
ของครูในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กัน อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.41 – 0.60 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการ
ทางาน ของครูในโรงเรียน มีความสัมพันธ์
กัน อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.20 – 0.41 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการ
ทางาน ของครูในโรงเรียน มีความสัมพันธ์
กัน อยู่ในระดับค่อนข้างต่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.00 - 0.20 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ /ความสุขในการทางาน
ของครูในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กัน อยู่
ในระดับต่า
สรุป
การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ
1) วัฒนธรรมองค์การ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) ความสุขในการ
ทางานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์(Unit of analysis) ประชากร ได้แก่
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จานวน 61 โรง กลุ่มตัวอย่างจานวน
52 โรง ผู้ใ ห้ข้ อ มูลโรงเรี ย นละ 6 คน ประกอบด้ ว ย ผู้อ านวยการโรงเรี ยน จ านวน 1 คน รอง
ผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน หัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ฯ จานวน 1 คน ครู จานวน 3 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ตามแนวคิดของแพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ (Patterson,Purkey
and Parker) และความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน Happy workplace (ความสุข
8 ประการ) ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
ประกอบด้วยค่าความถี่ (Frequency : f) ค่าร้อยละ (Percentage : %) ค่ามัชฌิมเลขคณิต
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(Arithmatic mean : xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient)
บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) วัฒนธรรมองค์การ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการทางาน
ของครู ในโรงเรีย น สังกั ดส านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษา เขต 9 โดยใช้โ รงเรีย นสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unity of analysis) ผู้วิจัยได้
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยัง โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึก ษา เขต 9 ซึ่ง มีกลุ่ มตัว อย่ าง 52 โรง โดยมี ผู้ใ ห้ข้อ มูล โรงเรี ยนละ 6 คน ประกอบด้ว ย
ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน รองผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน
หัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ จานวน 1 คน ครู จานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 312 คน
ได้รับแบบสอบถามคืนมา คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถนามาวิเคราะห์ข้ อมูลและนาเสนอผลการ
วิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบคาอธิบาย แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการทางาน
ของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการเก็บข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 52 โรง โดยผู้ให้ข้อมูลโรงเรียน
ละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน รองผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการ
โรงเรียน จานวน 1 คน หัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ จานวน 1 คน ครู จานวน 3
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คน รวมทั้งสิ้น 312 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่
ประสบการณ์ในตาแหน่ง ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน

ร้อยละ

รวม1

126
186
312

40.38
59.62
100.00

รวม2

86
80
67
79
312

27.56
25.64
21.48
25.32
100.00

รวม3

158
147
7
312

50.64
47.12
2.24
100.00

52
52
52
156
312

16.66
16.66
16.66
50.00
100.00

141
68
56
47
312

45.19
21.80
17.95
15.06
100.00

1.เพศ
ชาย
หญิง
2.อายุ
น้อยกว่า30ปี
31-40ปี
41-50ปี
มากกว่า50ปีขึ้นไป
3.ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4.ตาแหน่งหน้าที่
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน/ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูฯ้
ครู
รวม4
5.ประสบการณ์ในตาแหน่ง
น้อยกว่า10ปี
10-20ปี
21-30ปี
มากกว่า30ปีขึ้นไป
รวม5
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จานวน 186 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.62 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 40.38 โดยมีการจาแนก
ตามอายุ ได้ดังนี้ อายุน้อยกว่า 30 ปี มีมากที่สุด จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 27.56 ลาดับถัดมาคือ
ผู้ที่มีอายุ ระหว่าง 31-40 ปี จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 25.64 ลาดับต่อมา คือผู้ที่มีอายุมากกว่า
50 ปี จ านวน 79 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.32 และล าดั บ ที่ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ผู้ ที่ มี อ ายุ 41 -50 ปี
จานวน 67 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 21.48 ด้ า นระดั บ การศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ร ะดั บ
การศึกษาปริญญาตรี มีมากที่สุดจานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 50.64 ลาดับรองลงมา คือ ระดับ
การศึ ก ษาปริ ญ ญาโท จ านวน 147 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 47.12 และล าดั บ ที่ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ระดั บ
การศึกษาปริญญาเอก จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.24 โดยมีการจาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามมีตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 ตาแหน่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียน/ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ16.66 ตาแหน่ง
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 และครู จานวน
156 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ในด้านประสบการณ์ในตาแหน่งพบว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี
จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 45.19 ลาดับถัดคือผู้ที่มีประสบการณ์ในตาแหน่ง 10-20 ปี จานวน
68 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 ลาดับต่อมาคือผู้ที่มีประสบการณ์ในตาแหน่ง 21-30 ปี จานวน 56 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.95 และน้อยที่สุดคือผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีขึ้นไป จานวน 47 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.06
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
ในการวิ เ คราะห์ วั ฒ นธรรมองค์ ก ารของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmatic mean : ˉx ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) จากผู้ให้ข้อมูล 52 โรง แล้วนาค่า ของค่า
มัชฌิมเลขคณิต ไปเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์(Best) ปรากฏผลในตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 13
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ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Xtot)
ด้านที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วัฒนธรรมองค์การ(Xtot)
เปูาประสงค์ขององค์กร (X1)
การมอบอานาจ (X2)
การตัดสินใจ(X3)
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร(X4)
ความไว้วางใจ(X5)
ความมีคุณภาพ(X6)
การยอมรับ(X7)
ความเอื้ออาทร(X8)
ความซื่อสัตย์สุจริต(X9)
ความหลากหลายของบุคลากร(X10)
รวม(Xtot)

ˉx
4.16
4.15
3.97
4.15
4.15
4.15
4.24
4.21
4.19
4.17
4.15

S.D.
0.26
0.26
0.33
0.25
0.33
0.27
0.26
0.29
0.28
0.31
0.23

(n=52)
ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 4.15 , S.D. = 0.23) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 9
ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยเรี ย งล าดั บ ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต จากมากไปหาน้ อ ย ดั ง นี้ การยอ มรั บ
( ˉx = 4.24 , S.D. = 0.26) ความเอื้ออาทร ( ˉx = 4.21, S.D. = 0.29) ความซื่อสัตย์สุจริต
( ˉx = 4.19, S.D. = 0.28) ความหลากหลายของบุคลากร ( xˉ = 4.17, S.D. = 0.31) เปูาประสงค์ของ
องค์กร ( ˉx = 4.16, S.D. = 0.26) ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ( xˉ = 4.15, S.D. = 0.25) การมอบ
อานาจ ( ˉx = 4.15, S.D. = 0.26) ความมีคุณภาพ ( ˉx = 4.15, S.D. = 0.27) ความไว้วางใจ
( ˉx = 4.15, S.D. = 0.33) การตัดสินใจ ( ˉx = 3.97, S.D. = 0.33)
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า อยู่ระหว่าง 0.25-0.33 ลักษณะเช่นนี้
หมายคว ามว่ า ผู้ ต อบแบบสอ บถามมี ค ว ามคิ ด เห็ น สอ ดคล้ อ ง ไ ปใน ทิ ศ ทาง เดี ย ว กั น
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ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านเปูาหมายขององค์กร(X1)
(n=52)
ข้อที่
1
2
3
4

วัฒนธรรมองค์การ
เป้าประสงค์ขององค์กร (X1)
ผู้บริหารมีการชี้แจงให้ครูเข้าใจเปูาหมายของ
องค์กร
ผู้บริหารมีการชี้แจงให้ครูเห็นคุณค่า ความสาคัญ
ความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา
ผู้บริหารมีแนวทางในการดาเนินงานและ
ประเมินผลร่วมกัน
ผู้บริหารและครู มีการคานึงถึงการตัดสินใจที่มีผล
ต่อเปูาหมายขององค์กร
รวม

xˉ

S.D.

ระดับ

4.12

0.32

มาก

4.20

0.31

มาก

4.13

0.32

มาก

4.20

0.31

มาก

4.16

0.26

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
9 ด้านเปูาหมายขององค์กร(X1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 4.16, S.D. = 0.26) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ผู้บริหารมีการชี้แจงให้ครูเห็นคุณค่า ความสาคัญความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา ( ˉx = 4.20,
S.D. = 0.31) ผู้บริหารและครู มีการคานึงถึงการตัดสินใจที่มีผลต่อเปูาหมายขององค์กร ( ˉx = 4.20,
S.D. = 0.31) ผู้บริหารมีการชี้แจงให้ครูเข้าใจเปูาหมายขององค์กร ( xˉ = 4.12, S.D. = 0.32)
ผู้บริหารมีแนวทางในการดาเนินงานและประเมินผลร่วมกัน ( ˉx = 4.13, S.D. = 0.32)
เมื่อ พิจารณาส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่า ง 0.31-0.32 ลักษณะเช่น นี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการมอบอานาจ (X2)
(n=52)
ข้อที่
1
2
3
4

วัฒนธรรมองค์การ
การมอบอานาจ (X2)
ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้ครูนาไปปฏิบัติ
ร่วมกัน
ผู้บริหารและครู มีการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลอย่าง
เท่าเทียมกัน
ผู้บริหารมอบอานาจในการเข้าถึงทรัพยากรของ
โรงเรียนอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้บริหารและครู มีการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่า
เทียมกัน
รวม

xˉ

S.D.

ระดับ

4.27

0.31

มาก

4.18

0.33

มาก

4.09

0.29

มาก

4.07

0.30

มาก

4.15

0.26

มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ด้านการมอบอานาจ (X2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ˉx = 4.15, S.D. = 0.26) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้ครูนาไปปฏิบัติร่วมกัน ( ˉx = 4.27, S.D. = 0.31) ผู้บริหารและ
ครู มีการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ( ˉx = 4.18, S.D. = 0.33) ผู้บริหารมอบอานาจในการ
เข้าถึงทรัพยากรของโรงเรียนอย่างเท่าเทียมกัน ( ˉx = 4.09, S.D. = 0.29) ผู้บริหารและครู มีการ
เข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน ( ˉx = 4.07, S.D. = 0.30)
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.29-0.33 ลักษณะเช่น นี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการตัดสินใจ(X3)
(n=52)
ข้อที่
1
2
3
4

วัฒนธรรมองค์การ
การตัดสินใจ(X3)
ผู้บริหารและครู คานึงถึงความเป็นไปได้ในการ
ตัดสินใจที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ผู้บริหารและครู คานึงถึงความสอดคล้องในงานที่
ปฏิบัติ
ผลของการตัดสินใจมีผลต่อการปฏิบัติงานของทุก
คนภายในโรงเรียน
การตัดสินใจในบางครั้งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญใน
เรื่องนั้นๆ
รวม

xˉ

S.D.

ระดับ

4.02

0.33

มาก

4.01

0.35

มาก

3.91

0.47

มาก

3.92

0.38

มาก

3.97

0.33

มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ด้านการตัดสินใจ(X3) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 3.97, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณา
รายข้ อ พบว่า ทุ กข้ อ อยู่ ใ นระดับ มาก โดยเรี ย งตามค่ า มัช ฌิ มเลขคณิ ตจากมากไปหาน้ อยได้ดั ง นี้
ผู้บริหารและครู คานึงถึงความเป็นไปได้ในการตัดสินใจที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ( ˉx = 4.02,
S.D. = 0.33) ผู้บริหารและครู คานึงถึงความสอดคล้องในงานที่ปฏิบัติ ( ˉx = 4.01, S.D. = 0.35) การ
ตัดสินใจในบางครั้งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ( ˉx = 3.92 , S.D. = 0.38) ผลของการตัดสินใจ
มีผลต่อการปฏิบัติงานของทุกคนภายในโรงเรียน ( ˉx = 3.91, S.D. = 0.47)
เมื่อ พิจารณาส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่า ง 0.33-0.47 ลักษณะเช่น นี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร(X4)
(n=52)
ข้อที่
1
2

วัฒนธรรมองค์การ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร(X4)
ผู้บริหารและครู รู้จักรับผิดชอบร่วมกันภายใน
โรงเรียน
ผู้บริหารและครู มีความผูกพันกับโรงเรียน

xˉ

S.D.

ระดับ

4.00

0.36

มาก

4.21

0.28

มาก

3

ผู้บริหารและครู ภายในโรงเรียนให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4.20

0.32

มาก

4

ผู้บริหารและครู พัฒนางานในโรงเรียนร่วมกัน

4.18

0.30

มาก

4.15

0.25

มาก

รวม

จากตารางที่ 7 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ขององค์กร(X4) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ˉx = 4.15,
S.D. = 0.25) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหารและครู มีความผูกพันกับโรงเรียน ( xˉ = 4.21, S.D. = 0.28) ผู้บริหาร
และครู ภายในโรงเรียนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ( ˉx = 4.20, S.D. = 0.32) ผู้บริหารและครู
พัฒนางานในโรงเรียนร่วมกัน ( ˉx = 4.18 , S.D. = 0.30) ผู้บริหารและครู รู้จักรับผิดชอบร่วมกัน
ภายในโรงเรียน ( xˉ = 4.00, S.D. = 0.36)
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.28-0.36 มี ลักษณะเช่นนี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความไว้วางใจ(X5)
(n=52)
ข้อที่
1
2
3

วัฒนธรรมองค์การ
ความไว้วางใจ(X5)
ผู้บริหารให้โอกาสครูเลือกทางานตามความ
ต้องการ
ผู้บริหารไว้วางใจครูในการปฏิบัติงานของตนที่
ได้รับมอบหมาย
ผู้บริหารและครู สามารถตัดสินใจในงานที่ตนเอง
ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
รวม

xˉ

S.D.

ระดับ

4.08

0.42

มาก

4.17

0.32

มาก

4.19

0.37

มาก

4.15

0.33

มาก

จากตารางที่ 8 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ด้านความไว้วางใจ(X5)โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ˉx = 4.15, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณา
รายข้ อ พบว่า ทุ กข้ อ อยู่ ใ นระดับ มาก โดยเรี ย งตามค่ า มัช ฌิ มเลขคณิ ตจากมากไปหาน้ อยได้ดั ง นี้
ผู้บ ริ ห ารและครู สามารถตั ด สิ น ใจในงานที่ ต นเองได้ รั บ มอบหมายเป็ น อย่ า งดี ( ˉx = 4.19,
S.D. = 0.37) ผู้ บริ หารไว้ว างใจครู ใ นการปฏิ บัติ ง านของตนที่ไ ด้รั บมอบหมาย ( ˉx = 4.17,
S.D. = 0.32) ผู้บริหารให้โอกาสครูเลือกทางานตามความต้องการ ( ˉx = 4.08 , S.D. = 0.42)
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.32-0.42 มีลักษณะเช่นนี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความมีคุณภาพ (X6)
(n=52)
ข้อที่
1

วัฒนธรรมองค์การ
ความมีคุณภาพ(X6)
ผู้บริหารเห็นคุณค่าและคาดหวังให้ครูปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

xˉ

S.D.

ระดับ

4.19

0.27

มาก

2

ผู้บริหารเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการทางานของครู

4.09

0.36

มาก

3

ผู้บริหารสร้างบรรยากาศของความเห็นอกเห็นใจ
ของครู

4.11

0.38

มาก

4

ผู้บริหารสร้างความร่วมมือของทุกคนในโรงเรียน

4.22

0.34

มาก

4.15

0.27

มาก

รวม

จากตารางที่ 9 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
9 ด้านความมีคุณภาพ(X6) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 4.15, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหาร
สร้างความร่วมมือของทุกคนในโรงเรียน ( xˉ = 4.22, S.D. = 0.34) ผู้บริหารเห็นคุณค่าและคาดหวัง
ให้ครูปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ( ˉx = 4.19, S.D. = 0.27) ผู้บริหารสร้างบรรยากาศ
ของความเห็นอกเห็นใจของครู ( ˉx = 4.11 , S.D. = 0.38) ผู้บริหารเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการทางาน
ของครู ( xˉ = 4.09 , S.D. = 0.36)
เมื่อ พิจารณาส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่า ง 0.27-0.38 ลักษณะเช่น นี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการยอมรับ (X7)
(n=52)
ข้อที่
1

วัฒนธรรมองค์การ
การยอมรับ(X7)
ผู้บริหารเปิดโอกาสและยอมรับความคิดเห็น ที่ดี
ของครู

xˉ

S.D.

ระดับ

4.17

0.35

มาก

2

ผู้บริหารยอมรับในความสาเร็จของครู

4.27

0.29

มาก

3

ผู้บริหารยอมรับในผลงานของครู

4.29

0.30

มาก

4.24

0.26

มาก

รวม

จากตารางที่ 10 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ด้านการยอมรับ(X7) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( ˉx = 4.24, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหาร
ยอมรับในผลงานของครู( xˉ = 4.29, S.D. = 0.30) ผู้บริหารยอมรับในความสาเร็จของครู ( xˉ = 4.27,
S.D. = 0.29) ผู้บริหารเปิดโอกาสและยอมรับความคิดเห็น ที่ดีของครู( ˉx = 4.17 , S.D. = 0.35)
เมื่อ พิจารณาส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่า ง 0.29-0.35 ลักษณะเช่น นี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความเอื้ออาทร (X8)
(n=52)
ข้อที่

วัฒนธรรมองค์การ
ความเอื้ออาทร(X8)

xˉ

S.D.

ระดับ

1

ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแล ความเป็นอยู่ของครู

4.20

0.37

มาก

2

ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแล การปฏิบัติงานของครู

4.22

0.33

มาก

4.21

0.33

มาก

4.21

0.29

มาก

3

ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูให้มีความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานของตน
รวม
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จากตารางที่ 11 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ด้านความเอื้ออาทร(X8) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ˉx = 4.21, S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณา
รายข้ อ พบว่า ทุ กข้ อ อยู่ ใ นระดับ มาก โดยเรี ย งตามค่ า มัช ฌิ มเลขคณิ ตจากมากไปหาน้ อยได้ดั ง นี้
ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแล การปฏิบัติงานของครู ( xˉ = 4.22 , S.D. = 0.33) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูให้มี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน ( xˉ = 4.21 , S.D. = 0.33) ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแล ความ
เป็นอยู่ของครู ( xˉ = 4.20 , S.D. = 0.37)
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.33-0.37 มีลักษณะเช่นนี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (X9)
(n=52)
ข้อที่
1
2
3

วัฒนธรรมองค์การ
ความซื่อสัตย์สุจริต(X9)
ผู้บริหารเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างของครู
ผู้บริหารความมุ่งมานะพยายามในการปฏิบัติงาน
ของครู
โรงเรียนมีการกาหนดแนวทางที่ให้ครูปฏิบัติงาน
โดยยึดมั่นจริยธรรมเป็นหลัก
รวม

xˉ

S.D.

ระดับ

4.26

0.30

มาก

4.13

0.34

มาก

4.18

0.32

มาก

4.19

0.32

มาก

จากตารางที่ 12 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต(X9) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ˉx = 4.19, S.D. = 0.32) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ผู้บริหารเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานอย่างของครู ( ˉx = 4.26 , S.D. = 0.30)
โรงเรี ย นมี ก ารก าหนดแนวทางที่ ใ ห้ ค รู ป ฏิ บั ติ ง านโดยยึ ด มั่ น จริ ย ธรรมเป็ น หลั ก ( ˉx = 4.18 ,
S.D. = 0.32) ผู้บริหารความมุ่งมานะพยายามในการปฏิบัติงานของครู ( ˉx = 4.13 , S.D. = 0.34)
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เมื่อ พิจารณาส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่า ง 0.30-0.34 ลักษณะเช่น นี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับวัฒนธรรมองค์การสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความหลากหลายของบุคลากร(X10)
(n=52)
ข้อที่
1
2

3

วัฒนธรรมองค์การ
ความหลากหลายของบุคลากร(X10)
ผู้บริหารให้ความสาคัญในความแตกต่างใน
ปรัชญา และความเชื่อของครูแต่ละบุคคล
ผู้บริหารให้ความสาคัญในความแตกต่างของ
บุคลิกภาพ วิธีการสอน วิธีการทางานของครูแต่
ละบุคคล
โรงเรียนยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูแต่ละบุคคลโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
รวม

xˉ

S.D.

ระดับ

4.20

0.36

มาก

4.15

0.37

มาก

4.14

0.30

มาก

4.17

0.31

มาก

จากตารางที่ 13 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ด้ า นความหลากหลายของบุ ค ลากร(X10) โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก ( ˉx = 4.17,
S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหารให้ความสาคัญในความแตกต่างในปรัชญา และความเชื่อของครูแต่ละ
บุคคล ( ˉx = 4.20 , S.D. = 0.36) ผู้บริหารให้ความสาคัญในความแตกต่างของบุคลิกภาพ วิธีการสอน
วิธีการทางานของครูแต่ละบุคคล ( ˉx = 4.15 , S.D. = 0.37) โรงเรียนยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการ
สอนของครูแต่ละบุคคลโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ( ˉx = 4.14 , S.D. = 0.30)
เมื่อ พิจารณาส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่า ง 0.30-0.37 ลักษณะเช่น นี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ในการวิเคราะห์ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmatic mean : ˉx ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) จากผู้ให้ข้อมูล 52 โรง แล้วนาค่าของค่า
มัชฌิมเลขคณิต ไปเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์(Best) ปรากฏผลในตารางที่ 14 ถึงตารางที่ 22
ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความสุขในการทางานของครูใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน
ด้านที่
S.D.
ระดับ
xˉ
(Ytot)
1 สุขภาพดี (Y1)
4.03
0.27
มาก
2 น้าใจงาม (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
จากตารางที่ 14 พบว่า ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ˉx = 4.14 , S.D. = 0.21) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้
มีคุณธรรม ( ˉx = 4.28 , S.D. = 0.23) ครอบครัวดี ( ˉx = 4.27, S.D. = 0.23) หาความรู้ ( xˉ =
4.23, S.D. = 0.23) น้าใจงาม ( xˉ = 4.21, S.D. = 0.23) ใช้เงินเป็น ( ˉx = 4.14, S.D. = 0.26) สังคม
ดี
( ˉx = 4.09, S.D. = 0.27) สุขภาพดี ( ˉx = 4.03, S.D. = 0.27) การผ่อนคลาย ( xˉ = 3.96
,
S.D. = 0.36)
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.21-0.36 มีลักษณะเช่นนี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความสุขในการทางานของครูใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านสุขภาพดี (Y1)
(n=52)
ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน
ข้อที่
S.D.
ระดับ
xˉ
สุขภาพดี (Y1)
1 ผู้บริหารและครู มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง
4.10
0.25
มาก
2 ผู้บริหารและครูมีการออกกาลังกายเป็นประจา
3.92
0.40
มาก
ผู้บริหารและครูมีการรับประทานอาหารครบทั้ง
3
3.99
0.36
มาก
5หมู่
ผู้บริหารและครู มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
4
4.06
0.34
มาก
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
5 ผู้บริหารและครู มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
4.09
0.31
มาก
รวม

4.03

0.27

มาก

จากตารางที่ 15 พบว่า ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านสุขภาพดี (Y1) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ˉx = 4.03 , S.D. = 0.27)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารและครู มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง( xˉ = 4.10 , S.D. = 0.25) ผู้บริหารและ
ครู มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ( ˉx = 4.09, S.D. = 0.31) ผู้บริหารและครู มีการพักผ่อนอย่าง
เพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน( xˉ = 4.06, S.D. = 0.34) ผู้บริหารและครูมีการรับประทาน
อาหารครบทั้ง 5หมู่( xˉ = 3.99, S.D. = 0.36) ผู้บริหารและครูมีการออกกาลังกายเป็นประจา
( ˉx = 3.92 , S.D. = 0.40)
เมื่อ พิจารณาส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่า ง 0.25-0.40 ลักษณะเช่น นี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความสุขในการทางานของครูใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านน้าใจงาม (Y2)
(n=52)
ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน
ข้อที่
S.D.
ระดับ
xˉ
น้าใจงาม (Y2)
ผู้บริหารและครู มีความห่วงใย เอื้ออาทร ซึ่งกัน
1
4.18
0.27
มาก
และกัน
2
3
4

ผู้บริหารและครูของท่านรู้จักการเป็นผู้ให้ที่ดี
โรงเรียนของท่านได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
โรงเรียนของท่านมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อ
สังคม
รวม

4.19

0.28

มาก

4.24

0.27

มาก

4.23

0.31

มาก

4.21

0.28

มาก

จากตารางที่ 16 พบว่า ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านน้าใจงาม(Y2) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 4.21 , S.D. = 0.28)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ โรงเรียนของท่านได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ( ˉx = 4.24 , S.D. = 0.27)
โรงเรียนของท่านมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อสังคม ( xˉ = 4.23, S.D. = 0.31) ผู้บริหารและครู
ของท่านรู้จักการเป็นผู้ให้ที่ดี ( ˉx = 4.19, S.D. = 0.28) ผู้บริหารและครู มีความห่วงใย เอื้ออาทร ซึ่ง
กันและกัน ( ˉx = 4.18, S.D. = 0.27)
เมื่อ พิจารณาส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่า ง 0.27-0.31 ลักษณะเช่น นี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความสุขในการทางานของครูใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านสังคมดี (Y3)
(n=52)
ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน
ข้อที่
S.D.
ระดับ
xˉ
สังคมดี (Y3)
ผู้บริหารและครู มีความรักต่อชุมชนที่ตนทางาน
1
4.09
0.37
มาก
และที่พักอาศัย
2
3

ผู้บริหารและครู มีความปรองดอง สามัคคีต่อกัน
ผู้บริหารและครู ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา
ชุมชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
รวม

4.09

0.27

มาก

4.07

0.31

มาก

4.09

0.27

มาก

จากตารางที่ 17 พบว่า ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านสังคมดี (Y3) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ˉx = 4.09 , S.D. = 0.27)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้ อย ดั งนี้ ผู้บ ริหารและครู มีความรักต่ อชุม ชนที่ ตนท างานและที่พั กอาศัย ( ˉx = 4.09 ,
S.D. = 0.37) ผู้บริหารและครู มีความปรองดอง สามัคคีต่อกัน ( xˉ = 4.09, S.D. = 0.27) ผู้บริหาร
และครู ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ( xˉ = 4.07, S.D. = 0.31)
เมื่อ พิจารณาส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่า ง 0.27-0.37 ลักษณะเช่น นี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความสุขในการทางานของครูใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการผ่อนคลาย (Y4)
(n=52)
ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน
ข้อที่
S.D.
ระดับ
xˉ
การผ่อนคลาย (Y4)
ผู้บริหารและครู มีการพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย
1
4.12
0.38
มาก
6-8 ชั่วโมงต่อวัน
ผู้บริหารและครู มีการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา
2
4.04
0.37
มาก
ศึกษาดูงาน นอกสถานที่
ผู้บริหารและครู มีการทากิจกรรมเชิงท่องเที่ยว
3
3.83
0.45
มาก
กับครอบครัวสม่าเสมอ
ผู้บริหารและครู จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
4 ให้บุคลากรมีการผ่อนคลาย เช่น กิจกรรมกีฬา
3.88
0.39
มาก
ดนตรี เป็นต้น
ผู้บริหารและครู มีการจัดกิจกรรมลดความกดดัน
5
3.90
0.42
มาก
ลดความเครียด ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
รวม
3.96
0.36
มาก
จากตารางที่ 18 พบว่า ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการผ่อนคลาย (Y4) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ˉx = 3.96 ,
S.D. = 0.36) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารและครู มีการพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย6-8 ชั่วโมงต่อวัน
( ˉx = 4.12, S.D. = 0.38) ผู้บริหารและครู มีการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นอกสถานที่
( ˉx = 4.04, S.D. = 0.37) ผู้บริหารและครู มีการจัดกิจกรรมลดความกดดัน ลดความเครียด ให้เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน ( ˉx = 3.90, S.D. = 0.42) ผู้บริหารและครู จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้
บุคลากรมีการผ่อนคลาย เช่น กิจกรรมกีฬา ดนตรี เป็นต้น ( ˉx = 3.88, S.D. = 0.39) ผู้บริหารและครู
มีการทากิจกรรมเชิงท่องเที่ยวกับครอบครัวสม่าเสมอ ( ˉx = 3.83, S.D. = 0.45)
เมื่ อ พิจ ารณาส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน(S.D.)พบว่ า อยู่ ร ะหว่ าง 0.37-0.45 ลั กษณะเช่ น นี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความสุขในการทางานของครูใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านหาความรู้ (Y5)
(n=52)
ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน
ข้อที่
S.D.
ระดับ
xˉ
หาความรู้(Y5)
ผู้บริหารและครู มีการเข้ารับอบรมเพื่อพัฒนา
1
4.24
0.26
มาก
ความรู้ ของตนเอง
2
3

ผู้บริหาร สนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน เรียน
ต่อ ของครู
ผู้บริหารและครู ที่มีศักยภาพทาให้โรงเรียน
พัฒนาขึ้น
รวม

4.25

0.27

มาก

4.19

0.31

มาก

4.23

0.33

มาก

จากตารางที่ 19 พบว่า ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านหาความรู้(Y5) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ˉx = 4.23 , S.D. = 0.33)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ผู้บริหาร สนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน เรียนต่อ ของครู ( xˉ = 4.25, S.D. = 0.27)
ผู้บริหารและครู มีการเข้ารับอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ของตนเอง ( xˉ = 4.24, S.D. = 0.26)
ผู้บริหารและครู ที่มีศักยภาพทาให้โรงเรียนพัฒนาขึ้น ( ˉx = 4.19, S.D. = 0.31)
เมื่อ พิจ ารณาส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่ าอยู่ ระหว่ าง 0.26-0.31 ลัก ษณะเช่น นี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความสุขในการทางานของครูใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 ด้านมีคุณธรรม (Y6)
(n=52)
ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน
ข้อที่
S.D.
ระดับ
xˉ
มีคุณธรรม(Y6)
ผู้บริหารและครู มีศรัทธาในศาสนาและมี
1
4.21
0.28
มาก
ศีลธรรมในการดาเนินชีวิต
ผู้บริหารและครู มีสติ มีสมาธิในการทางาน
2
4.31
0.24
มาก
สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้
ผู้บริหารและครู มีศรัทธาในคุณงามความดีทั้ง
3
4.32
0.27
มาก
ปวง
รวม
4.28
0.23
มาก
จากตารางที่ 20 พบว่า ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านมีคุณธรรม(Y6) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ˉx = 4.28 , S.D. = 0.23)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารและครู มีศรัทธาในคุณงามความดีทั้งปวง ( xˉ = 4.32, S.D. = 0.27) ผู้บริหาร
และครู มีสติ มีสมาธิในการทางาน สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ ามาได้ ( xˉ = 4.31, S.D. = 0.24)
ผู้บริหารและครู มีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดาเนินชีวิต ( xˉ = 4.21, S.D. = 0.28)
เมื่ อ พิจ ารณาส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน(S.D.)พบว่ า อยู่ ร ะหว่ าง 0.24-0.28 ลั กษณะเช่ น นี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความสุขในการทางานของครูใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านใช้เงินเป็น(Y7)
(n=52)
ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน
ข้อที่
S.D.
ระดับ
xˉ
ใช้เงินเป็น(Y7)
ผู้บริหารและครู มีการสนับสนุนกิจกรรม
1
4.15
0.30
มาก
การออม เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
ผู้บริหารและครู มีรายได้จากการปฏิบัติงาน
2
4.11
0.32
มาก
เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
ผู้บริหาร สนับสนุนให้ครูดาเนินชีวิตตามหลัก
3
4.17
0.33
มาก
เศรษฐกิจพอเพียง
รวม
4.14
0.26
มาก
จากตารางที่ 21 พบว่า ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านใช้เงินเป็น(Y7) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ˉx = 4.14 , S.D. = 0.26)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้ อ ย ดั ง นี้ ผู้ บ ริ ห ารสนั บ สนุ น ให้ ค รู ด าเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ( ˉx = 4.17,
S.D. = 0.33) ผู้บริหารและครู มีการสนับสนุนกิจกรรม การออม เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
( ˉx = 4.15, S.D. = 0.30) ผู้บริหารและครู มีรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอต่อการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาวัน ( xˉ = 4.11, S.D. = 0.32)
เมื่อ พิจารณาส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่า ง 0.30-0.33 ลักษณะเช่น นี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 22 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความสุขในการทางานของครูใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านครอบครัวดี (Y8)
(n=52)
ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน
ข้อที่
S.D.
ระดับ
xˉ
ครอบครัวดี(Y8)
1
2
3
4
5
6

ผู้บริหารและครู มีความรักชีวิตของตนเอง
ผู้บริหารและครู ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพื่อ
นาไปเป็นหลักการใช้ชีวิต
ผู้บริหารและครู มีความรักในงานที่ตนเองได้ทา
และทาอย่างสุดความสามารถ
ผู้บริหารและครู มีความรัก ความหวังดี ต่อเพื่อน
ร่วมงาน
ผู้บริหารและครู มีความรักในความพอเพียง รู้จัก
กิน รู้จักใช้
ผู้บริหารและครู มีความเชื่อมั่น ความศรัทธาใน
ความดีงาม
รวม

4.29

0.29

มาก

4.27

0.29

มาก

4.23

0.32

มาก

4.04

0.39

มาก

4.13

0.42

มาก

4.69

0.34

มากที่สุด

4.27

0.23

มาก

จากตารางที่ 22 พบว่า ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านครอบครัวดี(Y8) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก( ˉx = 4.27, S.D. = 0.23)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ ผู้บริหารและครู มีความเชื่อมั่น
ความศรัทธาในความดีงาม ( xˉ = 4.69, S.D. = 0.34) และอยู่ในระดับมาก จานวน 5 ข้อ โดย
เรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดัง นี้ ผู้บริหารและครู มีความรักชีวิตของตนเอง
( ˉx = 4.29, S.D. = 0.29) ผู้บริหารและครู ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพื่อนาไปเป็นหลักการใช้ชีวิต
( ˉx = 4.27, S.D. = 0.29) ผู้บริหารและครู มีความรักในงานที่ตนเองได้ทา และทาอย่างสุด
ความสามารถ ( ˉx = 4.23, S.D. = 0.32) ผู้บริหารและครู มีความรักในความพอเพียง รู้จักกิน รู้จักใช้
( ˉx = 4.13, S.D. = 0.42) ผู้บริหารและครู มีความรัก ความหวังดี ต่อเพื่อนร่วมงาน ( xˉ = 4.04 ,
S.D. = 0.39)
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เมื่อ พิจารณาส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่าอยู่ระหว่า ง 0.29-0.42 ลักษณะเช่น นี้
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการทางานของ
ครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการทางานของครูใน
โรงเรียน สังกัด สานั กงานเขตพื้ นที่การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 9 ใช้การวิเคราะห์ สัมประสิท ธ์
สหสัมพันธ์(rxy)ของเพียร์สัน (Pearson’s Product moment correlation Coefficient) ปรากฏผล
ดังรายละเอียดในตารางที่ 23
ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ(Xtot) กับความสุขในการทางาน
ครูในโรงเรียน(Ytot) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ตัว
(Y1)
(Y2)
(Y3)
(Y4)
(Y5)
(Y6)
(Y7)
(Y8)
(Ytot)
แปร
(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**
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
จากตารางที่ 23 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ(Xtot) มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางาน
ของครูในโรงเรียน (Ytot) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระดับค่อนข้างสูง
(rxy=0.791) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะที่คล้อยตามไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าวัฒนธรรมองค์การ(Xtot) ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางาน
ของครูในโรงเรียน(Y1-8) รายด้านมีความสัมพันธ์กันมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01ทุกด้าน ในลักษณะ
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ที่คล้อยตามกัน โดยเรียงลาดับค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ ใช้เงินเป็น
(Y7) (rxy=0.725) , การผ่อนคลาย (Y4) (rxy=0.662) , หาความรู้ (Y5) (rxy=0.661)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์วัฒนธรรม(X1-10) ในแต่ละด้าน พบว่ามีความความสัมพันธ์กับ
ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียนในภาพรวม(Ytot) พบว่ามีด้านที่ความสัมพันธ์มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 ทุกด้าน ในลักษณะที่คล้อยตามกัน โดยเรียงลาดับค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จากมาก
ไปน้อย 3 ลาดับแรก 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 ความสุขในการทางานของครูใน
โรงเรี ยน(Y1-8) รายด้ าน พบว่ามีด้า นที่ความสัมพั นธ์มีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ระดั บ.01 ทุกด้า น โดย
เรียงลาดั บค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ดัง นี้ ด้านความไว้วางใจ(X5) มี
ความสัมพันธ์กับการผ่อนคลาย(Y4)(rxy=0.738) , ด้านความซื่อสัตย์สุจริต(X9) มีความสัมพันธ์กับน้าใจ
งาม(Y2)(rxy=0.736) , ด้านความหลากหลายของบุคลากร(X10) มีความสัมพันธ์กับใช้เงินเป็น(Y7)(rxy=
0.718)
ส่วนด้านที่ไม่สัมพันธ์โดยเรียงลาดับค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จากน้อยไปมาก 3 ลาดับแรก
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 าเนิ น การวิ จั ย วั ฒ นธรรมองค์ ก ารของโรงเรี ย นกั บ ความสุ ข ในการท างานของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) วัฒนธรรมองค์การ
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) ความสุขในการทางานของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 3) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การของ
โรงเรียนกับความสุขในการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็น
วิจั ย เชิ ง พรรณนา (descriptive research) โดยใช้โ รงเรี ยนสั ง กั ด สานั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unity of analysis) ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งมีกลุ่ม
ตัวอย่าง 52 โรง โดยมีผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 6 ท่าน ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1
คน รองผู้อานวยการหรือรักษาการผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน หัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ฯ จานวน 1 คน ครู จานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 312 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมา คิด
เป็นร้อยละ 100 แล้ว นามาวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ ดัง ต่อไปนี้
ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product
moment correlation Coefficient) โดยโปรแกรมสาเร็จรูป

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อ ง วัฒ นธรรมองค์การในโรงเรียนกับความสุขในการ
ทางานครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 9 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับ
ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต จากมากไปหาน้ อ ย ดั ง นี้ การยอมรั บ ความเอื้ อ อาทร ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ความหลากหลายของบุคลากร เปูาประสงค์ขององค์กร ความเป็นส่วนหนึ่ง ขององค์กร การมอบ
อานาจ ความมีคุณภาพ ความไว้วางใจ และ 1 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การตัดสินใจ
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2. ความสุขในการทางานของครู สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 7 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีทางสงบ ครอบครัวดี หาความรู้ น้าใจงาม ใช้เงินเป็น
สังคมดี สุขภาพดี และ 1 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การผ่อนคลาย
3. วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ในลักษณะที่คล้อยตามไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า วัฒนธรรมองค์การ(Xtot)
ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน(Y1-8) รายด้านมีความสัมพันธ์
กันมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01ทุกด้าน ในลักษณะที่คล้อยตามกัน โดยเรียงลาดับค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์จากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ ใช้เงินเป็น , การผ่อนคลาย , หาความรู้
เมื่อ วิเ คราะห์ค วามสั มพั นธ์ วัฒ นธรรมในแต่ละด้า น กับ ความสุข ในการท างานของครูใ น
โรงเรียนในภาพรวม พบว่า มีด้านที่ความสัมพันธ์มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทุกด้าน ในลักษณะที่
คล้อยตามกัน มีความสัมพันธ์ระดับสูง 1 ด้าน ได้แก่ ความหลากหลายของบุคคล มีความสัมพันธ์
ระดั บค่อ นข้า งสูง 6 ด้า น โดยเรียงลาดับค่ าสัม ประสิทธ์ สหสัมพั นธ์จ ากมากไปน้ อย ได้แ ก่ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต, ความเอื้ออาทร, ความมีคุณภาพ , ความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา , การยอมรับ ,
การมอบอานาจ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยเรียงลาดับค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จาก
มากไปน้อย ได้แก่ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา , ความไว้วางใจ มี ความสัมพันธ์ระดับต่า 1
ด้าน ได้แก่ การตัดสินใจ
ส่วนด้านที่ไม่สัมพันธ์โดยเรียงลาดับค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จากน้อยไปมาก 3 ลาดับแรก
ดังนี้ ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ไม่มีความสัมพันธ์ กับสุขภาพดี, ด้านการตัดสินใจ ไม่มีความสัมพันธ์ กับ
การผ่อนคลายคลาย, ด้านความไว้วางใจ ไม่มีความสัมพันธ์ กับครอบครัวดี
การอภิปรายผล
จากการการดาเนินการวิจัย วัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนกับความสุขในการทางานครูใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ข้างต้นผู้วิจัยสามารถนามาอภิปราย
ผลได้ดังนี้
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1. จากผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้มีส่วนรวมกับ
บุคลากรในสถานศึกษาในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการตั้งเปูาประสงค์
ขององค์กรอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการชี้แจง ให้เข้าใจเปูาหมาย เห็นคุณค่า และแนวทางในการบรรลุ
เปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งมีการมอบหมายงาน มอบอานาจ ในการเข้าถึง ทรัพยากรได้อย่างเท่า
เทียมกัน ผู้บริหารและครูคานึงถึงในความเป็นไปได้ในการการตัดสินใจ ความสอดคล้องในงานที่
ปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการไว้วางใจในการปฏิบัติงานของครูภายในโรงเรียน สร้างความร่วมมือของทุกคน
ในโรงเรียน โดยเห็นความสาคัญของการแตกต่างในด้านต่างๆของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดความเอื้อ
อาทรต่อกัน และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ ง ขององค์กร ส่ง ผลให้บุคลากรร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ มี
คุณภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกบงานวิจัยมาไรส์ (Marais) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การและการปฏิบัติในการ ประเมินโครงการของหน่วยงานบริการบุคลากร 26 แห่ง ที่เมืองคาลา
มาซู มลรัฐ มิชิแกน พบว่าผล จากการประเมิ นมีความสัมพันธ์สูง กับรูป แบบอย่างของวัฒนธรรม
องค์ก าร เช่น ความพึงพอใจของลูก ค้า คุณภาพการให้บ ริการ ภาวะผู้น า การติด ต่อสื่ อสาร การ
ตั ด สิ น ใจ การวางแผน และก าหนด วิ สั ย ทั ศ น์ นอกจากนั้ น แล้ ว ยั ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
กัญญ์ภัคญา ภัทรไชยอนันท์ ศึกษาวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศิลปากร” ผลการวิจัย ด้านวัฒนธรรมองค์กรของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก และยั ง พบว่ า สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
กชนิ ก า พลจั น ทึ ก ได้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รกั บ การจั ด การความรู้ ข อง
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ผลการวิเคราะห์
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรโดยรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการยอมรับ อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
เพราะผู้บริหารเปิดโอกาสและยอมรับความคิดเห็นที่ดีของครู ยอมรับในความสาเร็จของครู ยอมรับใน
ผลงานของครู ส่งผลให้ครูมีโอกาสเสนอความคิดเห็นที่ดีต้องการพัฒนาโรงเรียนทาให้พัฒนาโรงเรียน
ไปอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในภายหน้ า สอดคล้ อ งกั บ วิ จั ย ของ
ภัคพร เจริญลักษณ์ เรื่อง “วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” ผลการวิจัย พบว่าวัฒนธรรม
องค์การของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดย ภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 9 ด้าน โดยเรียงลาดับ
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มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความซื่อสัตย์สุจริต การยอมรับและการให้รางวัล ความเป็น
เลิ ศ ความเอื้ อ อาทร ความหลากหลาย เปู า หมายของสถานศึ ก ษา ความรู้สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
สถานศึกษา ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น การเสริมสร้างพลังอานาจ อยู่ในระดับมาก จานวน 1
ด้าน คือ กระบวนการในการตัดสินใจ นอกจากนั้นแล้วยังสอดคล้องกับวิจัยของ กชนิกา พลจันทึก
เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ” ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
โดยรวม มีค วามเหมาะสมในระดับ มาก ผู้ วิจั ยได้ส รุป ผลออกเป็ นในแต่ ละด้า น ดัง นี้ ผลการวิจั ย
เกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์กร โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีการ
ปฏิบัติ เรียงตามลาดับคือด้านความมุ่ง ประสงค์ของสถานศึกษา รองลงมา คือ การมอบอานาจการ
ตัดสินใจ ความมีคุณภาพการยอมรับ ความไว้วางใจ ความหลากหลายของบุคลากร ความซื่อสัตย์
สุจริต การเอื้ออาทร และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรตามลาดับ ส่วนทางด้านความซื่อสัตย์
สุจริต อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะผู้บริหารเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ ความมุ่งมานะพยายามในการ
ปฏิบัติงานครู และโรงเรียนมีการกาหนดแนวทางที่ให้ครูปฏิบัติงานโดยยึดมั่นจริยธรรมเป็นหลักอีก
ด้วย
2. จากผลการวิจัยที่ พบว่า ความสุขในการทางานของครูในโรงเรียนสั ง กัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารและครู มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีการออกกาลังกายเป็น
ประจา มีการรับประทานอาหารครบทั้ง 5หมู่ มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารและครู มีความห่วงใย เอื้ออาทร ซึ่ง กันและกัน มีการจัดกิจกรรมที่ มีประโยชน์ต่อส่วนรวม
มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อสังคม ผู้บริหารและครู มีความรักต่อชุมชนที่ตนทางานและที่พักอาศัย
มี ค วามปรองดอง สามั ค คี ต่ อ กั น ร่ ว มแรงร่ ว มใจในการพั ฒ นาชุ ม ชนให้ มี ชี วิ ต การเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น
ผู้บ ริห ารและครู มี การจั ดกิ จกรรมอบรม สั มมนา ศึก ษาดูง าน นอกสถานที่ จั ด กิจ กรรมส่ง เสริ ม
สนับสนุน ให้บุคลากรมีการผ่อนคลาย เช่น กิจกรรมกีฬา ดนตรี เป็นต้น และ มีการจัดกิจกรรมลด
ความกดดัน ลดความเครียด ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานผู้บริหารและครู มีการเข้ารับอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ ของตนเอง ผู้บริหาร สนับสนุนการอบรม ศึกษาดูง าน เรียนต่อ ของครู ที่มีศักยภาพทาให้
โรงเรียนพัฒนาขึ้นผู้บริหารและครู มีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดาเนินชีวิต มีสติ มีสมาธิใน
การทางาน สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้ มีศรัทธาในคุณงามความดีทั้งปวง ผู้บริหารและครู มี
การสนับสนุนกิจกรรมการออม เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น ผู้บริหารและครู มีรายได้จากการ
ปฏิบัติงานเพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจาวันดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมี
การปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพื่อนาไปเป็นหลักการใช้ชีวิตผู้บริหารและครู มีความรักในงานที่ตนเอง
ได้ ทา และทาอย่า งสุ ด ความสามารถ ผู้บ ริ หารและครู มีค วามรัก ความหวั ง ดี ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงาน
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ผู้บริหารและครู มีความรักในความพอเพียง รู้จักกิน รู้จักใช้ ผู้บริหารและครู มีความเชื่อมั่น ความ
ศรัทธาในความดีงาม สอดคล้องกับแนวคิดของมาเนียน (Manion) ได้ศึกษาความสุขในการทางาน
(Joy at work) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การมีความคิดสร้างสรรค์ในการทางานเพิ่มขึ้น ทาให้
แสดงอารมณ์ทางบวก เช่น ความสนุกสนาน การแสดงออกโดยการยิ้ม หัวเราะ นาไปสู่การให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิด สัมพันธภาพที่ดีในที่ทางาน ทาให้สภาพแวดล้อมในการ
ทางานน่ารื่นรมย์ รู้สึกดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความผูกพันในงานและคงอยู่ในองค์กรต่อไป ผล
จากความสุขในการทางานคือ ผลงาน บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ และยังสอดคล้องกับวิจัยของ
ธานิชา มุลอามาตย์ เรื่อ ง “ปัจ จัยที่ส่ง ผลต่อความสุขในการทางานของข้ าราชการครูในโรงเรีย น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3” ผลการวิจัย พบว่า
ระดั บความสุ ข ในการท างานของข้ า ราชการครู โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยระดับความรู้สึกของครูต่อ
บุคลิกภาพและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในการทางาน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านองค์กร โดยรวมใน
ระดับมาก และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านองค์กรกับ
ความสุขในการทางาน ได้แก่ เพศหญิง ระดับชั้นที่สอน มีความสัมพันธ์กันทางลบกับความรู้สึกในการ
ทางานอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติและประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ด้านสุขภาพดี ด้านน้าใจ
งาม ด้านครอบครัวที่ดี ด้านสังคมดี ด้านใฝุรู้ดี ด้านสุขภาพการเงินดี มีความทางบวกอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนบุคลิกภาพทั้ง 5 ด้าน และแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ในการทางานมีความสัมพันธ์
กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญระดับที่.05 ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว และ
การสนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ปัจจัย
ด้า นองค์ กร ได้ แก่ นโยบายและการบริ หารงานของลัก ษณะงานขวัญ กาลัง ใจในการทางานและ
สภาพแวดล้อมในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทางสงบ มีระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด ซึ่ง อาจ
เพราะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้มีการ ดาเนินงาน เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษารผู้บริหารและครู ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทาให้ผู้บริหาร
และครู มีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดาเนินชีวิตมีสติ มีสมาธิในการทางาน สามารถรับมือ
กับปัญหาที่เข้ามาได้ มีศรัทธาในคุณงามความดีทั้งปวง สอดคล้องกับวิจัยของ อนุพงศ์ รอดบุญปาน
เรื่อง “องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวัง ยาว)” ผลการวิจัยพบว่า องค์กรแห่ง
ความสุขของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้ า น พบว่ า มี 1 ด้ า น อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คื อ คุ ณ ธรรม และอีก 7 ด้ าน อยู่ ใ นระดั บ มาก
เรียงลาดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ มีสังคมดี การหาความรู้ น้าใจงาม ครอบครัว
ที่ดี การผ่อ นคลาย สุ ขภาพดี และใช้เ งินเป็น ด้านสุ ขภาพดี อยู่ ในระดับมาก และยั ง สอดคล้อ ง
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สอดคล้องกับวิจัยของจันทร์ทร ปานคล้า เรื่อง “การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สถานศึกษา
กับองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า องค์กรแห่งความสุข
ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน โดยเรียงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้
การมีคุณธรรม การหาความรู้ การผ่อนคลาย สังคมดี และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงลาดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ น้าใจงาม สุขภาพดี ใช้เงินเป็น และครอบครัวที่ดี
3. วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ในลักษณะที่คล้อยตามไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เนื่ องจากโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้มีการสร้างวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ มีการสร้างเปูาประสงค์ขององค์กร
ได้ชัดเจน มีการมอบอานาจให้ครูได้ปฏิบัติง านที่ตนเองได้รับอย่างเต็มที่ มีการตัดสินใจร่วมกันทั้ง
ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
มีความเอื้ออาทร ซื่อสัตย์สุจริต มีการยอมรับ เข้าใจความหลากหลายของบุคคล ทาให้หน่วยงานมี
คุณภาพ เมื่อวัฒนธรรมดีแล้วย่อมทาให้บุคลากรมีความสุข สุขภาพดี น้าใจงาม สังคมดี มีความผ่อน
คลาย มีทางสงบ ใช้เงินเป็น และสังคมดี ด้วยเช่นกัน โดยสอดคล้องกับวิจัยของ กาญจนา เกษร เรื่อง
“ความสั มพันธ์ระหว่างวัฒ นธรรมองค์การกั บประสิท ธิผลของโรงเรีย น สัง กัด สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การของโรงเรียนกั บประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุ ม ธานี เขต 1 มี ค วามสั ม พั น ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น คื อ ในทิ ศ ทางบวกและพบว่ า โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับ ค่อนข้างสูง เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับีอนข้
ค่ างสูง ทั้ง 10 ด้าน เรียงอันดับ ความสัมพันธ์
จากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ความหลากหลายของบุคลากร ด้านความมีคุณภาพ ด้านการยอมรับ ด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเอื้ออาทร ด้านความไว้วางใจ ด้านการตัดสินใจ ด้านการมอบอานาจ
ด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน และ ด้านความรู้สึกเป็นหนึ่งของโรงเรียน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายด้านของวัฒนธรรมกับความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน
พบว่ามีด้านที่ความสัมพันธ์มีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ.01 ทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์จากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ ด้านความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กับการผ่อนคลาย
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารให้โอกาสครูเลือกทางานตามความต้องการ ไว้วางใจครูในการปฏิบัติงาน
ของตนที่ได้รับมอบหมาย ครูสามารถตัดสินใจในงานที่ตนเองได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี และผู้บริหาร
ครู มีการพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวัน มีการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
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นอกสถานที่ จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการผ่อนคลาย มีการจัดกิจกรรมลดความกดดัน ลด
ความเครียด ให้เอื้อ ต่อการปฏิบัติ ง าน, ด้านความซื่อสั ตย์สุจริ ตมีความสัมพั นธ์กับน้ าใจงาม ทั้ง นี้
อาจจะเป็นเพราะผู้บริหารเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ มีความมุ่งมานะพยายาม ในการปฏิบัติงาน มี
การกาหนดแนวทางที่ให้ครูปฏิบัติงานโดยยึดมั่นจริยธรรมเป็นหลัก นอกจากนั้น ผู้บริหารและครู มี
ความห่วงใย เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน รู้จักการเป็นผู้ให้ที่ดี มีจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ทา
กิจกรรมเพื่อสังคม , ด้านความหลากหลายของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับใช้เงินเป็น ทั้งนี้เนื่องจาก
บุคลากรในโรงเรียน มีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสาคัญในความแตกต่างในปรัชญา และความเชื่อ
ของครูแต่ละบุคคล ให้ความสาคัญในความแตกต่างของบุคลิกภาพ วิธีการสอน วิธีการทางานของครู
แต่ละบุคคล โดยโรงเรียนยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนของครูแต่ละบุคคลโดยคานึงถึง ความ
แตกต่ า งระหว่ างบุ ค คล มี ก ารเคารพสิ ท ธิ เสรี ภ าพ ซึ่ ง กั นและกั น ในพื้ นฐานของความแตกต่ า ง
หลากหลายของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ นอกจากนั้นผู้บริหารมีการสนับสนุนกิจกรรม
การออม เช่ น สหกรณ์ ออมทรั พย์ เป็น ต้ น มีร ายได้จ ากการปฏิ บัติ ง านเพี ยงพอต่ อการใช้จ่ ายใน
ชีวิตประจาวัน และยังดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย สอดคล้องกับวิจัยของ กาญจนา
เกษร เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านการมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ด้านความมีคุณภาพ
รองลงมา คือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
คือ ในทิศทางบวกและพบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.01 ซึ่ง มีค่า
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับ ค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับีอนข้
ค่ าง
สูง ทั้ง 10 ด้าน เรียงอันดับ ความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ความหลากหลายของบุคลากร ด้าน
ความมีคุณภาพ ด้านการยอมรับ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเอื้ออาทร ด้านความไว้วางใจ ด้าน
การตัดสินใจ ด้านการมอบอานาจ ด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน และ ด้านความรู้สึกเป็นหนึ่งของ
โรงเรียน และสอดคล้องกับวิจัยของ อภิชาต นิลภาทย์ เรื่อง “ความสุขในการทางานกับสมรรถนะ
ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขตบางพลัด ” ผลการวิจัยพบว่า 1 ) ความสุขใน
การทางานของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครสังกัดสานักงานเขตบางพลัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 2 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความพึงพอใจใน
งานและอารมณ์ทางบวก และอีก 2 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ความพึงพอใจในชีวิตและอารมณ์ทาง
ลบในระดับต่าส่วนสมรรถนะของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขตบางพลัดโดย
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ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงานพบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 2 ด้าน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทางานกับสมรรถนะของ
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขตบางพลัด มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 3) ทรรศนะของผู้บริหารเกี่ยวกับการส่ง เสริมให้เกิดความสุขในการทางานกับ
สมรรถนะของข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร สัง กัดสานักงานเขตบางพลัด ผู้บริหารจะเน้นการ
ทางานแบบมีส่วนร่วม และหาแนวทางร่วมกันในการทางาน สนับสนุน ช่วยเหลือครูทุกด้าน ให้
อิสระในการทางานและคานึงผู้เรียนเป็นหลัก เป็นตัวอย่างที่ดี เต็มที่และเต็มใจทางานร่วมกับครูมี
ความเป็นกลางช่วยเหลือประสานให้เกิดความร่วมมือ ส่วนแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหาร
เน้นการทางานเป็นทีม นิเทศสอนงานให้ เป็นกัลยาณมิตรกับครู มอบหมายงานให้ตามความถนัด
สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์เต็มที่
เน้นย้าให้ครูเต็มใจบริการผู้เรียน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ
ส่วนด้านที่ไม่สัมพันธ์โดยเรียงลาดับค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จากน้อยไปมาก 3 ลาดับแรก
ดัง นี้ ได้แ ก่ ด้า นการตั ดสิ นใจกั บสุ ขภาพดี อาจเป็ นเพราะการตัด สิน ใจคานึง ถึ ง ความเป็น ไปได้ ที่
สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ แ ละความสอดคล้ อ งในงานที่ ป ฏิ บั ติ ผ ลของการตั ด สิ น ใจมี ผ ลต่ อ การ
ปฏิบัติงานของทุกคนภายในโรงเรียน และการตัดสินใจในบางครั้งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
ไม่ สามารถท าให้ผู้ บริ ห ารและครู มี ร่า งกายและจิต ใจที่ แข็ ง แรง มีก ารออกกาลัง กายเป็ นประจ า
รับประทานอาหารครบทั้ง 5หมู่ มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานได้ , ด้านการตัดสินใจกับการผ่อนคลายคลาย อาจเป็นเพราะการตัดสินใจไม่มีผลทา
ทาให้บุคลาการ มีการพักผ่อนเพียงพอ มีการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นอกสถานที่ มี
การทากิจกรรมเชิงท่องเที่ยวกับครอบครัว จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมีการผ่อนคลาย
เช่น กิจกรรมกีฬา ดนตรี เป็นต้น มีการจัดกิจกรรมลดความกดดัน ลดความเครียด ให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานได้ , ด้านความไว้วางใจกับครอบครัวดี อาจเป็นเพราะผู้บริหารให้โอกาสครูเลือกทางานตาม
ความต้องการ ไว้วางใจครูในการปฏิบัติง านของตนที่ได้รับมอบหมาย ครูสามารถตัดสินใจในงานที่
ตนเองได้รั บมอบหมายเป็น อย่ างดี ไม่ ส ามารถท าให้ ผู้บ ริ หารและครู มี ความรั กชี วิต ของตนเอง
ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพื่อนาไปเป็นหลักการใช้ชีวิต มีความรักในงานที่ตนเองได้ทา และทาอย่าง
สุดความสามารถ มีความรัก ความหวังดี ต่อเพื่อนร่วมงานผู้บริหารและครู มีความรักในความพอเพียง
รู้จักกิน รู้จักใช้ และ มีความเชื่อ มั่น ความศรัทธาในความดีงามได้ ซึ่ง สอดคล้องกับวิจัยของ ภัคพร
เจริ ญ ลั ก ษณ์ เรื่ อ ง “วั ฒ นธรรมองค์ ก ารกั บ การปฏิ บั ติ ง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข อง
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” ผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรม
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องค์การของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดย ภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 9 ด้าน โดยเรียงลาดับ
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความซื่อสัตย์สุจริต การยอมรับและการให้รางวัล ความเป็น
เลิ ศ ความเอื้ อ อาทร ความหลากหลาย เปู า หมายของสถานศึ ก ษา ความรู้สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
สถานศึกษา ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น การเสริมสร้างพลังอานาจ อยู่ในระดับมาก จานวน 1
ด้ า น คื อ กระบวนการในการตั ด สิ น ใจ ทั้ ง นี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ วิ จั ย ของ ธานิ ช า มุ ล อามาตย์
เรื่อง “ปัจจัยที่ ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการ ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3” ผลการวิจัย พบว่า ระดับความสุขในการ
ทางานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยระดับความรู้สึกของครูต่อบุคลิกภาพและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์
ในการทางาน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านองค์กร โดยรวมในระดับมาก และความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านองค์กรกับความสุขในการทางาน ได้แก่ เพศหญิง
ระดับชั้นที่สอน มีความสัมพันธ์กันทางลบกับความรู้สึกในการทางานอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติและ
ประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ด้านสุขภาพดี ด้านน้าใจงาม ด้านครอบครัวที่ดี ด้านสังคมดี ด้าน
ใฝุรู้ดี ด้านสุขภาพการเงินดี มีความทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนบุคลิกภาพทั้ง 5
ด้าน และแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ในการทางานมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญระดับที่.05
ปั จ จั ย ด้ า นครอบครั ว ได้ แ ก่ สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว และการสนั บ สนุ น จากครอบครั ว มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยด้านองค์กร ได้แก่ นโยบายและ
การบริ ห ารงานของลั ก ษณะงานขวั ญ ก าลั ง ใจในการท างานและสภาพแวดล้ อ มในการท างานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะของการวิจัย
จากการศึกษา เรื่องวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์ก ารกั บความสุ ขในการทางานของครู ในโรงเรีย นให้ มีประสิท ธิภ าพยิ่ ง ขึ้น และเป็ น
แนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะของการวิจัย

95
1. จากการศึ ก ษา เรื่ อ ง วั ฒ นธรรมองค์ ก าร สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต9 พบว่าด้านการตัดสินใจ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ลาดับสุดท้าย ดังนั้นโรงเรียนควรให้
ความสาคัญในการตัดสินใจร่วมกันกับบุคลากรภายในโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังต้อง ทั้งการ
ดาเนินการภายในโรงเรียน หรือภายนอกโรงเรียน และนาหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมนามาปรับใช้
กับการบริหารงานภายในโรงเรียน เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กรมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แก่โรงเรียนที่สูงขึ้น
2. จากการศึกษา เรื่องความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน สัง กัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 พบว่า การผ่อนคลาย มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ลาดับสุดท้าย ดังนั้น
โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการผ่อนคลาย โดยมาการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอต่อความ
จ าเป็ น การจั ด การอบรม สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน กิ จ กรรมทางกี ฬ า ดนตรี รวมไปถึ งการจั ด
สภาพแวดล้ อมที่เ อื้อ ต่อ การผ่อ นคลาย เพื่ อส่ ง ผลให้ ครู มีสุ ขภาพกายที่ ดี พร้อ มทั้ ง สุ ขภาพจิต ที่ ดี
นาไปสู่การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีแก่โรงเรียน
3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการทางานของ
ครูในโรงเรียน สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 พบว่าด้านความไว้วางใจ มี
ความสั ม พั น ธ์กั บ การผ่ อ นคลายในระดั บ ที่ สู ง ที่ สุ ด ดั ง นั้ น โรงเรี ย นควรให้ค วามไว้ ว างใจให้ ค รู ไ ด้
ปฏิบัติงานของตนตามความต้องการปฏิบัติ และได้รับมอบหมาย โดยคานึงถึง การศรัทธาในความมี
คุณธรรม ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มีการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นอกสถานที่
จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการผ่อนคลาย มีการจัดกิจกรรมลดความกดดัน ลดความเครียด
ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน จึงจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์การที่ดีขึ้น ส่งผลให้ครูมีความสุขในการทางาน
มากขึ้นด้วย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากข้อค้นพบข้างต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ควรศึกษาการกระบวนการบริหารกับความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน
2. ควรศึกษาวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพในการทางานของครูในโรงเรียน
3. ควรศึกษาวิจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของครูในโรงเรียน
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คาถาม

1

ผู้บริหารมีการชี้แจง
ให้ครูเข้าใจเปูาหมาย
ขององค์กร
ผู้บริหารมีการชี้แจง
ให้ครูเห็นคุณค่า
ความสาคัญความมุ่ง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา
ผู้บริหารมีแนวทางใน
การดาเนินงานและ
ประเมินผลร่วมกัน
ผู้บริหารและครู มี
การคานึงถึงการ
ตัดสินใจที่มีผลต่อ
เปูาหมายขององค์กร

2

คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ผลรวม
เปูาประสงค์ขององค์กร
1
1
1
1
0
4

IOC

แปลผล

0.8

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

5

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

5

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

5

1

สอดคล้อง

ผู้บริหารมีการ
มอบหมายงานให้ครู
นาไปปฏิบัติร่วมกัน
ผู้บริหารและครู มี
การรับรู้ข่าวสาร
ข้อมูลอย่างเท่าเทียม
กัน

1

การมอบอานาจ
1
1
1

1

5

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

5

1

สอดคล้อง

7

ผู้บริหารมอบ
อานาจในการ
เข้าถึงทรัพยากร
ของโรงเรียนอย่าง
เท่าเทียมกัน

1

1

1

1

1

5

1

สอดคล้อง

8

ผู้บริหารและครู มี
การเข้าถึงทรัพยากร
อย่างเท่าเทียมกัน

1

1

1

1

1

5

1

สอดคล้อง

3

4

5

6

การตัดสินใจ

109
1

9

10

11

12

13
14
15

16

17

คาถาม
คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ผลรวม
ผู้บริหารและครู
1
1
1
1
0
4
คานึงถึงความเป็นไป
ได้ในการตัดสินใจที่
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้
ผู้บริหารและครู
1
1
1
1
0
4
คานึงถึงความ
สอดคล้องในงานที่
ปฏิบัติ
ผลของการตัดสินใจมี
1
1
1
1
0
4
ผลต่อการปฏิบัติงาน
ของทุกคนภายใน
โรงเรียน
การตัดสินใจใน
1
1
1
1
0
4
บางครั้งต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
นั้นๆ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ผู้บริหารและครู รู้จัก
1
1
1
1
0
4
รับผิดชอบร่วมกัน
ภายในโรงเรียน
ผู้บริหารและครู มี
1
1
1
1
1
5
ความผูกพันกับ
โรงเรียน
ผู้บริหารและครู
1
1
1
1
1
5
ภายในโรงเรียนให้
ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน
ผู้บริหารและครู
1
1
1
1
1
5
พัฒนางานในโรงเรียน
ร่วมกัน
ความไว้วางใจ
ผู้บริหารให้โอกาสครู
1
1
1
1
1
5
เลือกทางานตาม

IOC
0.8

แปลผล
สอดคล้อง

0.8

สอดคล้อง

0.8

สอดคล้อง

0.8

สอดคล้อง

0.8

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

110
1

18
19

20

21
22

23

24
25
26

คาถาม
คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ผลรวม
ความต้องการ
ผู้บริหารไว้วางใจครู
1
1
1
1
0
4
ในการปฏิบัติงานของ
ตนที่ได้รับมอบหมาย
ผู้บริหารและครู
1
1
1
1
0
4
สามารถตัดสินใจใน
งานที่ตนเองได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี
ความมีคุณภาพ
ผู้บริหารเห็นคุณค่า
1
1
1
1
1
5
และคาดหวังให้ครู
ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน
ผู้บริหารเชื่อมั่นใน
1
1
1
1
1
5
ประสิทธิภาพการ
ทางานของครู
ผู้บริหารสร้าง
1
1
1
1
1
5
บรรยากาศของ
ความเห็นอกเห็นใจ
ของครู
ผู้บริหารสร้างความ
1
1
1
1
1
5
ร่วมมือของทุกคนใน
โรงเรียน
การยอมรับ
ผู้บริหารเปิดโอกาส
1
1
1
1
1
5
และยอมรับความ
คิดเห็น ที่ดีของครู
ผู้บริหารยอมรับใน
1
1
1
1
1
5
ความสาเร็จของครู
ผู้บริหารยอมรับใน
1
1
0
1
1
4
ผลงานของครู
ความเอื้ออาทร

IOC

แปลผล

0.8

สอดคล้อง

0.8

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

0.8

สอดคล้อง
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1

27
28
29

30

31

32

33

34

คาถาม
คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ผลรวม
ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแล
1
1
1
1
1
5
ความเป็นอยู่ของครู
ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแล
1
1
1
1
1
5
การปฏิบัติงานของครู
ผู้บริหารสนับสนุนให้
1
1
1
1
1
5
ครูให้มีความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานของ
ตน
ความซื่อสัตย์สุจริต

IOC
1

แปลผล
สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

ผู้บริหารเห็นคุณค่า
ของความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน
อย่างของครู
ผู้บริหารมอบ
อานาจในการ
เข้าถึงทรัพยากร
ของโรงเรียนอย่าง
เท่าเทียมกัน

1

1

1

1

1

5

1

สอดคล้อง

1

1

0

1

1

4

0.8

สอดคล้อง

ผู้บริหารและครู มี
การเข้าถึงทรัพยากร
อย่างเท่าเทียมกัน

1

1

1

1

1

5

1

สอดคล้อง

ความหลากหลายของบุคลากร
1
1
1
1

5

1

สอดคล้อง

5

1

สอดคล้อง

ผู้บริหารให้
ความสาคัญในความ
แตกต่างในปรัชญา
และความเชื่อของครู
แต่ละบุคคล
ผู้บริหารให้
ความสาคัญในความ
แตกต่างของ
บุคลิกภาพ วิธีการ
สอน วิธีการทางาน

1

1

1

1

1

1
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1
35

36

37

38

39

40

41

42

43

คาถาม
ของครูแต่ละบุคคล
โรงเรียนยืดหยุ่นใน
การจัดการเรียนการ
สอนของครูแต่ละ
บุคคลโดยคานึงถึง
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
ผู้บริหารและครู มี
ร่างกายและจิตใจที่
แข็งแรง
ผู้บริหารและครูมี
การออกกาลังกาย
เป็นประจา
ผู้บริหารและครูมี
การรับประทาน
อาหารครบทั้ง 5หมู่
ผู้บริหารและครู มี
การพักผ่อนอย่าง
เพียงพอเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
ผู้บริหารและครู มี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน
ผู้บริหารและครู มี
ความห่วงใย เอื้อ
อาทร ซึ่งกันและกัน
ผู้บริหารและครูของ
ท่านรู้จักการเป็นผู้ให้
ที่ดี
โรงเรียนของท่านได้
จัดกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อส่วนรวม

คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ผลรวม
1

1

1

IOC

แปลผล

1

1

5

1

สอดคล้อง

สุขภาพดี
1
1

1

5

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1

1

5

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

5

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

5

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

0

4

0.8

สอดคล้อง

น้าใจงาม
1
1

1

5

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1

1

5

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

0

4

0.8

สอดคล้อง
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1
44

45

46

47

48

49

50

51

คาถาม
โรงเรียนของท่านมี
ส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้บริหารและครู มี
ความรักต่อชุมชนที่
ตนทางานและที่พัก
อาศัย
ผู้บริหารและครู มี
ความปรองดอง
สามัคคีต่อกัน
ผู้บริหารและครู ร่วม
แรงร่วมใจในการ
พัฒนาชุมชนให้มีชีวิต
การเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ผู้บริหารและครู มี
การพักผ่อนเพียงพอ
อย่างน้อย6-8 ชั่วโมง
ต่อวัน
ผู้บริหารและครู มี
การจัดกิจกรรมอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
ผู้บริหารและครู มี
การทากิจกรรมเชิง
ท่องเที่ยวกับ
ครอบครัวสม่าเสมอ
ผู้บริหารและครู จัด
กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุน ให้บุคลากร
มีการผ่อนคลาย เช่น
กิจกรรมกีฬา ดนตรี
เป็นต้น

คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ผลรวม
1
1
1
1
0
4

1

1

1

1

1

1

สังคมดี
1

IOC
0.8

แปลผล
สอดคล้อง

1

1

5

1

สอดคล้อง

1

1

1

5

1

สอดคล้อง

1

1

1

5

1

สอดคล้อง

1

การผ่อนคลาย
1
1
1

0

4

0.8

สอดคล้อง

1

1

1

1

-1

3

0.6

สอดคล้อง

1

1

1

1

-1

3

0.6

สอดคล้อง

1

1

1

1

0

4

0.8

สอดคล้อง
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1
52

53

54

55

56

57

58

59

คาถาม
ผู้บริหารและครู มี
การจัดกิจกรรมลด
ความกดดัน ลด
ความเครียด ให้เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารและครู มี
การเข้ารับอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ ของ
ตนเอง
ผู้บริหาร สนับสนุน
การอบรม ศึกษาดู
งาน เรียนต่อ ของครู
ผู้บริหารและครู ที่มี
ศักยภาพทาให้
โรงเรียนพัฒนาขึ้น
ผู้บริหารและครู มี
ศรัทธาในศาสนาและ
มีศีลธรรมในการ
ดาเนินชีวิต
ผู้บริหารและครู มี
สติ มีสมาธิในการ
ทางาน สามารถ
รับมือกับปัญหาที่เข้า
มาได้
ผู้บริหารและครู มี
ศรัทธาในคุณงาม
ความดีทั้งปวง
ผู้บริหารและครู มี
การสนับสนุน
กิจกรรม การ
ออม เช่น สหกรณ์

คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ผลรวม
1
1
1
1
0
4

หาความรู้
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

IOC
0.8

แปลผล
สอดคล้อง

-1

3

0.6

สอดคล้อง

1

-1

3

0.6

สอดคล้อง

1

-1

3

0.6

สอดคล้อง

มีคุณธรรม
1
1

1

5

1

สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1

1

5

1

สอดคล้อง

1

1

0

1

1

4

0.8

สอดคล้อง

ใช้เงินเป็น
1
1

1

5

1

สอดคล้อง

1

1
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1
60

61

62

63

64

65

66

67

คาถาม
คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ผลรวม
ออมทรัพย์ เป็นต้น
ผู้บริหารและครู มี
1
1
1
1
0
4
รายได้จากการ
ปฏิบัติงานเพียงพอ
ต่อการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาวัน
ผู้บริหาร สนับสนุนให้
1
1
1
1
1
5
ครูดาเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ครอบครัวดี
ผู้บริหารและครู มี
1
1
1
1
-1
3
ความรักชีวิตของ
ตนเอง
ผู้บริหารและครู
1
1
1
1
1
5
ปลูกฝังนิสัยรัก
ครอบครัว เพื่อนาไป
เป็นหลักการใช้ชีวิต
ผู้บริหารและครู มี
1
1
1
1
-1
3
ความรักในงานที่
ตนเองได้ทา และทา
อย่างสุด
ความสามารถ
ผู้บริหารและครู มี
1
1
1
1
-1
3
ความรัก ความหวังดี
ต่อเพื่อนร่วมงาน
ผู้บริหารและครู มี
1
1
1
1
-1
3
ความรักในความ
พอเพียง รู้จักกิน รู้จัก
ใช้
ผู้บริหารและครู มี
1
1
1
1
1
5
ความเชื่อมั่น ความ
ศรัทธาในความดีงาม

IOC

แปลผล

0.8

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

0.6

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

0.6

สอดคล้อง

0.6

สอดคล้อง

0.6

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง
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ภาคผนวก ค
หนังสือขอทดลองเครื่องมือ
และรายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือ

117

118
รายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือ

เขตโรงเรียน
สพม. 8
สพม. 8
สพม. 8
สพม. 8
สพม. 8

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

โรงเรียน
โรงเรียนช่องพรานวิทยา
โรงเรียนรัตนราษบารุง
โรงเรียนคุรุราษรังสฤษฏ์
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

119

ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย

120

121

122

123

124

125

126

ภาคผนวก จ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
และรายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง

127

128
รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง (จังหวัดสุพรรณบุรี)
ลาดับ

โรงเรียน

จังหวัด

1

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

สุพรรณบุรี

2

โรงเรียนสงวนหญิง

สุพรรณบุรี

3

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลับสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

4

โรงเรียนสวนแตงวิทยา

สุพรรณบุรี

5

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

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

โรงเรียนบางลี่วิทยา

สุพรรณบุรี

16

โรงเรียนสองพีน่ ้องวิทยา

สุพรรณบุรี

17

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5

สุพรรณบุรี

18

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา

สุพรรณบุรี

19

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา

สุพรรณบุรี

20

โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

สุพรรณบุรี

21

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

สุพรรณบุรี

22

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา

สุพรรณบุรี
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โรงเรียน

จังหวัด

23

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา7

สุพรรณบุรี

24

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3

สุพรรณบุรี

25

โรงเรียนด่านช้างวิทยา

สุพรรณบุรี

26

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

สุพรรณบุรี

27

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

สุพรรณบุรี

รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง (จังหวัดนครปฐม)
ลาดับ
โรงเรียน
1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2
4
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
5
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยา
6
โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม
7
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยา
8
โรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัย
9
โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา
10
โรงเรียนมัฐยมฐานบินกาแพงแสน
11
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
12
โรงเรียนคงทองวิทยา
13
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
14
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
15
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
16
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
17
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
18
โรงเรียนบางเลนวิทยา
19
โรงเรียนบางหลวงวิทยา
20
โรงเรียนสถาพรวิทยา

จังหวัด
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
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21
22
23
24
25

โรงเรียน
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โรงเรียนสามพรานวิทยา
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ

จังหวัด
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
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เรื่อง วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับความสุขในการทางานของครูโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9
...........................................................................................
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และ ข้าราชการครู
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการ
จัดทาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับความสุขในการทางานของครูโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ” ข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าต่อ
การวิจัยครั้งนี้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในแบบสอบถามฉบับนี้ถือเป็นความลับและขอรับรองว่าไม่มีผลกระทบ
ใดๆทั้งสิ้นต่อการปฏิบั ติงานหรือต่อสถานศึกษาของท่าน จึง ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง
แบบสอบถามฉบับนี้สาหรับฝุายบริหาร ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน , รอง
ผู้อานวยการโรงเรียนหรือรักษาการรองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน หัวหน้างานหรือหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ จานวน 1 คน และครู จ านวน 3 ท่ าน เป็นผู้ใ ห้ข้อมู ล โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน
ดังต่อไปนี้
ตอนที่1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่2 สอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ
ตอนที่3 สอบถามเกี่ยวกับความสุขในการทางานของครู
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นายวัลลภ บุตรเกตุ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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เรื่อง “วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนกับความสุขในการทางานของครูโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9”
ตอนที่1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ใน (....) หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
ข้อที่

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.

เพศ
(....)ชาย
(....)หญิง
อายุ
(....) น้อยกว่า30ปี (....) 31-40ปี (....) 41-50ปี (....) มากกว่า50 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
(....) ปริญญาตรี
(....) ปริญญาโท
(....) ปริญญาเอก
ตาแหน่งหน้าที่
(....) ผู้อานวยการโรงเรียน
(....) รองผู้อานวยการโรงเรียน/รักษาการรองผู้อานวยการฯ
(....) หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูฯ้
(....) ครู
ประสบการณ์การในตาแหน่ง
(....) น้อยกว่า10ปี (....) 10-20ปี (....) 21-30ปี (....) มากกว่า30 ปีขึ้นไป

2.
3.

4.

5.

สาหรับ
ผู้วิจัย
{ } 01
{ } 02
{ } 03

{ } 04

{ } 05
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คาชี้แจง : โปรดพิจารณาข้อคาถามเหล่านี้และทาเครื่องหมาย√ลงในช่องระดับความคิดเห็น
ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับ 5 หมายถึง วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 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
5

1.
2.

3.
4.

5.
6.

เปูาประสงค์ขององค์กร
ผู้บริหารมีการชี้แจงให้ครูเข้าใจเปูาหมาย
ขององค์กร
ผู้บริหารมีการชี้แจงให้ครูเห็นคุณค่า
ความสาคัญความมุ่งประสงค์ของ
สถานศึกษา
ผู้บริหารมีแนวทางในการดาเนินงานและ
ประเมินผลร่วมกัน
ผู้บริหารและครู มีการคานึงถึงการตัดสินใจ
ที่มีผลต่อเปูาหมายขององค์กร
การมอบอานาจ
ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้ครูนาไป
ปฏิบัติร่วมกัน
ผู้บริหารและครู มีการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล
อย่างเท่าเทียมกัน

4

3

2

1

สาหรับ
ผู้วิจัย

{ } 06
{ } 07

{ } 08
{ } 09

{ } 10
{ } 11
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ข้อที่

วัฒนธรรมองค์การ
5

7.
8.

9.

ผู้บริหารมอบอานาจในการเข้าถึงทรัพยากร
ของโรงเรียนอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้บริหารและครู มีการเข้าถึงทรัพยากร
อย่างเท่าเทียมกัน
การตัดสินใจ

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

สาหรับ
ผู้วิจัย
{ } 12
{ } 13

ผู้บริหารและครู คานึงถึงความเป็นไปได้ใน
การตัดสินใจที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

{ } 14

10. ผู้บริหารและครู คานึงถึงความสอดคล้องใน
งานที่ปฏิบัติ

{ } 15

11. ผลของการตัดสินใจมีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของทุกคนภายในโรงเรียน

{ } 16

12. การตัดสินใจในบางครั้งต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ

{ } 17

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
13. ผู้บริหารและครู รู้จักรับผิดชอบร่วมกัน
ภายในโรงเรียน

{ } 18

14. ผู้บริหารและครู มีความผูกพันกับโรงเรียน

{ } 19

15. ผู้บริหารและครู ภายในโรงเรียนให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

{ } 20

16. ผู้บริหารและครู พัฒนางานในโรงเรียน
ร่วมกัน

{ } 21

ความไว้วางใจ
17. ผู้บริหารให้โอกาสครูเลือกทางานตามความ

{ } 22
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ข้อที่

วัฒนธรรมองค์การ
5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

สาหรับ
ผู้วิจัย

ต้องการ
18. ผู้บริหารไว้วางใจครูในการปฏิบัติงานของ
ตนที่ได้รับมอบหมาย

{ } 23

19.

{ } 24

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

ผู้บริหารและครู สามารถตัดสินใจในงานที่
ตนเองได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ความมีคุณภาพ
ผู้บริหารเห็นคุณค่าและคาดหวังให้ครู
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ผู้บริหารเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการทางาน
ของครู
ผู้บริหารสร้างบรรยากาศของความเห็นอก
เห็นใจของครู
ผู้บริหารสร้างความร่วมมือของทุกคนใน
โรงเรียน
การยอมรับ
ผู้บริหารเปิดโอกาสและยอมรับความ
คิดเห็น ที่ดีของครู
ผู้บริหารยอมรับในความสาเร็จของครู
ผู้บริหารยอมรับในผลงานของครู
ความเอื้ออาทร
ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแล ความเป็นอยู่ของครู
ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแล การปฏิบัติงานของ
ครู
ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูให้มีความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานของตน
ความซื่อสัตย์สุจริต
ผู้บริหารเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ในการ

{ } 25
{ } 26
{ } 27
{ } 28

{ } 29
{ } 30
{ } 31
{ } 32
{ } 33
{ } 34

{ } 35
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วัฒนธรรมองค์การ
5

31.
32.

33.
34.

35.

ปฏิบัติงานอย่างของครู
ผู้บริหารความมุ่งมานะพยายามในการ
ปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนมีการกาหนดแนวทางที่ให้ครู
ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นจริยธรรมเป็นหลัก
ความหลากหลายของบุคลากร
ผู้บริหารให้ความสาคัญในความแตกต่างใน
ปรัชญา และความเชื่อของครูแต่ละบุคคล
ผู้บริหารให้ความสาคัญในความแตกต่าง
ของบุคลิกภาพ วิธีการสอน วิธีการทางาน
ของครูแต่ละบุคคล
โรงเรียนยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการ
สอนของครูแต่ละบุคคลโดยคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

สาหรับ
ผู้วิจัย
{ } 36
{ } 37

{ } 38
{ } 39

{ } 40

138
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความสุขในการทางานของครู
คาชี้แจง : โปรดพิจารณาข้อคาถามเหล่านี้และทาเครื่องหมาย√ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่าน
ระดับ 5 หมายถึง ความสุขในการทางานของครูอยู่ในระดับสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ
5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง ความสุขในการทางานของครูอยู่ในระดับสูง มีค่าเท่ากับ
4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง ความสุขในการทางานของครูอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง ความสุขในการทางานของครูอยู่ในระดับน้อย มีค่าเท่ากับ
2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง ความสุขในการทางานของครูอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ
1 คะแนน
ข้อที่

ความสุขในการทางานของครู
5

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

สุขภาพดี
ผู้บริหารและครู มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง
ผู้บริหารและครูมีการออกกาลังกายเป็น
ประจา
ผู้บริหารและครูมีการรับประทานอาหารครบ
ทั้ง 5หมู่
ผู้บริหารและครู มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารและครู มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน
น้าใจงาม
ผู้บริหารและครู มีความห่วงใย เอื้ออาทร ซึ่ง
กันและกัน
ผู้บริหารและครูของท่านรู้จักการเป็นผู้ให้ที่ดี
โรงเรียนของท่านได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์
ต่อส่วนรวม
โรงเรียนของท่านมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
เพื่อสังคม
สังคมดี
ผู้บริหารและครู มีความรักต่อชุมชนที่ตน
ทางานและที่พักอาศัย

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

สาหรับ
ผู้วิจัย
{ } 41
{ } 42
{ } 43
{ } 44
{ } 45

{ } 46
{ } 47
{ } 48
{ } 49

{ } 50
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ข้อที่

ความสุขในการทางานของครู
5

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

ผู้บริหารและครู มีความปรองดอง สามัคคีต่อ
กัน
ผู้บริหารและครู ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา
ชุมชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การผ่อนคลาย
ผู้บริหารและครู มีการพักผ่อนเพียงพออย่าง
น้อย6-8 ชั่วโมงต่อวัน
ผู้บริหารและครู มีการจัดกิจกรรมอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน นอกสถานที่
ผู้บริหารและครู มีการทากิจกรรมเชิง
ท่องเที่ยวกับครอบครัวสม่าเสมอ
ผู้บริหารและครู จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
ให้บุคลากรมีการผ่อนคลาย เช่น กิจกรรมกีฬา
ดนตรี เป็นต้น
ผู้บริหารและครู มีการจัดกิจกรรมลดความ
กดดัน ลดความเครียด ให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน
หาความรู้
ผู้บริหารและครู มีการเข้ารับอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ ของตนเอง
ผู้บริหาร สนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน
เรียนต่อ ของครู
ผู้บริหารและครู ที่มีศักยภาพทาให้โรงเรียน
พัฒนาขึน้
ทางสงบ
ผู้บริหารและครู มีศรัทธาในศาสนาและมี
ศีลธรรมในการดาเนินชีวิต
ผู้บริหารและครู มีสติ มีสมาธิในการทางาน
สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้
ผู้บริหารและครู มีศรัทธาในคุณงามความดีทั้ง

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

สาหรับ
ผู้วิจัย
{ } 51
{ } 52

{ } 53
{ } 54
{ } 55
{ } 56

{ } 57

{ } 58
{ } 59
{ } 60

{ } 61
{ } 62
{ } 63
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ข้อที่

ความสุขในการทางานของครู
5

24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

ปวง
ใช้เงินเป็น
ผู้บริหารและครู มีการสนับสนุนกิจกรรม
การออม เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
ผู้บริหารและครู มีรายได้จากการปฏิบัติงาน
เพียงพอต่อการใช้จา่ ยในชีวิตประจาวัน
ผู้บริหาร สนับสนุนให้ครูดาเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ครอบครัวดี
ผู้บริหารและครู มีความรักชีวิตของตนเอง
ผู้บริหารและครู ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว
เพื่อนาไปเป็นหลักการใช้ชีวิต
ผู้บริหารและครู มีความรักในงานที่ตนเองได้
ทา และทาอย่างสุดความสามารถ
ผู้บริหารและครู มีความรัก ความหวังดี ต่อ
เพื่อนร่วมงาน
ผู้บริหารและครู มีความรักในความพอเพียง
รู้จักกิน รู้จักใช้
ผู้บริหารและครู มีความเชื่อมั่น ความศรัทธา
ในความดีงาม

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

สาหรับ
ผู้วิจัย

{ } 64
{ } 65
{ } 66

{ } 67
{ } 68
{ } 69
{ } 70
{ } 71
{ } 72

ประวัติผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
วุฒิการศึกษา
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